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TűzollúlÉlrás rohammal 
leleplezlek egy káríyabarlangol 

Moravcsik tanár özvegyének lakásán vasárnap 
hajnalban detektívek rajtaütöttek egy roulettező 

társaságon
A Rákóczi ut 8/a. szám alatt a rendőr

lég valóságos filmszerű rajtaütéssel lep
lezett le egy kártyabarlangot.

Ezen a helyen már hosszabb ideje 
működött egy rulett- és kártyabarlang, 
amelynek vezetői azonban oly ügyesen 
liarrikádozták el magukat, hogy a rend- 
örsér nem tudott BWBÁjuk férni. Ma 
hajnsill fél négykor azután detektívek 
ttizoltólétrán a ház balkonján korasfttül 
hatoltak a lakáéba és lefülelték az egész 
társaságot, elkobozták * barlang felsze
relését, és ssétugrasztották a hazárdjá
ték hiénáit.

Ez év márciusában Kovács Dezső, dr. 
Császár Ferenc orvos és Kiss Ernő volt 
százados az Aggteleki ueca 2. I. 2. alatt. 
Hartstein Géza lakásán rulettgépet és 
asztalt állítottak fel. A pénzt a vállal
kozáshoz Császár dr. adta.

Ide, az Aggtelek-uocai rulettbar
langba járt dr. Moravoslk Ernő 

egyetemi tanár özvegye Is.
ifikor az Aggtelekiuccai barlang meg
szűnt, Császár dr. és Kiss Ernő elhatá
rozták, hogy uj üzemet nyitnak és eszük
be jutott Moravcsik tanár özvegye, aki
nek pompás négy uccai szobából álló la
kása van a Rákóczi ut 8/a I. 1. alatt. 
Maguk mellé vették társul Holzmann 
Béla volt tőzsdéét, a Futura cégvezető
jét, mint finanszírozót és Császár Ferenc 
dr. Becsének, Császár Péter földbirtokos
nak neve alatt bérbevotték Moravcsikné 
két szobáját és megnyitották az „üze
met".

A barlang lelke Kiss Ernő volt, aki 
különösen katonatisztek és B-listás vég- 
kielégitéses tisztviselők között levő igen 
nagy ismeretségét használta fel játéko
sok toborzására.

Hét lakat alatt...
Moravcsikné a lakását, illetőleg un

unk 3 szobáját 10 százalékos haszon 
részedésre adta át a vállalkozóknak. Ha
marosan lehozattak Bécsből egy 50 cm át
mérőjű rulett masinát, csináltattak 12 
személyes nagy két szárnyas rulett asz
talt. Felállították és egy hónappal ez
előtt megindult az üzem, ahová

a legkomplikáltabb módon lehetett 
csak bejutni.

A lépcsőházból balra van az I. eme- 
ícti 1. szám. A folyosóról keskeny hosz- 
szu verandára jut az ember, innen nyí
lik az előszoba, az előszobával fizera!fj" 
van az első uccai szoba, olyan szálón 
féle, az egész padozatot bortó piros 
szŐnyoggol, pálmákkal, képekkel.

Ennek és minden következő
nak ajtajáról hiányslk a kilincs, 
csak gomb van az ajtón és csupán 

kalocsai nyitható.
J következő uecal Mohában, amely

án Moravcsik' 
műszeres üvegszekrénye... A 

szobában van a rulettgép és

hasonlóan szalónszoTű, 
tanár 
harmadik 
asztal.

Minden 
volt és a 
sem forgatásra, sem 
nyitotta az ajtót.

A helyiségekbe csak Csőszéi’ dr. vagy 
Kiss .^zsebében 
juthattak be.

A. harmadik 
ajtó, amely a 
dóan nyitva volt és itt hatoltak be az. 
uccáról tolólétrán felkuszó detektívek.

A játékterem hosszú alkovos szoba. 
Az ajtón tábla, melyet szombaton éjjel 
függesztettek ki:

A rulett holnaptól kezdve f>—9- 
ig és 10—12-ig tart. Chenin 2 

órától reggelig.
A barlangban állandóan 40—50 já
tékos volt, néha százan is. A napi 
pinka átlag 5—0 millióra rúgott.
A rendőrség hosszabb ideje figyelte

egyes ajtó állendóon zárva 
kilincset helyettesítő gomb 

nyomásra nem

lövő kulosok segítségével

szobában van egy üveg
balkonra vozet, oz állan-

__ _______ _ ___ _ a
barlang működését, azonban a fentem- 
lített bejárás komplikáltsága lehetetlen
né tett mindem meglepetésszerü rajta
ütést.

