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Kovarcz főhadnagy elflinf
A Somogyi-gyilkosság gyanúsítottja Sáséról Ceglédre, 

onnan titokban Ismeretlen helyre utazott
Néhány Kittel ezelőtt a Hétfői 

‘Napló munkatársa beszélgetést foly
tatott Soltész István főhadnaggyal, 
akit akkor a Somogyi-ügyben soro
zatos támadások értek. E beszélge
tés során Soltész István annak a vé
leményének adott kifejezést, hogy 
Kovarcz Emil főhadnagy — aki a 
Somogyi—Bacsó-gyilkosság legelő; 
sebben gyanúsított személyei közé 
tartozik — nem távozott el Magyar
országról és nem követett el öngyil
kosságot, hanem egyik vidéki ezred
nél teljesít szolgálatot.

Felvonulnak
az elégedetlenkedők a kormánypárt 

szerdal értekezletére
BetMen is vésztvesz a pártévtekezleten ?

Politikai körökben é>énk érdek
lődés nyilvánul meg a k^Xusztus 
értekezlete iránt, amelyet 
19-ére. szerdára hívtak ossz e. A 
szerdai pártértekezlet az első Pph 
tikai esemény lesz a nemzetgyűlés 
elnapolása óta es mar csak-azért 1*  
nagyjelentősegünek ítei
a kormánypárt tagjai, akik kivéte 
nélkül vidéki kerületeket képvi- 
selnek,

kirohanásra készülnek a fő
város: a kereskedelem esaz ipar 

ellen.
A szerdai értekezletről, amelyen 

Vas, József népjóléti /|O-B
a miniszterelnök nevében vála- 
szólni az elhangzott felszólalásokra,

' Almássy László,
az egységespárt üEV^^nt^ott 
aki vasárnap reggel Becsbe utaz , 
ahonnan szerdán délben érkezik 
Vissza a fővárosba, a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munka-

'kormánypárt szerdal értekez
letén, amely Igen népesnek Igérkozlk.

a fontos gazdasági kérdéseknek 
egész sorozata kerül tárgyalásra.

Bpg ígért kritika. Kérdés 1« «zd6n ke- 
rül ég ez:

a vámkérdés.

á párt többsége ugyanis követelni ing
ja a vámok mérséklését, amire » kor
mánynak a vámtörvénybe® fematal- 
mazás*  van. .Véleményem szerint a

A Hétfői Napló cikke nagy feltű
nést keltett, azt több lap teljes ter
jedelmében közölte s még a megjele
nés napján, hétfőn egyik estilap 
kérdést intézett dr. Györki Imre 
nemzetgyűlési képviselőhöz, hogy 
mi a véleménye Soltész főhadnagy 
kijelentése tárgyában.

Györki teljesen igazolta a beszél
getésben közölteket és hozzáfűzte, 
hogy tudomása szerint

Kovárcz főhadnagy Baranya- 
megyében, Sásdón teljesít szol- 

garatot.
Néhány hétig — részben a parla

kormány ilyen irányban bizonyos in
tézkedéseket valóban tenni fog.

— A kisgazdaképviselők is fel fog
ják sorakoztatni panaszaikat. A vidé
ken 300—350 ezer korona a búza ára, 
a paradicsomé 200 korona. Ezzel szem
ben Budapesten még mindig nagy a 
drágaság, az iparcikkek ára ma is a 
régi. Ugyanez áll a burgonyára és 
más élelmiszerekre is. .

— Nőm lehetetlen, hogy politikai 
kérdések is szóba kerülnek, ügy tu
dom.

egyes képviselők tiltakozni óhaj
tanak Gömbös Gyula nyilt levelé

nek támadása ellen
és ezzel kapcsolatban a párt teljes sso- 
lidaritását és meleg ragaszkodását 
fogja kifejezni a távollévő miniszter - 
elnök ur iránt.
Beszéltünk a szerfai értekezlet 

várható fejleményeiről
dr Szabó Sándor 

nemzetgyűlési képviselővel, a kis- 
gazdacsoport egyik vezető tagjavai 
is. aki a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Főként gazdasági kérdésok érdok- 
lik most a párt tagjait, akiket elkcso- 
rit, hogy 

I
 TU-n a Szilárd Béla

Lázárucca 14. Tel.

Autófelszerelés

menti szünet miatt is — semmi nem 
hallatszott az ügyben. A múlt hét 
folyamán azonban több nyilatkozat 
hangzott el a szociáldemokraták ré
széről. A nyilatkozatok mind azt 
hangsúlyozzák, hogy

a Somogyi—Bacsó-gyilkosságot 
nem engedik feledésbe menni.

A nyilatkozatokkal egyidejűleg a 
Hétfői Napló jól informált helyről 
arról értesült, hogy

a gyanúsított Kovarcz Emil

eddigi tartózkodási helyéről.

a termények ára egyre csökken, 
ni lg az iparcikkek ára stabil ma

rad.

lehetetlen, hogy ez a kérdés szer
dán fölszitja a szenvedélyeket. Éh is 
fölszólalok és a vidéknek egy igen fon
tos kérdését:

a közmunkaváltság 
egyöntetű rendezését fogom szorgal
mazni. Do lesz javaslatom

a forgalmi adó

kérdésében lg, sőt kisgazda társaim 
óhajának megfelelően sürgetni fogom

a borfogyasztási adó

leszállítását. Ma a Viuekon 2—3 ezer 
koronás áron kötik le a bort, amely
nek fogyasztási adója IfiOO koroja, te
hát több, mint 50 százalék.

— Éppen azért, mert a kormány tag
jai a legteljesebb jóindulattal visel
tetnek az agrúrsérelmek orvoslása 
iránt, bizonyosra veszem, hogy a szer
dai pártértekezlet sima lefolyású lesz. 
A csizmás kisgazdák, Szabó Sán

dorral ellentétben, azt hirdetik, 
hogy nem fognak megelégedni a 
sablonos „megnyugtatásokkal .

I
Szilárd Béla
Lázáru. 14. Tol. 131-28

Értesülésünk szerint Kővárija 
Sásáról Ceglédre került, ahol azon
ban csak rövid ideig volt.

Néhány napja a főhadnagy
Ceglédről is eltűnt. Jelenlegi 
tartózkodási helye ismeretlen.

Politikai körökben Kovarcz Emil 
eltűnését a legújabb katonai nyo
mozás eredményével és fejleményei
vel hozzák összefüggésbe. Kétség
telen ugyanis, hogy Kovarcz Emil 
titokzatos eltűnése nem történt ok. 
nélkül, mint ahogy eddigi hallgató- 
sának és vidéki elzárKozÖltsflgának 
is van magyarázata.».

Szijj Bálint,
aki élén áll az elégedetlenségnek, 
bizalmas környezetben azt a ki je
lentési tette, hogy szerdán okvetle
nül felszólal és

felelősségre vonja a kormányt, 
amelynek valamelyik tagja tartozik 
felvilágosítást adni arról,

miért késett el az export-tárgya- 
lások megindításával?

Szjjj Bálint ugyanis azt állítja, 
hogy a termés kivitelét célzó tár
gyalások azért hiúsultak meg, jnért 
a kormány elkésve intézkedett és 
csak akkor látott munkához, amikor 
már rothadni kezdett a gyümölcs s 
a termés ára pedig rohamosan ha
nyatlott. Ezért, valakinek viselnie 
kell a felelősséget.

Kritikusnak ígérkezik
Erdélyi Aladár

felszólalása is. amelynek cime: „A 
kormánypárt és a sajtó**.  Ez a fel
szólalás azoknak az elégedetlenke
dőknek a véleményét fogja ismer
tetni. akik már régóta helytelení
tik, hogy a kormánynak nincs olyan 
sajtóorganuma, amely párt „egysé
ges" és osztatlan érdekeit képvi
selné. Ügy hírlik, hogy Erdélyi Ala
dár felszólalása egyben kirohanás 
is lesz a sajtó ellen, amely, nézete 
szerint, túlnyomó részben csak a fő
város érdekeit képviseli, a vidéket 
mellőzi.

Ezekkel a kérdésekkel kapcsolato
san vasárnap az a hir terjedt el a 
fővárosban, hogy

az egységespárt szerdai értekez
letén megjelenik Bethlen István 

gróf miniszterelnök is.
aki megjelenésével óhajtja megcá
folni a betegségéről szóló tudósítá
sokat. Ez a hir azonban, beavatott 
helyről szerzett információnk sze
rint, nem felel meg a valóságnak. A 
miniszterelnök augusztus ho végéig 
Inkepusztán marad es csak 

szeptember első hetében vesz*  
át hivatala vezetését
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Még a csecsemő is, . .
Öt és félniillióval tartozik a főváros minden egyes 

polgára a külföldi hitelezőknek
öt napos tárgyalás után sikerült a 

fővárosnak végleges megegyezést köt
nie a külföldi hitelezőkkel. Nagy áldo
zatába került Budapestnek ez az egyez
ség, mert — mint a rövid kommüniké 
órai mögül kitűnik — a főváros j 

teljes 100 százalékban
volt loéhytelen elismerni azokat a íar- 
tozásoaat, amelyek a Wolff-éra szives 
jóvoltából eddig is súlyos tehertételként 
szerepeltek költségvetésében.

Bndapest tulajdonképen három kül
földi kölcsönnel tartozik hitelezőinek. 
Az 1910. évi 2 millió fontos, az 1911. óvi 
100 millió frankos ós az 1914. évi 
184,3001000 német márkás kölcsönnel. A 
hábönr kitörésekor, mint ismeretes, a 
főváros beszüntette a kamatok fizetését 
s csak nemrégen, 2 évvel ezelőtt, az 
első bázeli egyezmény megkötésekor 
kezdte meg a hátralékos kamatok tör
lesztését Az első évben havi 200 millió 
papírkoronát fizetett a főváros, ami az 
év végén összesen 26.484 font sterlinget 
tett ki. Miután a hitelezők ezt kevesel- 
ték, a múlt évben, Bázelben ismét szer
ződést kötöttek a fővárossal, amelyben 
Budapestet kötelezték, hogy havonta, 
az év végéig, minimálisan 14.000 fontot 
törlesszen a kamatokból. 1924-ben már 
169.331 fontot fizetett a főváros, ez év
ben pedig a törlesztés körülbelül 250.000 
fontra fog emelkedni, miután a törlesz
tésre a villamos és a villanygyár bevé
telének 10 százaléka volt lekötve s a 
drága tarifák következtében ez a 10 
százalék messze túlhaladta a havi 14.000 
fontot Midőn az osztendei tárgyalások 
megkezdődtek, aranykorona értékben 
378,571.807 koronát tett ki a főváros tar
tozása kamatokkal együtt.

A hitelezők a ínostani tárgyalásoknál 
font tartozásoknak tekintették a frank 
és márkakölcsönöket is s azon az ala
pon tárgyaltak, hogy a főváros kölcsön- 
adóssága több mint 13 millió font. Eb
ből engedlek el azután kamatok ci«$n 
2 millió fontot, magárá a .. tattozftsrji 
azonban kijelentették, hogv nz minden 

’gedós nélkül,
teljes összegében kiegyenlítendő.

A főváros képviselői Jí&iytiBWeV'Vol
tak a 100 százalékos kiegyezést elfo
gadni, mert ennek ellenében a kamatok 
és u töke törlesztése tekintetében hoztak 
lényeges engedményeket. De ezek az en
gedmények is tulajdonképen az eddigi
nél is a polgárságnak súlyosabb meg
terhelését jelentik, mert amíg ez évben 
nagy megerőltetéssel 250.000 fontat fizet
tünk tartozásunkra, január 1-től 5 évig 
260—300.000 font, a következő három év
ben pedig 850—400.000 font fizetésére kö
teleztük magunkat évente. A 2 millió 
fontos — 700 milliárdos — engedmény 
fejében tehát hatalmasan megnöveked
tek terheink, a o peroben a főváros min
den egyes polgára, még a csecsemők is, 
5,500.000 koronával tartozik a külföldi 
hitelezőknek. Ami a nagy közüzemek, 
a gázgyár, villanygyár és a vízművek 
bevételeinek lekötését illeti, az szintén 
igen súlyos feltétele az osztendei meg
egyezésnek, mert nem kevesebbet jelent, 
minthogy ezek az üzemek belátható 
időn belül nem csökkenthetik azokat a 
hatalmas egységárakat, amelyeknek 
mérséklését pedig mindenki reményked
ve Várta. Mindent egybevetve, tény, 
hogy a főváros szempontjából sok elő
nye van a hitelezőkkel történt megegye
zésnek, de ezzel szemben a polgárság 
igen nagy árat fizet ezért a szerződésért.

Ketten megérkeztek 
Ostendéből

A főváros külföldi tartozásainak ren
dezése céljából Ostendéhe küldött Bizott
ság tagjai közül

Bedíí Mór és Éber Antal vasárnap 
délben megérkeztek Budapestre,

a bizottság többi tagjai még külföldön 
tartózkodnak.

BEDÖ MÖR
megérkezése után a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársának:

— Az ostendei tárgyalások eredmé
nye már ismeretes. A törlesztést csak 
nyolc év múlva kezdi a főváros. 1934-

XBEL GXNZE
szenzáció*  sikerű remekműve

tői kezdve évenként 400—450.000 fontot 
kell majd fizetni. Ez a megegyezés lé
nyege. A megállapodás azonban

csak akkor emelkedik jogerőre, ba 
a hitelezők illetékes fóruma és a 
főváros kölcsönügyi bizottságának 

plénuma azt jóváhagyja.
— A megegyezés Igen súlyos áldoza

tokat követel a főváros polgárságától. 
Sajnos, erősen el volt rontva a hely
zet, éppen ezért annakidején nyíltan 
kifejeztem azt a felfogásomat, hogy

nem kell elmenni az ostendei tár*  
gyalásokra.

— Az adott helyzetben kedvezőbb

A belügyminiszter nyári 
pihenője

Szabadságideje alatt készíti a törvényjavaslatot 
a választókerületek uj beosztásáról

Rakovszky Iván belügyminiszter 
inég nyári szabadságát tölti, mert 
hivatalát osak szeptember első he
tében veszi át, a belügyminisz
tériumban azonban a miniszter 
távollétében is serényen dolgoznak. 
A törvényelőkészítő osztályt ugyanis 
több javaslat megszövegezése fog
lalkoztatja. E javaslatok között leg
fontosabb az. amelyik

a közigazgatás egyszerűsítéséről 
szól s amelynek munkálatai már 
annyira előrehaladtak, hogy ősszel 
az feltétlenül a nemzetgyűlés elé 
kerül. A közigazgatás egyszerűsíté
séről szóló törvényjavaslat szövege
zésénél — mint a légbeavatottabb 
helyről értesülünk —, teljes mérték
ben figyelembe vették és

honorálták a Takarékossági Bi- 
' Métáéit.,,r,,v,

A Takarékossági Bizottság ugyanis, 
amely a parlament nyári szünete 
előtt pár nappal tárgyalta ezt a 
kérdést, egész sereg tervet terjesz
tett a belügyminiszter elé. aki hiva
talának átvétele után, tehát már 
szeptember első felében, miniszter
tanácsba viszi a közigazgatás egy
szerűsítéséről szóló törvényjavas
latot.

a SDlagyar Színház?
faludi 0enő az előtérben

'Az elmúlt héten még arról adtak I el a megbeszélést 
írt fi,IfiP.ek, hogy a Magyar Szin- Szombaton Neui
H7. Imrlnin lrZ I .... .. ______ . • i ,

hírt _ KJUIU.-
ház bérlője kétségkívül az a kon
zorcium lesz, amelynek Neumann 
Dezső áll az élén. Már megjelölték 
a napot is, amelyen a szerződést 
megszövegezik és aláírják. Ezt a 
napot megelőzően — hétfőn — 
megérkezett Párizsból Faludi Jenő 
es a megérkezését követő napon a 
szerződés aláírása helyett az Unió 
részéről váratlanul egy új súlyos 
anyagi kérdést vetettek fel: mi tör
ténik, ha az Ingatlanbank az Unió-mi ux ingavianoann az unió
nak adott négy milliárdnyi kölcsönt 
a bérleti szerződés lezárta előtt kö-
vetetné vissza.

Az err.e következő tárgyalások fo
lyamán Neumannék kijelentették, 
hogy megelégszenek azzal, ha az 
Ingatlanbank négy évig háborítat
lanul engedi őket dolgozni, míg az 
Ingatlanbank legfeljebb két évet 
óhajtott Mméleti idő1'-ként garan
tálni, Kedden a tárgyaló felek az- 
za.. y^ltak el, hogy a tárgyalásokat
jsütörtökön folytatják, majd csü- Únióék számítása nyilvánvaló: 
törtökön a szombati napra tolták a pályázó számára . lehetetlenné

Jaccuse - Vádollak!...

megállapodást nem voltunk képesek 
kierőszakolni.

— Az ostendel tanácskozások ideje 
alatt — örömmel lehet megállapítani —

pártpolitikai különbségek nem za
varták a tárgyalásokat.

Mindegyik kiküldött, Wolff Károly is, 
csak a főváros érdekeit tartotta szem 
előtt és elvonatkoztatott minden párt
politikát. A tárgyalás német, francia 
és angol nyelven folyt A tolmács tisz
tét Török Kornél brüsszeli főkonzul 
töltötte be.

Nagy beszédet mondott Peldl Gyű- 
la, akt igen erélyesen kelt síkra a 
főváros érdekeiért higgadt, okos 

felszólalásában.

— Á megállapodást szeptember kö
zepén perfektuálják. A kölcsönügyi bi
zottságot ugyanis sz'”t■'•ubcr ©lejére 
hívják össze.

Rakovszky Iván belügyminiszter 
egyébként nyári szabadságidejét 
nem szenteli teljesen a pihenésnek. 
A belügyminiszter ugyanis magá
val vitte Budapestről

a választókerületek beosztásáról
szóló javaslat tervezetét, amely az 
uj választójogi törvény kiegészítő 
része lesz. A kerületi beosztás kér
dése foglalkoztatja tehát nyári sza
badságidejében a belügyminisztert, 
aki ezt a javaslatot is már szeptem
ber közepén minisztertanácsba 
akarja vinni.

Javaslat készül a belügyminiszté
riumban , ,

■ ' ■VJ" ,f 3 O
a gyámügyi intézkedések módo

sításáról is.
A gyámügyi novellát is sürgősnek 
tartja a bélügyminiszter. Tekintve, 
hogy már a Ház előtt fekszik egy 
belügyi javaslat: „a vidéki törvény- 
hatóságok újjászervezéséről1*,  egye
dül a belügyminiszter négy javas
lattal kívánja a nemzetgyűlést az 
őszi hónapokban foglalkoztatni. 
Valószínűtlen azonban, hogy ezekre 
egyhamar sor kerüljön, mert előbb 
a felsőházi javaslat és mindenek
előtt a költségvetés vitája esedékes.

, --------- -— Neumannék ügyvédje
meg is jelent az Unió irodájában, 
ahol azzal fogadták, hogy az Unió 
részéről ma nem tárgyalhatnak, 
mert Csathó Kálmán, a vagyonfel
ügyelő és Faludi Jenő nincsen Pes
ten. Azt pedig, hogy mikor jönnek 
újra össze és mikor óhajtják a tár
gyalásokat folytatni majd — meg- 
izenik.

Ezek a tények. Az ezt kisérő je
lenségek, FalOdi Jenő megérkezése 
az ezt követő hirtelen hangulatvál
tozással és az, hogy a Belvárosi 
Színház bérlői által lefizetett nyold- 
százmillió megkönnyíti az Unió 
pillanatnyi helyzetét: nyilvánva
lóvá teszi, hogy most már nem sür
gős az Uniónak a Magyar Színház 
dolga. Legalább is nem sürgős az, 
hogy az egyetlen eddigi pályázó 
kapja meg a bérletét, akit a hosz- 
szudalmas huza-Vóna megfoszt at
tól a lehetőségtől, hogy idejében 
hozzálásson a szervezkedéshez. 

tenni a bérletet és az ő visszavonn 
lása után visszavenni a Magyar 
Színházat, természetesen házi 
lésben. Akinek erre vonatkozókul 
még kétségéi volnának, az előtt 
nyilvánvaló lesz az, ha megtudja 
hogy az ellentétes érdekű Ingatlan 
banknak Szálát Emil személyébe,, 
itgyanaz az ügyvédje, mint Falud; 
Jenőnek. A kettős képviselet boldog 
tulajdonosa bizonyára gondoskodni 
fog arról, hogy Faludiék számára 
a „/elméleti idő két évét az Ingat
lanbank ne vegye olyan szigorúan 
mint azt most teszi.

OrszúgosKézmCueslpnrlTárlat
Városligeti Iparcsamok

a következe nagytrtftkli tárgyakat 
nyerheti:FŐNYEREMÉNYEK I

1 új Turaoutomobll KSSfe
1 új Zongora 30 millió korona

3 új Motortér ékpár K
3Szobnberendezés drbonként 20 millió K 

lOKerékpúr drbonktat 3 millió K érlékben 
Ezenkívül 3 drb 10 mllllö K-ás nag, nyeremény

4 „ 5 „ „
21 » 1 ,,
50 „ 500.000 ,. ” "

Húzás szeptember 9-én
Sorsjegyek viszontelárositóknak Is

Országos IparegyesUlet, Gróf Zichy Jenő u. 4.

u
6 év körüli, de még iskolába nem Járó gyermekekéi 
is felvesz reggeltől estig tartó foglalkoztatásra, neve
iéire, sétára, étkezésre. Német társalgás. Szigorú 
nevelői és orvosi felügyelet Beiratások már csak 

néhány napig

Hl SZÜLŐK FIGYELMÉBE
Kossuth Lajos uccai 

Nouelő'Otthon (II. s*.  /.

H.Őszi és téli

Leányka 
kabátok 
és ruhák
nagy választékban
Külön siőrmeosztály

divatháza, IV., Kossuth Lajos v. 9

Értesíteni a nagyközönséget, 
hogy üzletemet a

Szakorvosi
Éxüsf Salvarian-olfát
Rendelés egész nap.

Budapest, VII., Rákóozl út 32.1.em. I. (Rókuml tűmben]

átépítés
befejezése táljából — rövid időre

bezártam
A megnyitást külön fogom közölni 

t vendégeimmel.

Tisztelettel

Orosz Ödön

OSTÉNDE
Café*Restaurant  tulajdonosa

yösierqpben: SEVEfUX MKRS
a Fészek-moztfban
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eniczky Ödön ma délben 
szabadul a fogházból

Az Igazságügyminiszter utasítása megérkezett az ügyészségre
Hétfői Napló, amely elsőnek 

tóén tette, hogy Beniczky Ödönt a 
közeli napokban szabadlábra helye
ik. most

jól informált forrás alapján je
lentheti, hogy a szabadlábra- 
helyezés már a mai napon meg

történik.
\pesthy Pál igazságügyminiszter 

g, péntek délelőtti minisztertanácson 
bejelentette, hogy, tekintettel Be
niczky egészségi állapotára, utasí
tani fogja az ügyészséget, hogy já
ruljon hozzá a volt belügyminiszter 
óvadék ellenében való szabadlábra- 
helyezéséhez.

Ulain Ferenc: 
Gartner Marcell ártatlan 

Szenzációs fordulat várható a Tisza gyilkosság 
bűnpörében

A lapok' hasábjain’ egymásután 
Szólalnak meg a Tisza-per szereplői 
és egyértelműen hangoztatják a 
perújítás szükségességét Négy éve, 
hogy a Tisza-perben harmadfokon 
is elhangzott az ítélet és ez idő alatt 
az elitéltek védőinek sikerült az új 
adatok oly hatalmas tömegét össze
gyűjteni, melyek egészen más meg
világításba helyezik az ügyet , és 
valóban szükségessé teszik a perújí
tás megindítását.

Felkerestük
dr. Földváry Bélát.

Gartner Marcel védőjét, akinek ke
zében hírazerint súlyos bizonyíté
kok vannak annak igazolására, 
hogy Hüttner Sándornak Gartnerrc 
vonatkozó vallomása légből kapott 
koholmány és Gartner ártatlanul 
ül már hat éve börtönben.

Földváry Béla dr. a következő
ket mondotta munkatársunknak:

— Már az elsőfokú bíróság íté
leté után is rámutattam arra és a 
sajtóban is kifejezésre juttattam, 
hogy az ítélet meg nem állhat. A 
Hüttner patologikus agyában szü
letett mese mellé odaállt a politika 
és a sajtó egy része és így keletke
zett az egész per. Érthető tehát, 
hogy a Tisza-per, revíziójának a 
gondolatát, aki az ügyet ismeri, 
már, a per keletkezésének a törté
nete is szükségessé teszi. Emlékez
zünk csak vissza arra, hogy a nyo
mozás másfél éven keresztül egy
szerűen sötétben tapogatózás volt. 
A hatóságok semmiféle konkrétu
mot nem tudtak produkálni. Meg 
Ulain Ferenc is, akinek nagy ap
parátussal nyomozó irodája volt*  
1921 július 29-én a tárgyalási szü
netben bement a vádlottak szobá
jába, ráütött Gartner .vállára es 
így szólt hozzá:

— Kedves GMrtner barátom! Lel
kiismeretemre őszintén mon
dom, hogy én meg vagyok győ
ződve a maga ártatlanságáról.

Ezt a kijelentést Medgyesl T^ván 
vadász őrvezető eskü alatt hajlandó 
bizonyítani.

Ulain lesz tehát a mi koronata
núnk Gartner ártatlanságának bi
zonyítására. De igazolja ártatlan
ságát az elmeállapota is. Ha elő
veszem Moravcsikot, a treumas 
neurózis fejezete alatt megtalálom 
azt, amit a törvényszéki orvosok 
Gartnerről megállapítottak. Csa
ládja terhelt és nem egy 
gyógyintézetben fejezte be életét. 
Es ennek az embernek elmeállapo
tára vonatkozó iratok sohase ke
rültek az igazságügyi orvosi tanács 
elé. Nagy baj volt az is, hogy a 
Védelme nem volt rendszeres. A fo- 
tárgyalásról történt szuíonyos

Ez az igazságügyminiszteri uta
sítás szombaton délelőtt érkezett 
meg a budapesti királyi ügyész

ségre

Az ügyészségen még aznap el is in
tézték az ügyet és Beniczky védői
nek szabadi ábrahelyezési kérelmé
hez hozzájárulva, javaslatot tettek 
a vizsgálóbírónak, hogy a fel
ajánlott 100 millió korona óvadékot 
elfogadva, Beniczky szabadrábra- 
helyezését nyomban rendelje el.