Bak Sándor detektivfőfelügyelő cso
portja megkísérelte a lehetetlent és a 
következő formában akarta meglepni 
a társaságot.
Egy meghiúsult és egy sikerült razzia.

A tűzoltóságtól egy tolólétrát kértek 
és a hajnali derengésben vágtatva ro
bogtak a Rákóczi ut 8/a felé. A lumpok 
és mulatók népe azonban hamarosan 
utánuk rohant és egy perc alatt szá
zakra menő tömeg állta körül a kibon
tásra váró tolólétrát. Erre a detektívek 
nehogy elrontsák az ügyet, elrohantak, 
amilyen gyorsan csak lehetett a létrá
val együtt...

Vasárnap hajnalban 3 órakor Bak 
Sándor főfelügyelő vezetésével a teljes 
csoport 14 detektlvje 2 autón 6 tűzoltó 
egy tolóiéiról kocsival elindultak a fő
kapitányságról. 4 óra volt mire a kü
lönös menet a Rákóczi út 8/a. alá ért. 
A ház előtt megállották az autók és 
a létráskoosi, a tűzoltók gyorsan lebon
tották a létrát és a balkon alá vittek, 
Közben a járókelők megálltak és nagy 
gyűrűben vették körül a színhelyet. A

tűzoltók' függőlegesen felállították a 
létrát és rudakkal tartották egyensúly
ban, ugy hogy egy arasznyira volt a 
vége á tialkón peremétől.

Bak főfelügyelő, vezényszavára az 
égnek álló létrán mindkét oldalon 
egyszerre felrohantak fej fej mel
lett a detektívek ég óvatosan a bal- 

kónra kapaszkodtak.
A bámész tömeg egyre nőtt, bent pedig 
vígan folyt a játék, mert a balkónajtó 
vastag függönyén nem hatolt át a zaj.

Egy perc alatt fent szorongott az 
egész detektlvcsopon a balkonon 
és mikor az utol«o is felért, Bak 
főfelügyelővel az élükön berohan

tak az ajtón.

A játékosok dermedten ugráltak fel 
cheniin-asztdl mellől. Tizenkilencet 

igazoltattak, közöttük igen előkelő ura
kat és hölgyeket, azután lefoglalták a 
chemin- és rulett felszerelést, asztalokat, 
koporsókat, kártyát, rulettgépet, zseto
nos ládákat, rtacaut és zsetonokat azon
kívül 7 millió készpénzt, végigkutattdk 
a lakást, kihallgatták Moravcsikné f, 
Kiss Ernő volt századost, Császár Fe
renc dr.-t és másokat, azután a közben 
megérkezett teherautóra raMák a zsák
mányt és a rendes utón, a kapun ke

o.

resztül hatalmassá nőtt nézőtömeg kor'*  
donja között, eltávoztak.

Spiritiszta szeánsz ...
A tömeg szétoszlott az uecán és pózáig 

tárgyalta a nevezetes roham históriá
ját

— Mint a moziban ... — mondták.
Bementünk a házmesterhez. Ozv. Trón- 

/to. Jánosaó a következőket mondotta:
— Kérem én erről semmit sem 

tani. Elseje előtt a Moravcsikné 
sága azt mondta nekem:

— Nézze Trenkáné, mindenein 
Inán van. ki kell adnom még két szobát 
egy földbirtokosnak. Ez az ur azonban 
szellemidézéssel foglalkozik és

Nagyon sokan fognak hozzájönni, 
akfk a halottaikkal akarnak majd 

beszélni...
— ... hát ez volt kérem a szellemidé

zés és én még a szegény férjemmel 
ukartam beszélni, aki nem rég halt 
meg... (sirva fakad). Még soha sem 
voltam törvénybe, pedig 30 éve vagyok 
itt házmesterné ...

A kifüstölt barlangban azóta minden 
csendes... Délatán becsöngettünk Mo
ravcsikné lakásán — de senki sem je
lentkezett ...

i tud
ni él tó-

zálog-

Bella Andor.