A kettős ünnepnap miatt a kére
lem elintézése némi haladékot szen
ved ugyan, de 

csendőrökkel való kivezettetésem 
óta egymásután: 8—10 védője is 
volt. Ezek iránt azonban bizalmat
lansággal viseltetett, úgy hölgy ez a 
szerencsétlen ember csak saját 
szellemi erejére volt utalva és a fő
tárgyalás hosszú, reánézve per
döntő időtartamán keresztül ön
maga hadakozott a vád egész anya
gával.

Ami magát az ítéletet illeti, ná
lunk a perrendtartás csak az eset
ben ad jogot az ügy újrafelvétclere, 
ha a kérelem új bizonyítékokat is 
produkál. És mi ezt produkálni is 
fogjuk, bár a revízióra elég okot 
szolgáltat az itclet indokolása, amely

Hüttner vallomását Friedrich- 
re. Fényesre, Vágó-Wilhelmre 
és Lengyel Istvánra nem fo
gadja el valónak, de elfogadja 

Kérire és Gfirtnerre.
Hüttner vallomásáról a bíróság 
megállapította, hogy azok bizonyos 
részletekben koholtak és valótlanok, 
tehát nyilván rosszhiszeműek. Ilye
nek a felmentett .vádlottak bünös-

Hányán utaztak négy év alatt 
a főváros közlekedési eszközein

A
*
«
»

villamoson
• • > 4
• • » 4
• 4 ' •

318,353.972 
291,045.504 
220,882.584 
208,451.689

1921- ben
1922- ben
1923- banl
1924- ben

utas váltott jegyet.

A margitszigeti lóvasut
1921- ben . . - - . 279.528
1922- ben , . . . . 298.225
1923- ban................... 205.636
1924- ben................... 201.439

utast szállított.

A budai hegypályán

1921- ben » ■ • • •
1922- ben « • « • •
1923- ban • . . • •
1924- ben • • ■ • ■

ember utazott.

A svábhegyi fogaskerekű vasút
1921- ben .
1922- ben •
1923- ban .
1924- ben .

utast szállított.

iljorolóÉI taajfc Első dolgom fBftrvBi OilriMnl!

1,119.826
1,190.781  

719.926 
595.982 

• •

információnk szerint a vizsgáló
bíró ma, hétfőn kiadja a szabad

lábra helyezést elrendelő 
végzést

Ennek kézhezvétele után Vajda 
Ödön dr. védő azonnal bírói letétbe 
helyezi a felajánlott 100 millió ko
rona óvadékot és a soros ügyész 
utasítást ad a fogháznak, hogy Be- 
niczkyt nyomban bocsássák szaba
don. Mindezen formaságok legfel
jebb egy délelőttöt vehetnek igénybe 
és igy Beniczky, hacsak a vizsgáló
bírói végzés nem késik egy napot, 
hétfőn délben egy óra felé elhagyja

ségére vonatkozó bizonyítékok, el
lenben a Kérire és Gartnerrc vo
natkozókat valónak fogadja el. ön
kénytelenül is felvetődik a kérdés: 
mennyiben lehet megnyugtatható 
bizonyítékát találni egy olyan em
ber szavahihetőségének, akiről a 
bíróság is megállapítja, hogy ko
holt dolgokat mondott tanúvallo
másában.

Földváry dr. ezután megmutatta 
Sztanykovszkynak május lO.-éről 
keltezett levelét, melyben kéri, hogy 
járjon utána a Tisza-per revíziójá
nak, mert világosságot akar derí
teni és megnevezni az igazi gyilko
sokat. Földváry dr. valószínűleg 
rövidesen megkapja az igazságügy
miniszter, engedélyét, hogy Sztany- 
kovszkyt a szegedi Csillag-börtön
ben meglátogathassa és ennek alap
ján még e héten beadja az újrafel- 
vételi kérelmet.

Felkerestük még
dr. Ulain Ferenc 

nemzetgyűlési képviselőt is, aki a 
Tisza-család jogi képviselője volt. 
Ulain azonban a válaszadás alól ki
tért azzal, hogy most érkezett meg 
vidékről és így az ügyet nem is
meri annyira, hogy nyilatkoz
hasson.

— Azt azonban mondhatom — je
lentette ki Ulain —, hogy

Gartnert ártatlannak tartom és 
he én vagyok a biró, akkor nem 

Ítélem el.
H. E.

A haldokló omnibusz
1921- ben • • • ( >
1922- ben ■ « * « >
1923- ban......................
1924- ben......................

utast döcögtetett végig a

285.401
1,794.364 
2,041.722 
3,551.748

1,037.957 
820.980 
759.519 
692.717 

városon.
A dunai propellereken

1921-ben ......................
192-ben • • * t ,
1923- ban ......................
1924- ben.....................

ember hajózott.
Az autóbuszt

1921- ben......................
1922- ben • • . . ,
1923- ban • • « • ,
1924- ben . • • « ■

utas vette igénybe,
összesen

• • » • •
1921- bon
1922- ben
1923- bán

319,309.787
298,704.159 

...................... 228,670.945
1924-ben ...... 216,811.197

utas vett© igénybe a fővárosi közleke
dési eszközöket

Hagy botrány a 
szómban lóversenyen

«oK*t  eltiltotta a lovaglástól
£0,ytak ’9 8

r<»» és Alperes elten y«.L, í -

be veszi és ngy 14t(relki

úgyhogy Szándékos, amely J

Óriási botrány tört ki a voraenv 
a közönség erősen tüntetett Szótok

Az igazgatóság Szokatni J. Jockruf 
gyanús lovaglás miatt kérdőre vZaf, 
öle, valamint az általa lovagolt lő ifin 

bem elfogadásával Szokolai jockeut 
eltüMtÍ" ,5-‘a

kiHn„fib°lnbati ™ vasáraaP' versenyek 
tak A í«n«aSz°n SzéP 8port<>t nyújtot
tak. A közönségre azonban nagyun szó- végződtek, mert SzínZ,” 
véteiévol egy favorit sem nyert.
kezű n0P r^8zletcs eredménye a kg.

Szombat.
(Kaszián 6). 2. Felkelő

3. Posouse (pari). Fin: Nepthiaa, 
Marczipán, Facetto, A tempó. 1 h.. 1W 
hossz. 10 :145, 13, 11, U. *

II. 1. Fórban (Gulyás*  4). 2. Ropp (2). 
3. Fruzsi (4). Fm: Vézna, Dagorel, Szél- 
rÓT??‘ 1 h’’ ötnc*y ed h. 10 : 44, 23, 22.

" Szándékos (Schejbal pari). 2. 
Magyaran (2). 3.Alperes (3). Fm: Si- 
léna. Bonheur. Háromnegyed h., ötne
gyed h. 10 :18, 13, 16.

IV. Cheoky (Sajdik 6). 2. Jenkő (16) 
és 2. Sinbad (16). Fin: Eladóleány, Hor- 
m’W’ S^dí0, B,amiorter. Rikkancs, 
Blotto, Cselcsap, Raquette, Maki, Kék 
niudár, Lapdá, Antinea, Rózsaleány. 1 
hossz., holtverseny. 10 :102, 42, 106, 90.

V. 1. Maugan (Kovács 4). 2. De bi
zony (4). 3. Megmondtam (4). Fm:
Mufti, Anubis, Delilány, Diadal. % h 
% h, 10 : 60, 17, 19, 20.

VI. 1. Planéta (Szabó Gy. 2%). 2. Su
nyi (16). 3. Alpdrücken (2%). Fm: Bavi- 
gote, Peleas, Édesbabám, Párkány. 2*4  
hossz., h. 10 :28, 13, 21, 15.

Vasárnap.
I. 1. Nepomuk (Schejbal 5). 2. Vak 

Bottyán (2 reá). 3. Bogey (8). Fm: Bá
nát, Traviata II., Békés, Assir. 4 h., 1% 
hossz. 10 :130, 17, 12, 17.

II. 1. Borvirág (Stonczel 5). 2. Várkert 
(6). 3. Juczi (6. Fm: Evetke, )Bootleger, 
Tatrang, Szószegő, Vigleány, Náthás, 
Nandine, Szabadság, Bimbula, Erdőkin- 
cse, Sobri Jóska. 2 h., 1% h. 10 : 123. 
45, 37, 34.

III. 1. Vadító (Gulyás 3). 2. Naplopó 
(8/10 reá). 3. A rínál is (4). Fm: Musette, 
Papage.na. Fejh., 1% h. 10 : 63, 22, 15.

IV. 1. Rival (Singer 4j. 2. Honfitárs 
(VA). 3. Rosgelino (6). Fm: Parádés, He- 
licon, Parisienne, Mélia. Nyakh., 1 h. 
10 : 55, 16, 16, 18.

V. 1. Eszmény (Pflszter 4). 2. Dombé 
(pari). 3. Slyvana (6). Fm: Ezredes, Va
lentin, Verka, Radical, Előzd, Viktoire, 
Jenkő, Kirgiz, Bendegúz II. 3 h., há
romnegyed h. 10 :46, 16, 14, 31.

VI. 1. Patrícius (Szabó Gy. 4). 2. Vir
radat (4). 3. Marmara (4). Fm: Paraszt, 
Adut, Embonn, Violetta, Orkán, Piczi- 
kénj, Damocles, Alkony, Vamqyr .Se
rény. 2 h., % h. 10 : 51, 19, 22, 19.

Budapesti 
ügetöversenyek

Alig pár száz főnyi közönség előtt 
folytak le a vasárnapi versenyek, az 
igazgatóság, bookmekerek és hajtók 
egymás között voltak. A magyar ügotő- 
üzem lassan, de biztosan halad a csőd 
felé. A nap főversenye az Alföldi dij 
volt, amelyet Adon'is (Cassolini) nyert 
meg Emlék és Pityke ellen. A nagy fa
vorit Leleményes utolsó lett.

BÚTOROK
Legfinomabb és cgyszerflbb hálók és ebéd
lők minden elfogadható árban kapásatok 

LÖWY TESTVÉREK 
Dohány ucca 62 (Erzsébet körüt kőtelében)
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Esküdt-tárgyalás: 2 óra
Még négy másik ügyet tárgyal 

szerdán a Töreky-tanács
Augusztus 19-én, szerdán délelőtt 

a budapesti Inintetőtör vény széken, 
újból tárgyalásra kerül a kiviteli 
engedélyek hírhedt panama-pere, az 
Esküdt-per. Esküdt és védője, Weisz 
Ödön dr., a legnagyobb izgalommal 
készülnek az új tárgyalásra és 
szenzációs fordulatokat remélnek, a 
bíróság már nem tulajdonít olyan 
fontosságot az ügynek. Négy másik 
üggyel együtt tűzte ki a Töreky- 
tanács az új Esküdt-pert egy dél
előttre. Ebből arra lehet következ
tetni, hogy valami terjedelmes bi
zonyításfelvételre ezúttal sem jog 
sor kerülni. Annál kevésbé való
színű ez, mert ama cgy-két óra 
alatt, amennyit a tanács erre a fő
tárgyalásra láthatólag rászánt,még 
egy új vádlottnak. Kenedi György 
dr.-nak az ügyét is el kell intézni. 
Kenedi annakidején betegsége miatt MUXMXUOJ 
külföldön tartózkodott s csak most tehetős
jelentkezett, hogy ügyét letárgyal
ják. Öt is azzal vádol ják, hogy reszt
vett a megvesztegetésekben és pénzt 
adott kiviteli engedélyekért. Az ő 
ügyében a szerdai főtárgyaláson 
alighanem ítéletet is hoz a bíróság.

De ha nem is kerül sor ismét a 
„fáskosár" annyit emlegetett tit
kainak feltárására, a szerdai tár
gyalás nem fog szűkölködni szen
zációkban. Annyi bizonyos, hogy a 
biróság újból ki fogja hallgatni a 
nagy per két fövádlottját, Esküdt 
Lajost és Tömöri Angélát. Különö
sen Esküdt kihallgatása lesz izgal
mas, mert .valószínű, hogy , ezúttal 
is igyekezni fog előállni állítólagos 
pÓTrrwi'Si leleplezéseivel. Hogy a bí
róság erre mennyi időt és mennyi 
szabadságot engedélyez számára, 
persze más kérdés.

Ismét eltűnt hit leány
Az utóbbi időben feltűnően sok 

eltűnést jelentettek be a főkapitány
ságon. Különös, titokzatos hátteret 
kölcsönöz az eltűnéseknek az, hogy 
igen sok fiatal lány neve szerepel 
az eltűntek között. Néhány nappal 
ezelőtt Brettner Margit és Brettner 
Ilona eltűnését jelentettek be. A be
jelentés nyomán azonnal megindí
tották a nyomozást, de a két leány 
még máig sem került, elő.

Ma. azután ismét egy titokzatos 
körülmények között történt eltűnést 
jelentettek a rendőrségen. A főkapi
tányság központi ügyeletén meg
jelent Serester Jenőné, tisztviselő 
felesége, és elmondotta, hogy

tizenkilenc éves Ilona nevű 
lánya Pataki Lili nevű barátnő*  
jével együtt néhány nappal 

ezelőtt eltávozott otthonról 
a^zal, hogy fürödni mennek epy 
strandra. Mikor késő estig sem tér
ték vissza. Serestemé keresésükre 
indult Kiment arra a strandra, 
haová a két lány készült, de azt a 
felvilágosítást kapta, hogy Serester 
Ilona és Pataki Lili ott nem fordul
tak meg. Mivel a két lány eltűnése 
alkalmával a rajtuk levő ruhán kí
vül semmit, sem vitt magával, az a 
gyanú mrült fel, hogy valamelyik 
dunai szabad fürdőben

szerencsétlenül jártak, vagy 
szülei tudta nélkül megszöktek.

A rendőrség széleskörű npomozást 
indított a rejtélyes kettős eltűnés 
ügyében.

Tartós vászonból, bőrszíjjal

iskolatáska
29.ooo K

Különféle iskolatáskákból 6rI.al váltatták

PÁRISI NAQY ÁRUHÁZ RT
II. emelet

Beretvús Pasztilla Icsmckacsabb feífájúsf elmulasztja

Uj numerus clausus
A főváros milliós tandijai

A demokratikus blokk a napokban 
a főváros tanácsától a közoktatás
ügyi bizottság sürgős összehívását 
kérte. A bizottság, amint Büzáth 
.János alpolgármester Ostendéből 
hazaérkezik, meg iá tartja alakuló 
ülését, tehát még a jövő hét első 
napjaiban.

Az új tanév küszöbén állunk és a 
tanügyi kérdések egész serege áll 
még megoldatlanul: elsősorban

a fanszemélyzet beosztása 
körül a múltban elkövetett sérel
meket kell orvosolni. Fontos kér
dés a

szegénysorsu tanulóifjúság tan
könyvekkel való ellátása.

A közgyűlés többségi pártja azt 
követeli, hogy a főváros sürgősen 
gondoskodjék arról, hogy a kevésbé 

szülők gyermekei ingyen 
tankönyvekhez és tanszerekhez jus
sanak. A főváros vezetői, dacára, 
hogy már csak napok választanak 
el az új tanév kezdetétől, még ed 
dig semmit sem tettek ennek érd 
kében. Különösen sürgőssé teszi < 
közoktatási bizottság összehívásé 
azoknak

a fantasztikus tandijaknak és 
beiratási dijaknak revíziója, 

amelyeket a tanács még a válasz

Budapesttől Santosig nyomoznak 
a leánykereskedők után

Magyarországon nincs leánykereskedelem — Alaptalan 
feljelentésekkel árasztják el a rendőrséget — Magyar 

artistanők kálváriája Szerbiában

egyes ál- 
ahir ter- 

burjánzik 
erre az, 

berlini

állapi
valaki

Az utóbbi időben számtalian közle
mény jelent meg a magyar lapokban, 
mely a Magyarországon, különösen pe-' 
dig Budapesten garázdálkodó leányke
reskedők működéséről számolt be. Ezek 
a cikkek élénk visszhangot keltettek a 
külföldi sajtóban. A külföld 
latnaiban Magyarországról az 
jedt már el, hogy itt javában 
a leánykereskedelem. Példa 
hogy néhány nappal ezelőtt a 
rendőrség erkölcsrendészeti osztálya ter
jedelmes átiratban érdeklődött erről a 
magyar hatóságoknál .

Ezzel szemben — mint illetékes helyen 
tájékoztattak bennünket — az a helyzet, 
hogy Magyarországon egyáltalában 
nincs leánykereskedelem. Az elmúlt ti
zennégy esztendőn belül, annak ellenére, 
hogy több ezer esetben folytattak nyo
mozást, egyetlenegy esetben sem 
tották mog a hatóságok, hogy 
leánykereskodést űzött volna.
Védekezés a lány kereskedők
Tizenhét detektív és huszonkilenc pol

gáriruhás rendőr teljesít szolgálatot az 
óuccai erkölosrendészeti osztályon. A 
többi államhivatalhoz mérten arányta
lanul kisszámú személyzet semmi esetre 
som lenne képes a reáliáruló hatalmas 
feladatot elvégezni és igy társadalmi 
egyesületek sogltségét veszi igénybe.
Névtelen feljelentések ezerszámra
Az erkölcsrendészeti osztály különben 

is rendkívül komplikált és terhes mun
kát végez. Ha a főkapitányság eltűnési 
osztályára fiatalabb nők eltűnéséről ér
kezik jelentés, az ügy átkorül az er- ( 
kölcsrendészeti osztályra, aihol minden 
esetben a legerélyesebb nyomozást foly- , 
látják le. Azonkívül naponta tömegesen 5 
érkeznek névtelen feljelentések és besu- 
gások, melyek áUitúlagos leánykereske- 
dők űzőiméire hívják fel a rendőrség 
Ügyeimét. A lóg valószínűtlenebbnek lát
szó, adatokra egyáltalában nem támasz
kodó bejelentések nyomán is axonKaf 
megindítják a nyomozást. Néhány hó
nappal ezelőtt egy nemzetgyűlési kép
viselő az erkölesrendészeti hatóságokhoz 
juttatta egy argentinjai magyar levelét, 

. moly arról számolt be, hogy szerte a 
j világon magyar leányok szenvednek a 

külföldi nagyvárosok örömtanydin. A .

lefolytatása előtt állapított 
új tanévre. Az új tanúijak-

tusok 
meg az 
kai

uj numerus clausust
akart —- úgy látszik — a főváros 
vezetősége életbeléptetni, amely 
csak a tehetőseknek, a gazdagok
nak engedi meg az iskoláztatást, a 
kultúra elsajátítását.

A felső kereskedelmi iskolákban, 
a felsőbb zeneiskolák középfokú tan
folyamaiban pl. a tandíj 128, a be
iratási dij 21 aranykorona (2,584.000 
K), a középiskolát végzettek keres
kedelmi szaktanfolyamaiban a tan
díj 192, a beiratási dij 40 aranykoro
na (3,944.000 K).

A főváros ural ezekkel a magas 
összegekkel sincsenek teljesen meg
elégedve, mert az aranykoronában 
megállapított tandíjakat nem az új 
14.500-as, hanem

a régi 17.000-szeres szorzószám 
ilapjátí akarják papifkorona érték- 
>e)i beszedni, arravaló hivatkozás 
sál, hogy az összes váróéi díjakat 
lletékeket, adókat ilyen alapon fixi- 
rozták. A fővárosnak ezt a hallal 
lan drágítását, ezt az újabb nume
rus clausust akarja megakadályozni 
a demokratikus blokk a közoktatás
ügyi bizottság legközelebbi ülésén.

levél írója elmondotta, hogy Délameri- 
ka több részében, Santosban, Pernambu- 
coban találkozott magyar lányokkal, aki
ket egy Budapesten élő Milller nevű 
egyén juttatott oda. Az erkölcsrendé
szeti osztály széleskörű nyomozást indí
tott meg ez ügyben. Hetekig tartó, meg
feszített erővob folytatott, nyomozás 
után végül kiderült, hogy az állítólagos 
Miiller — aki a levél szerint egy nem
zetközi leánykereskedelmi hálózat tagja 
— epak a fantáziában él. Megállapítot
ták azt is,, hogy az ottani magyar lá
nyok, akiket állítólag leánykereskedők 
hurcoltak el, már a régi monarchia te
rületén is rendőrileg nyilvántartott nők 
voltak, akik hosszú esztendőkön át, 
egyik városból a másikba való vándor
lás közben jutottak oda.

Hasonló eredménnyel végződnek az 
eltűnési bejelentések és a leánykereske
désről szóló bizalmas feljelentések alap- 
ján százszámra megindított nyomozások 
is. Az eltűnt fiatal lányok egyrésze a 
csábításnak engedve valamelyik férfi
ismerőse társaságában tölt néhány na
pot, azután bűnbánóan hazatér hozzá
tartozóihoz, néhány szerencsétlen terem
tésről pedig kiderül, hogy öngyilkos 
lett.

Szerbia éa a magyar artistanők
A magyarországi leánykereskedelem

ről szóló túlzott .híreszteléseknek már 
egy kellemetlen következménye is van. 
Ugyanis a jugoszláv hatóságok annak el
lonére, hogy az ucoai nőket nem tartják 
nyilván és orvosi. vizsgálatra sem köte
lezik őket — a Magyarországról érkező 
artistanőket azonnal szigorú orvosi 
vilzsgdlat áld veszik, éppen úgy, mint 
nálunk a rendőri felügyelet alatt álló 
nőket. Sági Pál.

rossz szájízét eltüuteti a
Fodormenta, LYS OFORH 
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Szent Istvánkor
olcsón vásárolhat

Gyermekkabálok, divatos 
szövet fis sílyemruhak 
Pongyolák fis JumpBFBk

Gerő Márton
női divatáruházában

VJ# Király u. 22
(Laudon ucca sarok)

NŐI

Ha sorsjegyei vannak
közölje saját érdekében azok számait a

Sorsolási Tájékoztató-
val. — Budapest, VII., Akácfa ucca 4. félemelet

salamon Áruház
új helyiségében (ezelőtt Rákóczi út) 
VII., Király ucca 57. ». 

megnyílt 
és ez alkalommal a megnyitás hetében rendkívül olcsó reklAmárbtin 

árusítja a következő cikkeket:

Férfi és női fehérnemű.!,, 
kötött-szövöttáruk, harisnya 

keztyü. nyakkendő 
Baby-kelenyye

Földközi tengeri 
fis Olaszországi társasutazás
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Winnipeg:, augusztus 15.
A város egyik legforgalmasabb

holta, tőle a munkások számára ma- 
x*.  vurtns gával vitt 87.000 dollár munkabért,

neoltján fényes nappal öt útonálló A pénztárost revolyerfokkal fejére 
«. VIIIbww.- mért ütésekkel leteritettek. A rablók

sári Társaság pénztárosát és elra- elmenekültek.
megtámadta a Wlnnlpegi Vilíamos-

Helyesen 
válaszol

Visszavonulnak a riffkabilok

Halálosvégíi heréhpár- 
balEset a nagykovácsi 

utón
Tegnap délután egy robogó autó 

állt meg az Uj Szent János kórház 
kapuja előtt. A gépkocsi vezetője 
idegesen besietett az épületbe és el
mondotta, hogy gépkocsiján egy sú
lyos sebesültet hozott.

Előadta, hogy a nagykovácsi utón 
haladt autójával, mikor észrevette, 
hogji az ut szélén egy vérző fejű, 
eszméletlen férfi, teste hever. Az esz
méletlen ember mellett egy kerék
pár feküdt. Azonnal leszállt be
emelte az autóba a fiatalembert és 
behozta a kórházba.

A kórházban azonnal ápolás alá 
vették a fiatalembert, aki azonban, 
ínég mielőtt viszanyerte volna esz
méletét, kiszenvedett.

A szerencsétlen ember zsebében 
talált iratokból megállapították, 
hogy Bognár András Lajos a neve, 
26 éves, cukrász. A megtalálás kö
rülményeiből arra következtetnek, 
hiogy kerékpárbaleset áldozata. A 
rendőrség megindította a nyomo
zást'

Párizs, augusztus 15.
Tangerből jelentik: A francia csa

patoknak Uezzan környékén fenye
gető előrenyomulása következtében 
a riffkabilok Szűk el Arbából észak 
felé menekülnek. Az ottani törzsek 
felajánlották a franciáknak, hogy 
megadják magukat

Fez, augusztus 14.
’Az általános helyzet az egész arovo-

nalon nyugodt. Az uezzani francia csa
patok a Szárazár-hegyvidék szivéig nyo
multak előre s a lázadók legeire j tettebb 
búvóhelyeit elérték. Megtisztították az 
egész terepet s egyszersmind a spanyol 
fronthoz csatlakozóan szilárd védelmi 
állásokat rendeztek be, hogy megakadá
lyozhassák a betörések megismétlődését 
A Gharetjól északra fekvő területen azok 
a törzsek, amelyek megadták magukat, 
visszaterelik nyájaikat és újra letele
pednek falvaikban.

a takarékos és okos házi
asszony, 
ha el 
akarják 
téríteni: 
„Ne fá
radjon!.. 
Énká é- 
matmin-

Vonatösszeütközés hat halottal
a Liliéből jövő expreszvonattal.
Hat ember életét vesztette, har- 

A Köln—Brüsszel—párizsi express-lmincegyen megsebesültek, közülük 
vonat SaintrDenisbem összeütközött négyen súlyosan.

Piríts, augusztus 15.

— A Szabómesterek Országos Szövet
légének gyűlése. A Szabómesterek Or
szágos Szövetsége vasárnap, a városli
geti iparcsarnokban, tartotta meg fenn
állásának húszéves jubileumát, melyen > 
sokszáz kiküldött jelent meg. Horváth 
György elnöki megnyitója után Kerék- 
tfgártű miniszteri tanácsos tolmácsolta 
a kereskedelmi kormány üdvözletét, 
ínajd Szterényi József báró tartott 
nagyhatású beszédet. A napirend le tár
gyalása során Vita Emil, Neumann 
Béla, Vágó Jenő, Bodroghy József az 
OMKE titkára, Krausz Jenő, Lajta 
Rezső szólaltak fel és ismertették a ter
melési hitel, a forgalmi adó, a munka
bérek szabályozása és a texlllvámok 
kérdését, majd egyhangúlag elfogadták 
Vékony Sándor szabásztanárnak a sza
bászait akadémia felállítására vonat
kozó javaslatát. A kongresszus Horváth 
György elnöki zárószavaival ért véget.