Walko Lajos 
egyelőre marad

szerdai pártértekezlctről a lapok- 
_ megjelent tudósítások nem adták 

híven vissza a történteket. Beszéltünk 
ugyanig

SZABÓ SÁNDOR dr. 
nomzotgyülésl képviselővel, aki a követ
kezőket mondotta a Hétfőt Napló mun
katársának:

— Walko Lajos kereskedelmi mi
niszter aaordai felszólalása a párt 
tagjai között megértéssel találkozott 
A kereskedelmi miniszter ugyanis 
bebizonyította, hogy őt a külkereske
delmi tárgyalások sikertelensége 
miatt vád nem érheti. Ismertette a

A 
bán

Ruíópneu
Au tőfelszerelés-——

Szilárd Béla

MMMRM*

legbizalmasabb kulissza titkokat Is,
amelyek alapján

kétségtelenné vált a párt vala
mennyi tagja előtt, hogy Walko 
Lajost mulasztás

Májusban még nem
nem terheli.

___.___ ______ w ____ bocsátkozhatott 
tárgyalásokba, mórt akkor még bi
zonytalan volt, hogy lesz-e termés
fölöslegünk. Amikor pedig alapunk 
volt a tárgyalásra, 
olyan követelésekkel léptek fel, 
lycknek teljesítése lehetetlen volt. A 
párt hangulata nem Walko-ctlenes és 
én úgy látom a helyzetet, hogy a tá
vozásáról terjesztett hírek alaptala
nok.
Ellenzéki körökben Walko Lajos 

utódját ®ud János pénzügyminiszterben 
vágj' Kdllay Tiborban látják, míg a 
külügyminiszteri szék legkomolyabb 
Jelöltjeként Teleki Pál gnTfet emlegetik. 
Teljesen beavatott helyről ngy infor 
múlták munkatársunkat, hogy

nethlen látván gróf miniarde” •’ 
n-rc ejti el Walkot

az osztrákok
mur
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Esáky honvédelmi miniszter nyilatkozik 
a Somogyi-gyilkosság ügyében az új nyomozás 

kiegÉszítéséröi
„Lehet, hogy október közepéig befejeződik az új 

nyomozás
Azóta, hogy a szociáldemokrata 

párt képviselői mintegy hat héttel 
ezelőtt utoljára sürgették meg a 
parlamentben a Somogyi-Bacsó-gy'ü- 
kosság kiderítését, illetékes helyen 
még nem nyilatkoziak, az uj nyo
mozás eredményéről. Politikai kö
rökben az érdekelt hatóságoknak ezt 
a hallgatását azzal magyarázták, 
hogy

e Soniegyi-gyilkostóg nyomo
zása már befejeződött

ugyan, de a honvédelmi miniszter 
még nem látja elérkezettnek az időt 
arra, hogy a nyilvánosságot tájé
koztassa. Munkatársunknak alkal
ma volt obben az ügyben beszélni

CSAKY KAROLY GRÓF
honvédelmi miniszterrel, aki a kö
vetkezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Azok a hírek, amelyek szerint 
n Somogyi-Bacsó-ügy újabb ki
vizsgálásának munkája befejező
dött volna, nem felelnek meg a va
lóságnak.

Az uj nyomozás még nem ért 
véget, mert az újabb momen

tumok egész sorozata merült föl, 
.melyeket mind ki kell vizsgálni. 
A parlamentben több Ízben is han
goztatott és leszögezett álláapon- 
Vómnak megfelelően

a katonai ügyészség mind 
addig folytatja a nyomozást, 

•mig ki nem hallgatta mindazo
kat, akik valaha Is említést 
tettek bizonyítékokról, vagy 

hallomásról,
Sőt a katonai ügyészség még azo
kat is kihallgatja, akikre az egyes 
vallomásokban hivatkozás történt. 
'Alig van olyan vallomás, amelyben 
a kihallgatott egyén ne hivatkoz
nék négy-öt, néha tíz, sokszor en
nél is több személyre, akiknek állí
tólag valamilyen formában köz- 
vetlen vagy közvetett tudomásuk 
van egyes részletekről. Mindeze
ket kihdllgatía az új nyomozást 
vezető ügyész és igy valóban 

a legteljesebben kiegészíti a 
nyomozás minden eddigi ered

ményét.
Tökéletes munkát óhajtnnk vé
gezni és igy most még nem tudom 
megmondani, hogy a nyomozás 
mikor nyer befejezést 
Munkatársunk itt közbevetoen

megkérdezte, hogy a Ház október 
14-iki, első üléséig várható-e konkrét 
erdmény és nincs-c tervbe véve va
lamelyik gyanúsított letartózta
tása? Csáky Károly gróf honvé
delmi miniszter erre vonatkozóan 
igy nyilatkozott:

— Jóslásokba nem bocsátkozha
tom. Megtörténhetik, hogy októ
ber közepéig a nyomozás befeje
ződik. Gyanúsítottak előzetes le
tartóztatásának elrendelése a kato
nai ügyészség feladata. Ilyen kér
désekbe én nem avatkozom.

A szociáldemokrata párt értesü
lésünk szerint megsürgeti a,Somo
gyi-Bacsó gyilkosság nyomozását. A 
párt megbízásából Györki Imre dr. 
fog eljárni a honvédelmi minisztéri
umban, ahol a nyomozás eddigi ada
taiba betekintést fog kérni tekintet
tel arra a parlamentben elhangzott 
kormánynyilatkozatra, amely sze
rint képviselők bármikor megtekint
hetik a Somogyi-ügy aktáit. Kérdé
ses, hogy a kormány az uj nyomozás 
adataira is vonatkoztatjo-e az első 
nyomozás során tett nyilatkozatát?

B*lista-létszámszaporítás
A városházán nem •jelentett létszám- szama. Részletes kimutatás a városi 

csökkentést a B-lista. A háború óta is tisztviselők számáról a követkőző:
30%-kai növekedett a tisztviselők lét-1

Közigazgatási hivatalok..........................
Egyéb hivatalok . ................................
Egyházak ........... 
Iskolák ...... t .... ■ 
Közművelődési intézetek ...... 
Köztisztasági szolgálat. ....... 
Népjóléti intézetek..................... .....
Közegészségügy ......... 
Közélelmezés
Gazdasági üzenteit, ........
Közüzemek . í • '. "• .
Tüzdltósdg ....................................................

összesen

1871 79/6 1919 1921
523 2324 2322 2892
10 164 216 277
64 149 154 202

570 5008 5378 6498
— 580 632 588
— 2402 2435 2205
49 267 316 396

287 3312 2774 4217
26 1100 1704 2144

.62 379, . 490 919
23 3083 4133 4924
68 458 . 467 551

1682 19226 31051 25813

50 embert lerriészáröltak 
Kongóban

Pórim, aüg. 23. környékén vallási rajongók körül
belül ötven embert lemészároltak, 

hely-(Havas.) A Maiin londoni távirata Belga csapatokat küldtek a 
szerint Belga-Kongóban Szakania színére.

Templa Dezső fátuma: 
a bor és a nő

Apja a fia miatti bánatában halt meg

bán belehalt.
— Csütörtök éjszaka nem jött 

haza. Másnap detektívek keresték, 
házkutatást tartottak, de semmit’ 
sem találtak itt.

Az egyik budai korcsmában akad 
tak rá a detektívek. Külsejét meg
változtatta, de nem használt semmit. 
Felismerték, előállították a főkapi 
tányságra, ahol kihallgatása után 
kihirdették előtte az előzetes betar
tatásról szóló végzést. Temple De
zsőt tegnap délután már át is kisér
ték a királyt ügyészség fogházába.

Szemet szemért...
Egy ■oasonyi tragédia a biró 

előtt
Egyszerű, szenvedő arcú, elidőzött vo- 

násu asszony állt szombaton Lollok Sán
dor büntető járásin.-ó előtt könnyű testi 
sértés véteégévol vádolva. Kovács Au- 
talnó, egy iparosember elvált felesége, 
megvert© az uccán Bogdán Ilona föd- 
rásznőt egy vékony, szökő Joányt, aki 
elcsábította tőle az urát.

— Azt mondta nekem, — panaszolta a 
vádlott asszony sírva — „vén sárkány, 
azt hiszed kellesz a Tó>ninak?“

•— Elitélem ötszázezer koronára — 
mondta ki az Ítéletet a biró. Enyhítő kö 
rülménynek veszem elkeseredett állapo 
tát, de ezentúl ne veszekedjék. A családi 
bajait intézze el az urával, de ne eszel 
a nővel.