— Elfogott szélhámos, ^ochberger 
'Ármin 27 éves könyvelő Czobel Izsák 

• kereskedőnél mint, ügynök és JP^nz- 
beszedő volt alkalmazásban. Hoch-
berger a beszedett pénzt elsikkasz
totta. majd Czobel nevének ráhamt- 
slfásával levelet irt egy kereskedő
nek és ettől 3 millió értékű szövetet 
csalt, ki. Érv alkalommal ellátoga
tott főnöke lakására, ahonnan egy 
aranyórát és láncot lopott el. Hocn-
hergér a. budai hegyekben bujkált 
és egy razzia alkalmával került a 
rendőrség kezére. A . toloncházba 
Vitték, ahol kiderült, hogy a rend
őrség csalásért, keresi. Átvitték a 
főkapitányságra, ahol előzetes letar
tóztatásba helyezték.

— A dalosverscny győztesei. A Ma
gyar Dalos-Szövetség ma este Sopronban 
tartott díszközgyűlésén hlrdotték kí a ló
zajlott huszadik országos dalosvetsony 
bírálóbizottságának Ítéletét és Rlpka Fe
renc főpolgármester, vitéz Simon Ele
mér főispán és Thurnór Mihály polgár
mester jelenlétében nagy közönség rész
vételével kiosztották a versenyüljókat. 
A király dijat, a néhol I. Fereno Jéuaof 
által 1912-bon adományozott örökös ván
dordíját (Stróbl Alajos Tinódit ábrázoló 
ezüstszobrát) a Pécsi Dalárda nyerte 
inog, József főherceg eztístaerlegét a Sze
gedi Dalárda, Albreoht főherceg ezüst
koszorúját pedig qz Egri Dalkör nyerto 
meg, Esto a színházban a királydijas 
dalárda fellépésével díszhangverseny 
volt ...........

fílcsöndesült a 
nagy, oszlopos pa
lota, ahonnan az 
,fl.dok-veszekil fül
siketítő zaja hal
latszott lói a Sza
badság térre. Csön
des lett a fényes 
palota. Lakói szer- 
teszéledtek, ki visz-

sza a pult jótékony védőfala mögé, ki 
messzibbre: egy környékbeli ucca nem 
sok kényelemet ígérő falai közé. Az egy
kori gumirádlerek büszke urai ma bol
dogok, ha egy gumitalpú cipő tulajdo
nosának mondhatják magukat. A 
„lekracholás" óta nem vívnak gorlicei 
csatát a titkári árfolyam jelző tábla kö
rül, mely ma gyakran egyetlen feljegy
zés nélkül fejezi be napi tájékoztató 
munkáját. A legmeglepőbb az, hogy a 
közönség, amely tülekedve, lázasan töm- 
jénezte körül a tőzsdét a hossz, és ra
jongó reménykedéssel a bessz indulása 
idején, most mikor az árfolyamok némi 
egészséges javulást mutatnak, mereven 
elzárkóznak a tőzsde elöl. Eső után kö
pönyeg!

— Méhészeti kiállítás. Az Orszá
gok Méhészeti Egyesület a Szé- 
chenyi-emlékkiállítás keretében a 
városligeti Vajdahunyad-várban
méhészeti kiállítást rendezett. Szi- 
lassy Zoltán gazdasági főtanácsos 
megnyitója .után Schandl Károly 
földmivelésügyi államtitkár tartott 
nagy beszédet, amelyben hangsii- 
lyozta a kiállítás fontosságát és ki
jelentette, hogy a földmivelésügyi 
kormány nagy gondot fordít a mé
hészet fejlesztésére,

— Nyolc öngyilkosság. Grandi Árpád 
28 éves műszerész aszpirinnel mogmér- 
gezte magát. — Özv. Mihalik Jézsefné 
a rákoskeresztúri temetőben, édesanyja 
Birján 60 gram aszpirinnel meg mérgezte 
magát. — Lugkövet ittak: Lupsényi 
Ilona 22 éves háztartásbeli nő, Friss Ist
vánná 26 éves háztartásbeli nő, Andrej- 
kovict Ilona 40 éves szakácsnő, Magyar 
Mária rendőri felügyelet alatt álló nő a 
régi Lóversenytéren, Rózsa Lázár 68 
éves MÁV nyugdíjas a Határ-utt kiser
dőben, Urbán Józsefné 20 éves feÜTÓnő. 
Mindnyájukat a Rókus-kórliázba vitték. 
— Tass István 65 éves magánzó Tátra 
ucca 47. szóm alatti lakásán felakasz
totta magát. Mire ráakadtak halott volt.

— Bárhol elzálogosított arany., pia- 
tina-, briliáns- és ezüsttár-vatt kiváltja 
ég azokra mindenkor három-, illetve 
hathavi váltóhltelt folyósít a Róth Bank 
Váltó-Osztálya, Budapest, VI., Vilmos 
császár ut 45. Alapítási éve: 1906.

— Lezuhant egy turista. Bérűből 
jelenük: Holzer Walter húsz eves 
berni turista gyopárszedés közben a 
Schafbergről lezuhant. Beszállítot
ták a fratigeni kórházba, de a vér
veszteség következtében meghalt.

*— Az Országos Magyar Kertészeti 
Egyesület gyűlése. Az Országos Magyar 
Kertészeti Egyesület szombaton tartotta 
meg közgyűlését az OMGE dísztermében. 
Czobor László gazdasági tanácsos elnöki 
megnyitója után Tellmann Károly mi
niszteri tanácsos, a földmivelésügyi mi
nisztérium kertészeti osztályának veze
tője tartott nagyhatású beszédet. Ezután 
a gyűlés résztvevői megtekintették a vá
rosligetben a kertészeti kiállítást, ahol 
általános feltűnést keltett az Unghváry 
László faiskola, szőlő- ég borgazdasági 
rt. külön pavillonja ég kertje, mely a 
kitűnő vállalat fejlettségét igazolja.

— Éjszakai támadás a Váci utón. Ma 
éjszaka a Váci utón hazafelé igyekezett 
Orosz Endre 42 éves tisztviselő. A csa
vargyár előtt hirtelen egy züllött kül
sejű alak ugrott eléje, megtámadta és 
egy súlyos vasraddal agyba-főbe verte a 
gyanútlanul haladó embert. Orosz Endre 
jajszó nélkül, vérrel borítva zuhant lo a 
kövezetre. Támadója melléjo térdelt és a 
félig eszméletlen ember zsebében kutatni 
kezdett értéktárgyai után. Ebben a perc
ben azonban odaérkeztek a környékbeli 
gyárak őrjáratot végző éjjeliőrei, akik
nek láttára a megzavart támadó1 elmene
kült, anélkül, hogy áldozatát kifosztotta 
volna. Oroszt súlyos sérülésekkel szállí
tották a Rókus-kórházbfi. Támadóját ke
resi a rondőrség.

— Dollár-, angol font- és svájci frank
jelzálogkölcsönt 1(1 évi Időtartamra évi 
14 százalékos kamat mellett folyósittat 
budapesti bérházakra és mezőgazdasági 
nagybirtokokra Róth Bank Jelzálog- 
Osztálya Budapesten, VI., Vilmos csá
szár ut 45. Alapítási éve: 1906.

dig csak a „kávédaráló"-val 
ellátott „Valódi Franck“-kal 
főzöm. - Csak azt adja nekeml “

— Husinérgezés. Az Andrássy ut 48. 
számú házban Goldstein Albert 63 éves 
nyomdász és két fia, valamint G'obtos 
Karola 19 éves cselédleány húst vacso
ráztak. Hirtelen mindnyájukat rosszal
lót fogta cl. A kivonult mentők húsmér
gezést konstatálták és azonnal gyomor- 
mosást alkalmaztak. A betegeket házike- 
zolés alá vették.

— Baleset a versenypályán. A Mille
náris sportpályán vasárnap kerékpár
verseny volt. Az egyik versenyző, Far- 

Sándor versenyzés közben leesett a 
kerékpárjáról. A mentők súlyos állapot
ban a Rókus-kórházba vitték.

— Kerékpárelgázolások Újpesten. Az 
utóbbi időben mind gyakrabban fordul 
elő, hogy fiatal gyerekek száguldó ke
rékpáron elgázolják a járókelőket. Az 
újpesti mentőket naponta többször Hív
ják ki ilyen balesetekhez. így a mai na
pon egy nyolcéves gyerek kerékpárja el
gázolta Weinbergcr Mór 78 éves háza
lót. Súlyos lábtöréssel a Károlyi-kór
házba vitték. Egy másik kerékpáros gye
rek elgázolta Búr dny Piroska 16 óve« 
leányt, akit veszedelmes fej- és lábsérü
lésével szüleinek királyuccai lakására 
vittek.  

— A debreceni sakkver
seny eredményei. A Maró- 
czy-jubileumi sakkverseny 
vasárnapi hatodik forduló
ján rendkívül nagy érdek
lődés közben folyt lo a 
mesterek mérkőzése. Az 
eredmény a következő: 
Kmoch (Becs) győz Steiner

(Budapest) ellen, Tartakower (Párizs) 
győz Mattison (RigfÜ ellen. A vasárnapi 
főtorna eredménye a következő: Első 
csoport: Apschenek (Riga) győz Földesig 
(Budapest) ellen, Krivoss (Budapest) 
győz Herz (Budapest) ellen, Réthy (Bu
dapest) győz Sdrközy (Budapest) ellen. 
A többi játszma eldöntetlen. Második 
csoport: Demeter (Székesfehérvár) győz 
Balogh (Erdély) ellen, Sárga (Ibudiipest) 
győz Beim (Budapest) ellen, A többi 
játszma eldöntetlen.

— Danából kifogott holttest. Ma 
délután az Országháznál a Dunából 
egy 20—25 év körüli férfi holttestét 
fogták ki. A holttesten nem volt 
ruha, csupán ogy bőröv volt a dere
kára csatolva. A rendőri bizottság 
megállapította, hogy az illető 8 nap 
óta lehet vízben és valószínűleg 
fürdés közben fulladt bele.

— 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: 1«H>6.

6, 10,15 és 20 kg-os postacsomagokat 
vidékre bórmontvo küldünk! 
(kivéve rizs és cukor után) I
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egy svájci női karkötő 
vagy férfi zsebórát 
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KERESKEDŐ ÉS IPAROS ÚJSÁG
AZ UJ KAMARA 

■ta————
XII.

Becsey Antal
Hideg és számító fej, melegen 

érző szív jellemzi Becsey Antalt, a 
mérnököt és embert, aki nem a nagy 
szavak hangoztatásában, hanem a 
komoly cselekvésben és alkotásban 
leli örömét. Hosszú közéleti mült 
áll Becsey Antal mögött, mely alatt 
mint kiváló szakember, mint szociá
lis érzésű puritán gondolkozásé po
litikus s nem utolsó sorban, mint a 
budapesti polgárság egyik vezére, 
fcsak megbecsülést és elismerést vi- 
h’ott ki magának. Becsey Antal 
egyensúlyozott pályája minden vo
natkozásban a józan középúton ha
ladt és éppen őzért csak barátokat 
szerzett magának még azok körében 
Is, akikkel nem tartozott egy tá
borba. Régóta tevékeny részt vett 
az iparosság érdekképviseleti moz
galmaiban s tagja az Országos 
Iparegyesület elnöki tanácsának 
is. Jellemző azonban, hogy a Ka
marában még sem ezen a réven és 
nem mint a nagyipar képviselője 
jutott mandátumhoz, hanem jelö
lése a bádogos és szerelőipartestii- 
Jet kívánságára történt, melynek 
Becsey Antal az elnöke. Ez az ipar
testületi elnökség is egyik megnyi
latkozása annak a bizalomnak, 
mellyel Becsey Antal személye 
iránt a kis- és középiparosság szé
les rétegei viseltetnek. A Kamará
ban természetesen a nyári szünet 
miatt még nem nyílott alkalma 
arra, hogy komoly tevékenységet 
fejtsen ki. A kamarai élet megin
dulásakor azonban ott fogjuk látni 
Becsey Antalt az első sorban azok 
között, akik munkájukkal önzetle
nül állanak a közérdek szolgálatá
ban s az elismerést nem külsőségek
ben, hanem a munka eredményében 
keresik és találják meg.

’(fi.)

Pártol luk a hasai Ipart l

Mz és HirseÉrg 
jamutszöret- és hélésárunagykereskedék 

A Budapest—Wamsdorfi 
Pamutszovögyár R.-Társ. 
egyedárusitói le rakat a.
Budapest V, Zrínyi ucca 15 is

Erasmo M. Reda 
Biella

*

Trxtilivaren altér Art
R,pr,,,ntan*  von Ttxtllfabrlktn

Büchler Zsigmond is Társa, Budapest
Gyors-, teher- és gyiljtöforgalmak |

TELEPEK:
Wien, I., Blborstrasso 8 — Briln, Da- I 
vádolni 6, — Wamsdort, Cári Wagnor- 

strasse

MÉfils valorizálják 
a fIx kamatozásu papírokat

Exner Kornél ny. pénzügyminiszteri államtitkár 
nyilatkozata

Az elmúlt héten ismételten felbuk
kant az a komoly formájú híresztelés, 
hogy a pénzügyminisztériumban meg
kezdődtek az állampapírok valorizálá
sának előmunkálatai, melyek természe
tesen megindítanák a többi flxkamato- 
zásu papírok és ennek nyomán a ma
gánjogi követelések valorizálásának fo
lyamatát is. A spekuláció ezeket a hí
reket teljes mértékben eszkomptáMa 
mindaddig, amíg a pénzügyminiszté
riumból meglepően meghatározott for
májú cáfolat érkezett, mely szerint va
lorizálásról egyáltalában nem lehet szó.

A pénzügyminisztérium cáfolatával 
szemben beavatott forrásból szerzett 
információ alapján közölhetjük, hogy 
a kormány igenis belenyugodott 
abba, hogy a valorizálás teljesen el

kerülhetetlen
s tisztában vau azzal, hogy ez a pénz
ügyi probléma még kiszámíthatatlanul 
súlyos politikai konzekvenciákat von
hat maga után, ha az államhatalom a 
kérdés sürgős rendezését nem veszi ke
zébe és a valorizálás jelszavát a dema
gógia fegyvertárának engedi át. A 
pénzügyminisztérium szerencsétlenül 
fogalmazott cáfolata csupán annyit 
akart jelenteni, hogy a valorizálás pil
lanatnyilag még nincs a végleges meg
valósulás stádiumában, s különösen a 
spekulációs vásárlásoknak s az ezekből 
folyó árfolyamfelhajtásoknak akart gá
tat vetni azért, mert

a flxkamatozásu állampapírokat ép
pen az állam vásárolta és vásárolja 
a valorizálás pénzügyi terhelnek 

megkönnyítése céljából.
Ebben a nagyjelentőségű kérdésben 

felvilágosítást kértünk fíxner Kornél 
ny. pénzügyminiszteri államtitkártól, az 
állampénzügyek egyik legkomolyabb, a 
r,égi iskolához tartozó reprezentánsától, 
aki jelenleg a közgazdasági egyetemen 
a pénzügytan tanára.

EXNER KORNÉL
munkatársunknak következőleg nyilat
kozott:

— A valorizáció kiinduló pontját az 
állam tartozásainak igazságos rendezése 
k« 11, hogy képezze*.

Amíg az állam ezeket a tartozásokat 
nem rendezi, addig valorizációé kö
telezettséget a magánvállalatoktól 

sem követelhetünk.
Igaz, ezzel szemben fel lehetne vetni azt 
a szempontot, hogy a háboruvesztett ál
lam vagyoni helyzete nem engedi a 
megfelelő valorizációt, mert nem talál 
erre fedezetet, de ez nem megoldhatat
lan probléma.

A szükséges fedezet, melyet elő kell 
teremteni e célra, nem Is olyan hor
ribilis összegű, mint ahogy gondol-

ják,
hiszen köztudomású, hogy a hadiköl
csönkötvények egy része elszakított te
rületen maradt, egyrészét az adófizetés 
teljesítésére használták fel, jelentős köt
vény tömegeket pedig a Pénzintézeti
Központ vásárolt össze olcsó áron, úgy- j vagyontárgyai, illetve azok jövedelmei 
hogy most a régi hadikölcsönkötvé- felett szabadon rendelkezzék.

Képviseleteket vúllol Lorá"t púi na|1:_ 
frnnda képviseleteket export-import 101 la 
kÖZVeLt Ipari munkásokat elhelyez IradíJS RdB ClIChy 61

Vételi megbízásokat nagybani árban lebonyolít

Deutsch Mór és Fial |
Vilmos ciásiár üt 6 &

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Szőrme- ; 
jfrttflyár. Posztó- és bélésAruk nagyban [

Holczer Viktor, Budapest
ékanorésa, arany- és aaUstmOvas

Gyár éa raktár: IV, Kéroly kBrút IQ (félem.)
Villamos erére berendezve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- és ezQatmunkát, alakítást és javi- 
ást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és órákban. Telefőnszám: 116—24

nyéknek már csak kisebb része van for
galomban.

Nőm olyan nehéz feladat tehát a fede
zet. kérdését megoldani, mint ahogy hir
detik, a főfeladat mindenesetre az lesz, 
hogy az állam által hozandó áldozattal 
tényleg azok legyenek -megsegítve, akik 
ezt megérdemlik.

— Véleményem szerint
25%-os valorizációt 

kaphatnának mindazok, akik az 1916. 
év folyamán, illetve az 1916. évre vouat- 
kozó adóelőírások alkalmával a vagyon- 
kivetésnél bevallották, mint vagyonté- 
tclt a birtokukban levő hadikölcsönköt- 
vényeket.

— 1916-ban, |» világháború harmadik 
évében ugyanis még gondolni sem leha- 
tett arra, hogy az ilyen vagyonbejelon- 
tésből az illetőre a jövőben valami 
előny fog háramlani.

— A hadikölcsönkötvény-valorizáció 
haszna igy az eredeti tulajdonosoknak 
jutna, nem azoknak, akik spekuláltak a 
hadikölcsönkötvények összevásárlásá
val. Minthogy pedig a bevallás 1916-ban 
csak 50.000 koroánál magasabb vagyon 
fenforgása esetében volt kötelező, azok 
érdekében, akik 1916-ban 50.000 koroná
nál kisebb vagyonnal rendelkeztek, do 
mégis kivették részüket a hadikölcsön- 
jegyzésekből, az eredeti jegyzés igazo
lása mellett, a valorizáció hasznát szin
tén biztosítani kell.

— Ha a kormány ezeket az elveket fog
ja a hozandó valorizációs törvényben 
megvalósítani, úgy véleményem szerint

a legkevesebb áldozattal fogja vég
rehajtani a valorizációt és a leg
kevesebb igazságtalansággal megol

dani a kérdést.
Teljesen igazságtalanságok nélkül, saj
nos, a bonyolult kérdés meg nem old
ható!

— A 25 százalékos kulcs alkalmazható 
természetesen a koron a járadék-köt vé
nyekre is. Ez esetben

a biztosítótársaságoktól lg, melyek 
dijtartalékalkat koronajáradék köt
vényekbe fektették, meg lehetne Jo
gosan követelni a 25%-os valorizá

ciót.
A záloglcvélkibocsátóintézetek lg kény
telenek lesznek igy 25 százalék erejéig 
valorizálni.

Exner Kornél érdekes nyilatkozatához 
még csak azt füzzük hozzá, hogy pilla
natnyilag

a legnagyobb aktualitása a fővárost 
kölcsönkötvények haladéktalan va

lorizálásának van.
Az osztendei tárgyalások ugyanis a 

külföldi hitelezőkkel szemben bizonyos 
irányban kedvező eredménnyel végződ
tek, amennyiben egyrészt sikerült a tar
tozások összegét flxirozni, a fizetési ha
táridőket kitolni, másrészt pedig a tar
tozások fedezetéül, a külföldi hitelezők 
csupán néhány közüzem jövedelmét kö
tötték le. Ennek következtében nincsen 
akadálya annak, hogy a főváros kül
földi tartozások fedezetéül nem szolgáló 

Vázsonyi azzal a javaslatával, me
lyet a jeizálogtartozások építkezési 
célokra szolgáló 5%-os valorizálásá
ra tett, áttörte az elvi negáclónak 
azt az álláspontját, melyre a Wolff. 

rezsim helyezkedett.
A valorizáció gondolatának feltevésé, 

nél azonban a főváros baloldali pártjai 
nem feledkezhetnek meg arról, hogy a 
fővárosi kölcsönkötvénycknek a polgár*,  
ság között való elhelyezésért legalább 
is erkölcsileg felelősek, s ebből a körül*  
ményből a pénzügyi konzekvenciákat 
annál inkább le kell vonniok, mert

a kölcsönökből létesített intézmények 
a kötvények valorizálását lehetővé 

teszik.
Egészen bizonyos, hogy a fővárost 

kölcsönkötvények sürgős valorizálásának 
kérdése az őszi közgyűlésen napirendre 
kerül, s amennyiben a baloldali pártok 
annak elejét nem veszik, úgy /aj-védű 
részről fog az akció megindulni, fd- 
használva természetesen azokat a tárna*  
dási felületeket, melyek a fővárosi köl
csönkötvények valorizálásával kapcso*  
latban a liberális rendszerrel szemben 
önkéntelenül kínálkoznak.

Végül megemlítjük, hogy a főv&prí 
kölcsönkötvények valorizálására jföoSB 
kozólag ,

a RÉBE tervezetet készített, méla 
taxatíve felsorolja és értékeli aztdnít / 
a vagyontárgyakat, melyeknek ta*  
lajdonába a főváros a kölcsönpént 

zekből jutott,
s tekintettlo arra a bírói joggyakorlatra^ 
mely a valorizálást igények elbírálásáé 
nál döntő tényezőnek tekinti az adósnak 
a hitelezett összeg hovaforditása alapját? 
bekövetkezett gazdagodásáig ' 11

próbapert indít a főváros ellen
és a próbaper felperese az eddigi terveid 
szerint egy olyan kötvénytulajdoneyi 
lesz, aki többmillió aranykorona kész
pénzét éppen a főváros akkori veaetÜí 

.funkcionáriusainak tanácsára és biabfc, 
tására fektette kölcsönkötvényekbe éa 
által teljesen koldusbotra jutott,

Sorsolást tájékoztató. Ha sorsjegyei 
vannak közölje saját érdekében szedj 
számait a Sorsolási Tájékoztatóval Bu< 
dapest VII, Akácfa ucca 4^ félemelet

Az egyszerű és kettős könyvvitel, 
egyszerű és kettős könyvvitel teljes é*  
kimerítő ismertetését tartalmazó gys« 
korlati szempontból különösen értékes 
könyv jelent meg a napokban, meljj 
magába foglalja az érvényben levő adói*  
ügyi törvények és rendelőitek vonatkozó 
részeinek magyarázatát is. A könyv 
szerzői Jaszenovics Géza nj;. péúzttgy- 
minisztori titkár és dr. Juri8 Vdl Ottó 
könyvszakértő munkájukban különös 
súlyt helyeznek a 4200/1925. számú, a 
kereskedői mérleg valódiságának helyre
állításáról szóló pénzügyminiszteri 
rendelet ismertetésére, s annak magya
rázatára, hogy a rendelet intézkedései 
hogyan valósitandók meg az üzleti 
könyvvitelben.

Beck Vilmos és Ftel
H«FjMfug|4ril
Gnm — Meserltsoh
Bmerlch Dltő Humpsleo

Irodai
Bécs VI, Hlrschengassa 85

Mnc« tBbbi goni a potfa- 
csontaffob&al. mert a

FRIEDRICH ÉS KORMOS
postacsomagszállitási vállalat
Szervesen ucca 21. Tel. 33-26 

naponkint a fsdatöí szállít fa 
a csomagokat súlyra való te

kintet nélkül drbonkónt 1000 koronáért
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A tranzitóáru, 
a vámhltol 

és a kamatláb
Megszűnt a vámkezelési 

Illeték
Az előjegyzési raktárakba importált 

tranzltóáruk egy része gyakran bel- 
földön nyer elhelyezést, amit az áru 
belföldiesítésének neveznek. Ilyen ese
tekben természetesen megszűnik a vám
mentesség s a vámot meg kell fizetni, 
illetőleg vámhitelt kellene igénybe 
venni. Ezzel a világos helyzettel ellen
tétben a vámigazgatóság azt az eljárást 
követi, hogy a belföldiesített áru után, 
a vámhite? kamatját már az áru meg
érkezésének időpontjától számítja, noha 
a vám természetszerűleg olyan teher, 
mely nem az elfogyasztásra szánt, ha
nem a valóban elfogyasztott árut sújtja. 
Külföldön is az az általános gyakorlat, 
a tranzitóáruval szemben, hogy ka
matot csupán a belföldi eladás, nem 
pedig az áru megérkezésének időpontjá
tól számítanak.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség éppen ezért előterjesztéssel 
fordult a pénzügyminiszterhez, melyben 
a jelenlegi visszás helyzet sürgős meg
szüntetését kéri.

Az előterjesztés foglalkozik a vám
hitel kamatlábának kérdésével is s ki
fejti, hogy teljesen indokolatlan az a 
2%-os különbözőt, mely jelenleg a Nem
zeti Bank 9%-os és n vámhitel 11%-os 
kamatlába között mutatkozik. Miután 
a vámhitel kamatlábának megállapítása 
a pénzügyminiszter hatáskörébe tarto
zik, az OKlSz arra kéri a pénzügy
minisztert, hogy a különbözet megszün
tetésével a vámhitel kamatlábát a Nem
zeti Bank mindenkori kamatlábával 
megegyezően állapítsa meg.

Itt említjük meg, hogy az iudemnitási 
törvény felhatalmazta a pénzügyminisz
tert a vámkezelési illeték eltörlésére. Az 
érdekeltség már régebben sürgette ezért 
az illeték behajtásának mellőzését, a 
váipbatósúgok azonban arra az- állás
pontra helyezkedtek, hogy ehhez a tör
vényes rendelkezésen kívül a pénzügy- 

intézkedése szükséges. 
Most végre a pénzügyminiszter kibocsá
totta a vámkezelési illeték eltörlésére 
vonatkozó rendeletét, és igy az illeték 
behajtása a mai naptól kezdve megszű
nik.