■— De hiszen — fakadt ki a vádlott — 
ha nem volna rossz nő, nem lenne rossz 
férfi sem.

— Rendreutasitom ezért — ®ólt rá a 
biró — ne vitatkozzék itt! Mtgnyugszik 
vagy fellebbezi

Az asszony 6Írni kezdett.
— Én nem fizethetek, nem büntethet

nek meg engem. Elvette tőlem az ura
mat, tönkretette az életemet, az urain 
meg is vert miatta, hát azt nem bünte
tik megl

A biró jóságosán magyarázni .kezdte: 
. — Nézze jó asszony, itt csa£ arról van 
szó, hogy verekedni nem szabad. Lehet, 
hogy mindenben igaza tan különben, 
de itt csak erről az ügyről van szó, hogy 
megverte azt a másik nőt s ezért bün
tetés jár. Ennél. kisebb büntetést nem 
kaphat.

— Nem bánom — toporzékolt most 
már a azerencsétlan elhagyott feleség. — 
Megnyugszom, de nem fizetek. Akármi 
lesz. Szemet szemért, fogat fogért

— Majd börtönbe kerül — ijesztgették 
a jelenlevő ügyvédek. De az asszonnyal 
nem lehetett beewéilni, sirt, fenyegető
zött, érthetetlen szavakat mormolt. 
Végre is a diadalmas vetélytársnőt ki
tuszkolták az ajtón, nehogy újra, a biró 
előtt neki essen. Egy kicsit lecsillapodva 
azután elment Ő is.

— Ezek azok az esetek, — mondotta a 
biró — amelyeket nem lehet ítélettel 
elintézni. Talán azóta újra megverte az 
uocán azt a leányt.

És elővette a következő ügyet.

Földközi tengeri 
és Olaszországí társnsutflzás

RtndklvSI mérsékelt rtlnétell dlj.k 
szeptember 12-én Trlestben
PRUIDENT WILBON 

OCBÁNJÁRÓ Liixusaozosm
Sidlia érintésével a Méláinál szoroson ét MA- 
polyln és onnan Róma. Hrtnce, Velencén ét 
vissza vagy vonattal Trlest, Velence, Firence, 
Róma, Nápoly lg és onnan szeptember 2i-én

MARTNA WASHINGTON gMtaei 
OOrögországba és a dalműt partok mentén visszaTrlestbe. Kényelmes elhelyezés és kitűnő el
látás. Előjegyzéseket elfogad CosuHth Trleeti Hajózási Társaság. Budapest, Vil. Thököly 

út 2. A Könpontl, Marasstéri én ■■ összes manatJagylrodAk

Nagy feltűnést keltett, néhány 
nappal ezelőtt, hogy a külügymi
nisztérium letéti osztályából az 
egyik tisztviselő Templa Dezső a 
páncélszekrényből többszázmillió ko
rona értékű ékszert és valutát elsik- 
kaeztott és aztán megszökött, Templa 
Dezső a Thököly út 5. szám alatt la
kott özvegy Belényesi Tstvánnénál, 
akinek a fia következőket mondotta 
a tikkasztóról:

— Templa négy év előtt Győrből 
jött ide lakni. Akkor még csak dij
unk volt a külügyminisztériumban. 
Az első hónapban nagyon rendesen 
viselkedett, de később

állandóan ivott, kártyázott, 
versenyre járt. 

Rossz társaságba került ős az 
lessiette le ennyire, Majdnem

W-

zül- 
______m'n" 

dig részegen feküdt le, sőt sokszor 
hozott magával bort és itthon foly
tatta tovább az ivást. Később 

összekerült egy nővel, aki még 
jobban lezíltlesztette.

A Keleti pályaudvar környékén 
minden korcsmában jól ismerték. 
Egyre jobban süllyedt. Rendetlen, 
piszkos ruhában járt, a hivatalát el
hanyagolta. Templa szülei megtud
ták fiuk züllését és az apja annyira 
szivére vette a dolgot, hogy bánata-
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Györffy hadbíró 
koronaügyészhelyettessé lépett elő

A szociáldemokraták felelősségre vonják a honvédelmi 
minisztert

Györffy László őrnagy-hadbiró el
len, aki körülbelül másfél évvel ez
előtt az orgoványi gyilkosok bün- 
pörének hadbíróság! tárgyalásán tett

— „Isten vele Mihály V*  

kijelentéssel vált ismeretessé, tudva
lévőén' fegyelmi eljárás indult meg. 
'A honvédelmi miniszter több inter
pellációra azt válaszolta, hogy 
Györffy hadbírót Győrbe helyez
tette át.