Az Országos 
Kézművesipari Tárlat 

nagy sikere
A városligeti Iparcsarnok hatalmas 

helyiségeiben, szombaton nyílt meg a 
magyor kézmüiparoeság kiállítása. A 
nagyarányú tárlat a közönség körében 
osztatlan tetszést váltott ki és úgy a 
megnyitás napján, mint vasárnap tízez
rével tolongott a kiállítás színhelyén, 
hogy gyönyörködhessen a magyar ipar 
elsőrangú produktumaiban, különösen a 
következő cégek állványai és kirakatai 
arattak nagy sikert a közönség sorai
ban: , t .

Sowinakl József precizW- és torony- 
órakésitő (Városház u. 9.) kiállított és 
működő toronyórái, méltó feltűnést kel
tettek. . , __.

Roliier Vilmos (Pódmanaczky u. 5í>.) 
feltűnést költ a modern női „Ideál has
kötővel", mely bármely alkalommal 
használható. Szép munkájáért a fensé
ges pár, külön megdicsérte.

Dlencs Éva Iparmű vésznő (Kertész u. 
55.) kiállított Pkra.il kéíttorttaü lta- 
paernyöl a kir. herceg méltó dicséretét 
kiérdemelték. '■ , . . ,

Schleslnger Vilmos ggivanóptewtilBJi 
müintézet (Péterffy Sándor u. 24.) kiállí
tott gyönyörű tárgyaira, különösen fel
hívjuk olvasóink figyelmét.

Kertész Ferenc kalapfizemei (Luther 
u. l/o éa Pécs, Király u. 41.) lefnjjbb 
női ée férfi kreációi a megérdemelt méltó 
feltűnést keltik. ___ ______________

85 ezer helyett, miért 185 ezer korona 
nálunk egy „olcsó” esernyő?

A drágaság oka

Budapest, 1925 
augusztus 17

Belföldi 
eladási 

ár:

185.000
korona

Bruttó kereskedői haszon 8—10% = kb. 15.000 kor.

Augusztus 17: 
Jön az adóvégrehajtó!
Az OKISZ a kímélet! idő meghosszabbításét és részlet, 

fizetés engedélyezését kéri
Néhány hónappal ezelőtt a pénz

ügyminiszter utasította a fővárosi 
adófelügyelő-helyetteseket és a vi
déki pénzügyigazgatóságokat, hogy 
a gazdasági válságra és a nagy 
inunké tlanaágra való tekintettel, 
augusztus 15-ig fiigesszék fel a 
végrehajtásokat és újabb végrehaj
tásokat ne rendeljenek el. Ez a ki- 
méleti„idő szombaton lejárt, azon
ban a kettős ilnnep miatt,

a szigorú adóvégrehajtások 
csak ma veszik ismét kezde*  

tűket.
A pénzügyminiszter által megái 

lapított kiméleti idő lejárta termé
szetesen alkalmas arra., hogy a leg
nagyobb nyugtalanságot . keltse, 
mert a viszonyok, különösen a vá
rosokban, nem javullak meg any- 
nyira, hogy a polgárság képes volna 
esedékes adóterheinek haladéktalan 
kiegyenlítésére.

Éppen ezért az Országos Keres
kedő és Iparos Szövetség előterjesz
tést intéz a pénzügyminiszterhez, 
melyben a kiméleti idő meghosszab
bítását és részletfizetés engedélyezé
sét fogja kérni.

Az előterjesztés rámutat arra, 
hogy a polgárság teherbiróképessé- 
gépek végletes, csökkenése mellett a 
legutóbbi főbiztosi jelentés kedvező 
adóstatisztikai adatai js indokolttá 
teszik, hogy a kormány az adó
végrehajtások terén különösen a 
városi lakossággal szemben a leg
nagyobb kíméletet tanúsítsa, már 
azért is, mert a kedvező termés
eredmények hatása sem érezhető 
még a városok gazdasági életében.

Kifejti továbbá az előterjesztés, 
hogy a végrehajtási eljárás szinte 
leküzdhetetlen nehézségeket fog 
okozni a hatóságoknak, s újabb fc- 
lesleges terheket ró az adózókra is.

Mervó Márton kályhás (Rottonbiller 
ii. 37/3.) szabadalmai, görgölyön járó 
cserépkályuák, tőzeg és fa tüzelési rend
szerű kavics hőtároló különlegességei, 
tervezőjét és alkotóját méltóan dicsérik.

Horváth kenyérsütöde Kispest (cégtu
lajdonos Berger Henrik). A kiálltáson 
előállított termékei pompásak.

Bittner János egyházi müölvös (Kim
egy u. 14.) remek, művészi munkái álta
lános feltűnést keltenek. A hazai raüöt- 
vössóg büszke ezen tagtársra, akit a fen
séges pár különösen megdicsért.

Fehér Ferenc mechanikai vállalata 
(Murányi n. 18.) díszes keretek közölt 
mutatta be nyomdatechnikai gépeit és 
spéciéiig készülékeit. A vállalat bebizo
nyította életképességét és készítményei
vel külföldön is elismerést szerzett ne- 
vénok.

WEISZ SÁNDOR ÉS RÓNAI 
Posztó- és bélésárunagykereskedés Budapest, V. karOlot, Arany János ucca «3. saóm

FOGASZAT-DENTIST 
MARFAI ARTÚR«

Neustadt Adolf cég 
kalkulációja

Vám, 
forg. adó 
és fuvar ; 

85,000 
korona

Az aranykoszoruN „mesteri oklevelet" 
kívánja elnyerni a Mául csokoládéból 
felépített, szökőkút, mely Igazi mesteri 
remekbe készült „legénymunka". Dreher 
Antalnak ezen romeko kikivánkozik a 
kiállítás kerotel közül és ennek az igazi 
látványosságnak eredeti és komoly 
munkája messze tu(szárnyal ja a most le
folyt párizsi „Expositlon Industrielle“-t 
is. A Dreher Baksör, Dreher Brandy és 
a Dreher-rnm „bors concours" vesznok 
részt a kiállításon.

Dreher Ignác, éa Fia finom acéláru
készítők (Kossuth Lajos u. 14.> kiállított 
tárgyai a cég versenyképességét igazol
ják.

A Tímár nyalóka terjesztője ez alka
lommal cukorkagyártmányait is bemu
tatta. Finom cukorkái minden jobb ke
reskedésben nagy fogyasztás tárgyát ké
pezik. **
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Az expressz utón eltávozott Stead 
kapitány clvilkiadása: Fred Chamier 
az utóbbi időben ismét sokat szerepel a 
nyilvánosság előtt s egész sor nyilat
kozatát olvashatjuk önmagáról, a ma
gyarok iránt való jóakaratáról s arról 
a harminemilliárd koronáról, amelyet 
text'lüzletoin veszített. S valóban el 
kell irmerni, hogy Fred Chamier első 
rendi. ügynök, legalább ami a reklámot 
és a fellépést illeti. Ezért megérdemli, 
hogy jól beavatott forrás alapján végre 
megállapítást nyerjen, miből élt ég mi
ből keresett Magyarországon ez az „elő
kelő" idegen.

Évekkel ezelőtt mint miipártoló kezdte 
meg pályafutását s képok eladásával 
foglalkozott Budapesten Chamier, amíg 
a véletlen összehozta az olasz Donato 
Lévg textil-cég egyik ügynökével, aki
nek alilgynoke lett. Csinált is néhány 
üzletet, de azért még készséggel adoga- 
fo^t cl az időközben a Dunapalotába 
költözött Chamier egy-egy selyemből 
készült intim női fehérnemüdarabot bu
dapesti barátainak, s azért csak ezek
nek, mert mások nem vásároltak volua 
tőle.

( Ekkor következett a döntő fordulat 
Chamier ajánlatot tett a magyar kor
mánynak a közalkalmazottak ruhaellá
tására s ezen a réven érlhetotlcn okok
ból rendelkezésére bocsátották a Kelen
földi Mondurdepót. Ekkor már Chamier 
szakított Donáti Lévy ügynökével. An
gol cégek számára „dolgozott" K nem 
riadt vissza o nemes cél érdekében 
attól som, hogy mint a londoni tőzsde 
irányadó tényezőjo szerepeljen.

Ennek ellenére kevés textilárut sike
rült elhelyezni© a magyar piacon. Ez 
nem is volt fontos. A fontos az volt, 
hogy az angol cégek minél többet küld
jenek s minél több felcbért fizessenek 
Chamiernek a Kelenföldi Mondurdepó- 
ban tárolt áruért. így keresett Chamier 
egészen csinos összegeket egy állami 
raktár bérbeadásán s ez lehetett az a 
textilüzlet, melyen milliárdos veszteség 
érte, liá jiem is őt, de angol megbízóit.

Ezért azonban valóban nem haragud- 
hatik Magyarország Fred Chamier-ra. 
Do ő som haragudhatik, ha komoly he
lyeken nem tartják annak, aminek 
l átszani szeretne. Ki üldözni pedig — 
amint ő panaszolja — igazán nem 
akarja senki. Egészen mindegy, hogy 
eggyel több vagy kevesebb külföldi 
ügynök fezőrködik-o Magyarországon.

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Noustadt an dér Tafelfickte
i. B. Jungbunzlau i. B.

Kratzau L B. Dalowitz L B.
vezérképviselete Magyarország számára 
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M BTe jubileumi 
atlétikai versenye 
P Föfhy-vándordijaf Egid 

Kálmán nyenta
2Oo méteres sikfutás. 1. Rózsahegyi 

(MAC) 22 mp. 2. Réthy (MTK) 23.2 mp.
éOO méteres sikfutás. L Barsy (BBTE) 

1:25.2 mp. 2. Rózsa (MTE) 1:25.7 mp. 3. 
Krieger (FTC; 1:27.9 mp.

Magasugrás. 1. Grosz (MJK) 170 cm. 
B. Csegedy (BTC) 165 cm.

100 méteres sikfutás. 1. Steinmetz 
(KAOE) 11.2 mp. 2. Körmendy (BBTE). 
B. Kálix (MTK).

Diszkoszvetés. 1. Egri (MAC) 4048 cm.
2. Donogán (Szegedi TK) 3998 cm. 8. 
Szűcs (MAC) 3825 cm.

3000 méteres sikfutás, ötös csapatver
seny. 1. MTK. 2. FTC. 3. ESC. Egyénileg- 
1 Grosz (MTK). 2. Somogyi (MTK).

'A Fóthy-vándor dijat Egri Kálmán 
(MAC) nyerte.

Országos rekordok 
a BBTE atlétikai 

versenyen
Karlovlt*  m.niiantötl. az 4vz8 
atafondllö faauBfö-fehomtlot 
Bar*l  800 mdtenan Állított fal 

uf oakoz-Aot
Boros időben bonyolította le a BBTE 

országos versenyét a Margitszigeti pá
lyán. A jól látogatott miting örvende
tes eredménye:

két országos rekord.
Kariovit s 371 cm-es ugrásával meg

javította az évek óta fennálló rudugró- 
relcordot, mig Barsi Ldsztó a 800 métert 
1:56.7 mv alatt futva, javított rekordot.

Főbb eredmények:
800 méteres síkfutás. 1. Barsi (BBTE) 

1:56.7 mp. Országos rekord! 2. Hona 
(FTC). 1:59.2 mp. — Rúdugrás. 1. Kar- 
lovits János (MAC) 371 cin. Országos 
rekord! 2. Nagy (MAC) 335 em. — 1500 
méter: 1. Szabadfcay (FTC) 4:22.4 mp. 
Magasugró csapatverseny ötötscsapatok 
részére: 1. Szegedi AK 164 cm-es átlag. 
1 MAC 164 cm-es átlag. Egyénileg:. 1. 
Orbán (ódmozövásárholy) 185 cm. 2. 
Statttsilay 180 cm. — 400 méter: 1. Gerő 
Mór (KAOE) 50.9 mp. 2. Steinmetz 
(KAOE) 52.6 mp. 3. Mnakát (MTK). •— 
Sulydobós. 1. Egri (MAC) 128 cm. 2. 
Hűbéri (FTC). 3. Nonn (BBTE). - -00 
mdftTM síkfutás. 1. Gisslnger MTK)
27.5 mp. 2. Újhelyi 27.7 mp. 3. Pallaghy 
(BBTE). — éfl méter. 1. Fluck (BBTE) 
7 mp. 2. Réthy (MTK) 7.6 mp. 3. Káilx 
(MTK). — Diszkoszdobás. 1. Donogan 
(Szegedi AK) 3987 ont. 2. Egri (MAC) 
3980 em. — 5000 méteres előnyverseny. 
I. Galambos 15:59.6 mp. Kultsár helye- 
felien.

vezette be a mérkőzést. A 12.

Hz FTC 
nagy győzelme 

Becsben
FTC-Wiener SC 3»1 (3fO) 
2500 nŐKÖ — Bírót Flbab

Szakadó esőben mérkőzött a szombati 
Ünnepnapon az FTC a WSC-vel Becsben. 
'Az FTC kombinációs játékával állandó 
fölénnyel játszva, valóban megérdemelt 
győzelmet aratott a bécsi proficsapat fö
lött.