Érthető feltűnést keltett tehát a 
napokban az egyik estilapnak az a 
híradása, hogy Györffyl sohasem 
helyezték át Győrbe,

hanem továbbra is Budapesten 
teljesít szolgálatot.

ütá-na. jártunk a dolognak és teljes 
aatároBottsággal sikerült megállapí
tanunk azt, hogy

ez a híradás a valóságnak meg
felel.

Györffy László ellen 1924 márciu
sában a hadügyminiszter fegyelmi 
eljárást indított, amely nyolc hóna
pig tartott. A fegyelmi eljárás le
folytatása után 1924 december végén 
Györffyt

áthelyezték a székesfehérvári 
katonai ügyészséghez.

Itt körülbelül két hónapig tartózko
dott, de ez idő alatt

minden héten 1—2 napot Buda
pesten töltött.

Hogy az áthelyezést Györffy meny
nyire nem vette komolyan, mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy egyál
talán nem gondolt arra, hogy Szé
kesfehérvárra költözzék, hanem csa
ládját továbbra is a fővárosban 
hagyta s ő látogatott el hozzájuk, 
zájuk.

Györffy számítása csodálatoskép
pen helyes volt. Ez év

márciusában visszahelyezték Bu
dapestre

és a katonai koronaügyészséghez 
osztották be, ahol jelenleg is szolgá
latot teljesít.

Györffy László ezzel az áthelye- 
lyezéssel kitűnő cserét csinált, 
mert hadbíróból egyszerre ko- 

rónaügyészhclycttes lett.

Az ügyészség vezetője ugyanis Szöl- 
lősi János ezredes, aki mellé mint 
helyettesek vannak beosztva: Nagy 
Gyula, Karay Lajos alezredes és 
Györffy László őrnagy.

Csáky Károly gróf, honvédelmi 
miniszter tehát hamar elfelejtette, 
hogy az őrnagy-hadbiró olyan 
magatartást tanúsított, amelyet — 
mint legfelső hatósága — ó is el
ítélt. A büntetés olyan súlyos volt, 
hogy Györffyt magasabb állásba 
helyezte, mint amilyenben volt az
előtt. ,

Az őrnagy-hadbiró ur, egyébként 

jelenleg Salzburgban tölti négyhetes 
szabadságát.
Györffy László előlépésének hire 
kínos meglepetést keltett a szocia
lista képviselők körében, akik annak
idején súlyos megbüntetését köve
telték a bírói tekintély megsértésé
ért.

Esztergályos János 

nemzetgyűlési képviselő, aki a párt
titkárság jelenlegi vezetője, ebben 
az ügyben a szociáldemokraták ál
láspontját a következőkben fejtette 
ki a Hétfői Napló munkatársa előtt:

Zárt tárgyalás lesz 
Beniczky ügyében

Beniczky nem tagadja meg a valiomástételt
Miután közel háromhónapi fogház 

elszenvedése után Beniczky Ödön 
volt belügyminiszter elhagyta a 
markóuccai házat, kormányzósértési 
ügye ismét az érdeklődés előterébe 
került. Az a hir terjedt el, hogy 
egészségi állapotára való tekintettel 
Beniczky maga kérni fogja az ügyé
ben szeptember hó 2-re a Töreky- 
tanács elé kitűzött főtárgyalás elha
lasztását s a bíróság is hajlandó 
arra, hogy hosszabb ideig szünetel
tesse azt a nagy port felvert ügyet.

A Hétfői Napló tudósítója jól in
formált helyről úgy értesült, hogy

a szeptember 2-iki főtárgyalást 
feltétlenül meg fogják tartani.

A bíróság álláspontja szerint Be
niczky egészségi állapota lehet 
olyan, hogy a további fogvatartás 
élete veszélyztetésével járna, de en
nek a szabadlábrahelyezés tényével 
való elismerése még korántsem je
lenti azt, hogy egészségi állapota a 
bíróság előtt való megjelenést sem 
engedi meg- A főtárgyalás elhalasz
tásához újabb és az eddigieknél sú
lyosabb egészségi zavarokról beszá
moló orvosi vizsgálatra volna szük
ség. Ha ilyen vizsgálat r-wm ti'.rié- 
nik meg, a mai helyzet alapján ni.'n- 
ck nőseire megtartják a főturgyalást. 
A főtárgyalás azonban eiőrclátha-

Jlftl magára vállalta
Tisza megsi/Ukolását
JSiftavi Sdndoimé elmondta az ura 

regényét

nriasazony a következőket

Vasárnap délelőtt Jelentkezett a főka
pitányságon Bihari Sándor, volt hírlap- 
író és art állította, hoay b miMolla 
mea Titxa Istvánt. Bihari azonban olyan 
aumtusan viselkedni. is vallomása u 
annyira valószinitlemek Idtsiott, hogy 
clbocsájtntták a rendőrségről.

A Hétfői Napló ínnnkatarsa felkereste 
Bihari Sándor foleságát, akt öt gyormo- 
kóvel együtt lakik a néPMlnbáaueeal 
Hollandia szálló
Uban. Az élttől*. _ 
származó 
mondja:

Bihari az Astoria erkélyén súgja 
a szónoklatokat.

_ A háború alatt a Kiilüau Undiigil 
munkatársa volt ar. uram. A forradalom 
napjaiban valahogyan bekerült nr. As
toria elállóba, ahol a Nemzeti Tanács 
szákéit. Akkoriban mesélte, hogy az As- 
torig, er^tlé^sziBoW’. n£z>vezér‘knek 

a szónoklatokat

— Meglepetéssel vettünk tudomást 
a Györffy László-iigy legújabb for
dulatáról és ha a hir megfelel a té
nyeknek,

gondunk lesz rá, hogy a honvé
delmi niniszter. urat felelősségre 

vonjuk.
Majd megtudjuk: van-e a miniszter
nek hatalma, intézkedéseinek foga
natosítására. Mindenesetre különös
nek tartjuk, hogy egy felelős állás
ban levő magyar miniszter a nem- 

a zetgyülés előtt olyat állítson. ami 
tényeknek nem felel meg:.

a

tólag
zárt ajtók mögött fog lezajlani, 

mert olyan kényes politikai kérdé
sekről lesz szó, hogy a bíróság még 
ha a felek egyike, a ve 'ők, vagy az 
ügyész nem is kérelmezné.

hivatalból el fogja rendelni 
zárt tárgyalást.

Egyébként Beniczky környezetéből 
úgy értesülünk, hogy a volt belügy
miniszter maga sem fogja kérni a 
tárgyalás elhalasztását. -Éppen el
lenkezőleg,

maga is azon van, hogy ügyéi 
minél előbb elintézzék, 

s kijelentette, hogy bármikor ren
delkezésére áll a bíróságnak. Az a 
hir sem felel meg a valóságnak, 
hogy Beniczky meg fogja tagadni a 
vallomástételt. Éppen ellenkezőleg, 
barátai előtt mindig hangoztatta, 
hogy

vallani akar
és mindent elmond, amit ügyéről s 
az azzal kapcsolatban álló Somogyi- 
Bacsó ügyről tud. Ezek után termé
szetesen még bizonyosabb, hogy a 
nyilvánosság vajmi kevéssé fog ér
tesülhetni a Beniczky-per tárgyalá
sának lefolyásáról. 

<5 súgta a beszédeket. Ezeken a napokon 
nem is tartózkodott otthon és aznap mi
kor Tisza Istvánt meggyilkolták, <& Ma
gyar Világ kávéházban találkoztak vele

Könnyezve mondta, hogy meggyil
kolták Tisza Istvánt, aki jótevője 

volt.
Xz uránt állítása szerint fiatal újságíró 
kordban Tisza István anyagilag támo
gatta őt. Ugyanazt mondotta Friedrich 
Istvánról is.