Heves, csaknem félóráig tartó FTC 
támadás ----- 11- ’ . .. ......................... .
percben Kohut szerzi meg a vezetőgólt 
20 méteres szabadrúgásból. Az FTC to
vábbra is fölényben van. A 25. percben 
Nikolsburger csavart lövése az ellenfél 
hátvédjéről pattan be az osztrák hálóba.

Most a WSC is szóhoz jut Az ellentá
madások azonban teljesen eredménytele
nek. Az irányítást csakhamar a zöld-fe
hérek veszik ismét át. A 80. percben a 
WSC ellen megítélt tizenegyest Palcsek 
Kannhauser Edy kezébe rúgja.

A 43. percben Bauer centerét N veder- 
tnann tiszta helyzotből mellé lövi.

A félidő utolsó percében Beer haza
it dót t labdáját Nikolsburger elfogja és a 
kapust kicselezve, üres kapuba lő és 
megszerzi az FTC harmadik gólját.

A második félidőben a WSC is sűrűn 
intéz támadásokat a jól védett magyar 
kapu ellen. Kelemen kénytelen hútravo- 
nulni a védelembe, A 21. percben a biró 
tizenegyest itél a magyar kapu ellen, 
amelyet Wittmann kapu fölé lő, a meg
ismételt büntetőrugást Nicdermann 
bombaszerű lövéssel értékesíti góllá és 
•v,zel sikerül az osztrákoknak szépíteniük 
az eredményen.

SPORT
Válogatott csapatunkat 

legyőzték a szlovenszkói
magyar futballisták
CsMFMLSz válogatott—Budapest HO

Tehát ezt is le kell nyelnünk. Az egy
kor világhírű magyar futball romjain 
keseregve, most már megállapíthatjuk, 
hogy

a magyar futballsport végleg leett- 
lyedt arra a nívóra, amelyen évek 
előtt a balkán futballsportja állott.
A nagy nyugati ellenfelektől elszen

vedett kudarc után meg kell barátkoz
nunk most már azzal a gondolattal is, 
hogy az elszakított országrészek vidéki 
nívón álló játékosainak sem lehetünk 
méltó ellenfelei.

A szomorú eseményről az alábbi tá
viratunk számol be.

A Pozsonyi Torna-Egylet sporttelepén 
lezajlott mérkőzésre a szlovenszkói ma
gyar válogatott a következő összeállítás
ban lépo.tt a pályára:

Hz FTC csapata nyerte 
a vizipőíó-bajnokságoí
FTC-lll TVE 2U (ItO) Btró t Halmay Zoltán
A Császárfürdő férfiuszodája szomba

ton délután ismét megtelt szorongásig 
közönséggel.

A világ két legjobb vizlpólóegyüt- 
tesének hatalmas küzdelme az FTC 

pompás győzelmét hozta.
A két csapat a következő összeállí

tásban vette fel a küzdelmet:
FTC: Nagy — Fazekas, Nádas — Ke

serű II. — Wenk, Vértesi, Szubota.
n. kér. TVE: Barta — Rudas, Sár

kány — Homonnay II. — Czele, Keserű
I. — Köves.

Az FTC Csapata megérdemelten győ
zött. A csapat taktikailag fölötte állott 
ellenfelének.

Keméaiy közdeleni után Keserű II. le
úszik és átadásából Vértesi pompás lö-átadásából Vértesi pompás lö-

X A 
méteres 
4:30.6

BEAC ifjúsági versenye. 1000 
sikfutás. 1. Lámpái (MTK) 

mp., 2. Sugár (MTK) 4:31 mp. 
Súly dobás, előny verseny. 1. Golhovits 
(FTC) 1203 cm., 2. Fleith (FTC) 1203 cm. 
Magasugrás I. oszd. 1. Moharos (OTE) 
158 cm., 2. Golhovits (FTC) 158 cm. Ge
relyvetés. 1. Bonkő (KISOSz) 3460 cm.,
2. Dudar ~ — ■
volugrás.

(MTK), 3. Kerti (KAOE). Tá- 
_____ 1. Hajdú (BBTE) 612 cm., 2. 
Golhovits (FTC), 3. Buzinkay (BBTE). 
800 méter. 1. Weiller (MTK) 2:08.3 mp. 
Hármasugrás. 1. Buzinkay (BBTE) 1414 
cm. CXlOO m. staféta. 1. JFTCa) 47.7 mp., 
2. MTKai), 3. BBTE.

X Az UTE kerékpárversenye. Három 
külföldi vendége volt az UTE motor
stadion jónak vasárnap. A verseny főbb 
eredményei: 1350 méteres főverseny. L 
Ostenburgor, 2. Behrendt, 3. Grimm. 20 
kilométeres motorvezetéses verseny. 1. 
Bartos, 2. Bániczky, 3. Stellbrink. 30 ki
lométeres motorvezetése verseny. 1. 
Stellbrink, 2. Bániczky. 3. Bartos.

Főverseny, 10 kilométer. 1. Ostermayer 
(Hannover), 2. Behrendt (Berlin), 3. 
Bécs (Jóbarát). Tandemverseny. 1. Os- 
termayer—Behrendt, 2. Piriti—Eigner 
(FTC'!, 3. Velvárt—Mazák (MTK). 25 ki
lométeres ----- '.2.
Stellbrink (Berlin), 2. Bartos (UTE). 3. 
Bánicsky. 15 kilométeres motorvezetéses 
verseny. 1. Bániczky, 2. Bartos (UTE), 3. 
Stellbrink (Berlin). 10 kilométeres mo
torvezetéses verseny. 1. Bartos (UTE), 
2. Stellbrink (Berlin), 3. Bániczky.

X 70 éven felüliek kerékpárversenye. 
A BTC vasárnap tartotta a Mlllenáris- 
pályán jubileumi kerékpárversenyét, 
amelynek váratlanul szokatlanul érdekes 
száma volt a hetven éven felüliek kerék
párversenye, amolyet Mánál nyert meg, 
Merényi Lajos előtt. A verseny kereté
ben lebonyolított 30 kilométeres motor
ve; etéaes főversenyt Sági (BTC) nyerte 
meg, Vida és Reíchert előtt.

X Botrányba fuladt a Ili. kér. TVE— 
MAC vlzipólómérkőzése. Kupa-elődöntő 
vízi pólómérkőzést játszott vasárnap a

motorvezetéses verseny. 1.

II;Schulz II. (Cérnagyár) — Mayer 
Meidlinger (Ligeti SC) — Gagyi (Ung
vári TK), Ziegler (Ligeti SC), Mares (Po
zsonyi Vasas) — Ausslánder (Ungvári 
TK), Mayer III. (Ligeti SC), Müller (Li
geti SC), Szloboda (Rapid), Keckstein 
(Pozsonyi TE).

Az első félidőben egyforma erejű el
lenfelek játékát mutatta a mérkőzés. 
Félidő végén a szlovenszkóiak sorozatos 
támadásai következményeként

Szloboda balösszekötő megszerzi a 
mérkőzés egyetlen, egyben győztes 

gólját.
A második félidőben azután a nyo

masztó magyar fölény ellenére sem si
kerül a gyengén szerepelt magyar újonc
válogatottnak a győzelmet megszereznie 
és a mérkőzés a szlovenszkói magyar vá
logatott győzelmével ér véget.

véssél megszerzi a vezetést.
A második félidőt a kölcsönös durva

ságok teszik időnként élvezhetetlenné. 
A 4. percben Sárkány leúszik, lepasszol 
Keserű I.-nek, aki védhetetlen lövéssel 
kiegyenlít. A győzte® gólért kemény 
küzdelem indul mpg. Wenk tisztára 
játszva magát, a jó helyzetben lévő Vér
tesihez passzol, aki 1 méteres éles lövés
sel, az FTC közönségének lelkes üdvri
valgása közepette, megszerzi á győztes 
gólt.

A bajnoki döntőmérkőzés, eltekintve a 
durvaságoktól, szép volt. Mindkét csa
pat tudásának legjavát nyújtotta. Az 
FTC-ből különösen Vértesi és Wenk já
téka érdemel dicséretet, mig a III. kér. 
TVE legjobbjai Homonnay II. és Barta 
voltak.

HL kér TVE a MAC csapatával, amely 
a MAC 8:1 arányú vereségével végző
dött. A mérkőzés rendkívül durva volt 
és a második félidőben félbeszakadt. Az 
első féidőben a III. kor. TVE Rudas és 
Homonnay révén két gólhoz jutott. Szü
net után a mérkőzés eldurvult A MAC 
büntetődobóéból Halász révén gólt sze
rez, majd Csele kiegyenlít. Ezután a bíró 
Rudast végleg kiállította. A mérkőzés 
ezután annyira elfajult hogy a MAO 
levonult a pályáról. Egyéb mérkőzések.
I. osztályú bajnoki: MAC-NSC 4:4 (4:2). 
- II. oszt.: MTK—MUE 4:1 (2:1).

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP, AK PAP. .. PAP, ™
Kárpitosára, vas-, 
és rézbutorgyára

SaSnyaa, pokróc, Ugpdny, agy. ás 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
le&nyszoba-, előszoba- ós kertlbu torok, ernyők 
ós sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII, ERZSEBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000K ellenében postán Hildán

Brilliánsokat.
btrhlníl orAgCbban v»x ■ Izákely Bmll 
Király ucca sí. számi Teréz-templommal szemben

Üzlet eladás vagy 
vétel végett, úgyszintén 
lakás ügyekben
sürgősen keressék fel irodámat:

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

ÍBELLEVUE-ben

attlla ucca 53

dijat az MTKnyerte 
Sípos Márton oísO sfn.u^ 
at^atmdval AarscsapAssat 

zzanvaetatt vereséget 
tvaWO asdtanan reho,. 

•lót favltott
Eredményekben gazda« volt az FTC 

rendezésében, az nBzókoalieió égisze 
alatt lezajlott kétnapos nszóverseny 
,,A rtógner-vándoadijat az MTK nyerte 
23 ponttal az NSC 15 pontja ellen. ’

Részletes eredmény:
A Hégner-vdndordij számai.

100 méteres oldaluszds. L Sohlenkae 
(NSC) 1:578.6 mp., 2. Ferenezi 1:M.6 mp 
100 méteres hölgymelluszás. 1. Stiober 1:38'2 2- KeXtary
Kamilla (FTC) 1:42.2 mp., 2. Vass Magda (BEAC). 200 méteres gyórsuszT. í ré 

(MTK^S 2:M'l "1?" 2' Jnng Bé,a (MTK) 2.40 mp., 3. Domotörffy (MUE). 
Növekvő staféta. L Hl. kér. TVE 
(Hóiba, Bőnk, Jung) 3:27.8 mp. 2. MTK.

100 méteres junior gyorsuszás. 1. Vrá- 
bely (FTC) 1:16.4 mp., 2. Hatala (NSC).

(KISOSZ) 34 mp., 2. Kánássy (OTE) 34.4
Ot/OTSMSzd,. I. Gábori! 

(NSC) 1:03 mp., 2. Bőnk (III. kér. TVE)
3. Hóiba (III. kér. TVE). Műugrás. V 
roS 4v°,y <^TC) 58 I’ont' 2- L“ll»rd 
(OTE) 57^ pont. 7000 méteres gyors- 
úszás. L Pábok (MTK) 14:49 mp.. 2. Se. 

fMTK) 16:24 mp.. 3. Jnng Béla 
(MTK) 17:34 mp. 700 méteres mellúszás.
1. Jung Béla (MTK) 1:20.4 mp, 2. Sínre 
Márton (MTK) 1:20.4 mp.

,4 Hégner-vdndordij végeredménye,
1. MTK 23 pont.
2. NSC 15 pont.

Egyéb számok,
200 méteres mellúszás. 1. Jnng Frií»« 

(NSC) 3:4.2 mp., 2. Steiner (MTK). 100 
lr- °’zt- 1 Wenezell (rTCT 

1:22.6 mp., 2. Avar (MAF0J, Ü. íjjjU 
(NSC. 100 m. hölgy.gyorsuszás. 1 Virág 
Éva (HE kér. TVE) 1:278 mp. Országos 
rekord! 2. Kraszner Vilma (MUE), 3. 
Barall Auguszta (BEAC). 100 méteres 

/Ir' oszt- L Kla"'" (MTK) 
1:278.2 mp., 2. Susztrovits Károly (MTE). 
100 méteres höl gyhát úszás. 1. Sípos 
J'ÍS?! S.NSC) 1:42 mp- 2- Sleto« Mii 
(NSC), 3. Szőke Kató (MUE).

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkiadóvállalat, 

láz OKISz közleményeit Szarka István dr« 
szerkeszti

MINTAVASAR
1925. éul őszi vásár aug. 
30-tól szeptember 5-ig 

Műszaki oásár 
aug. SO-tól szept. 9-ig

Általános nilntavásár, műszaki és épltáazeti vásárra 

A vlMfl legnagyobb *»  lég- 
régibb nemxetköil vAstral

aus. 28 An este 7 óra 40 p-kor a keleti p. u.-rol.

QUHRAUER OTTÓ igaxgaté
Bvdammt VI, Tarái kárát <S. Tel. 39-61 áálalátt 9-31,

kwsAGCzmr* Huyvkiuő ta Hwa« Buknrtá Sffls ®Rk MMri xmk fc