Biharit letartóztatják.
— Később a Rokkant Újságot szer

kesztette — folytatja Bihariné. — A 
Tisza-pör tárgyalása idején az Eszpla- 
nade szállóban laktunk. Egylzben forra
dalmi emlékeiről beszélgetett az uram é« 
az akkori izgatott kedélyállapotokkal 
tudom magyarázni, hogy azt a kijelen
tést tette, hogy megtudná , mondani, 
ki a í»i«Ao,.24',bM»élX£té»Mjt fültannl.

volt gyermekeim nevelőkisasszonya, aki 
később mikor elbocsújfottuk bosszúból 
feljelentést tett, hogy Bihari Sándor is 
részes Tisza István meggyilkolásában. 
Másnap elfogták az uccán és bevirv?*  n. 
szerbuccai kapitányságra, ahonnan a 
Margitkörúti katonai fogházba szállítot
ták. Sziupka László őrnagy-hadbiró 
azonban néhány nap múlva szabadlábra 
helyezte.

— Ettől kezdve azonban nagyon külö
nös életet kezdett élni. Nem volt türel
me egy lakásban maradni. Szállodáról- 
szállodára vándoroltunk. Mikor azután 
Árpádtelepen béreltünk egy villát, külön 
is költözött. Az Erzsébet királyné szálló
ban bérelt magának lakást és minden 
érintkezése az volt családjával, hogy n 
háztartáshoz szükséges pénzt naponta eb 
küldte.

Bihari fél a detektlvektől.
— Később azonban ezt lg abbahagyta. 

Férjem nem törődött többet velünk. Ba*  
rátáitól hallottam, hogy maga is nélkü
lözések között él. Lóiigynökösködéssel 
foglalkozott, apróbb kölcsönöket kért 
barátaitól, abból tengette életét. Nekem, 
is ott kellett hagynom az Árpádtelepi 
villát és a Rémi szállóba költöztem, 
•ahonnan mostanában kilakoltattak. így; 
kerültem idő a Hollandia szállóba.

—. Néhány nappal ezelőtt telefónoií 
felhívott az uram és kérte, hogy éjszaka 
három órakor menjek le a Rákóczi útra, 
mert beszélni akar velem. Meglepődva 
kérdeztem tőle, hogy miért választja ezt 
a késő éjszakai órát.

— Nőm mehetek ki máskor az uccárctt 
mert lesnek a detektívek — felelte.

— Nem tudtam miro vélni a dolgot és 
lementem hozzá éjszaka. Szinte reszket
ve mesélte el, hogy a kölcsönvett össze
geket nem tudja visszafizetni és ezért 
valamelyik barátja bosszúból feljelen
tette, hogy o gyilkolta meg Tiszát. Kért, 
hogy menjek cl a rendőrségre és az 
ügyészségre megnézni, hogy van-e ellene 
feljelentés. Mindenütt megnéztem, de 
nem találtam nyomát semmiféle felje
lentésnek.

„Jaj, mentsetek meg!"
' — Másnap éjszaka újra találkoztunk. 
Elmondottam neki mit végeztem az 
ügyészségen és a rendőrségen. Erre lát
szólag megnyugodott, de azért nem jött 
Íaz^.f Tegnap c^e_ ismét felhívott telefó-

on. "izgatottdn,' k’élségbcesett hangon 
hadarta:

— Jaj, jaj, mentsetek meg, szörnyű 
bajban vagyok. Jaj, mentsetek meg...

— Mindössze ennyit mondott, azután 
lecsapta a kagylót. Azóta nem láttam.

Ennyit mond Bihari Sándorné. aki öt 
gyermekével együtt várja haza az urát, 
a forradalmi időknek ezt a bús fantom
ját.
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BanKfiu éjjeli támadása 
egy mulató igazgatója ellen 
Zaklatási maniver névtelen levelekkel, rágalmakkal és 

pofonokkal
Vasárnapra virradó éjjel könnyen 

végzetessé válható veszedelembe került 
Roboz Jenő, az egyik fővárosi mulató 
igazgatója.

Éjszaka két órakor az egyik városli
geti vendéglőből hazafelé igyekezett, mi
kor

az elhagyott, csöndes Lendvay 
uccában észrevette, hogy két gya
nús külsejű suhane állandóak 

nyomon követi.

Mivel a közelben nem látóit rendőrt, 
meglassította lépteit és bevárta mig ül
dözői közvetlen közelébe érnek.

A két suhane úgy látszik csak erre 
várt, mert mikor utolérték

szó nélkül rárontottak és egyikük 
vastag bottal, a másik pedig drót
kötélre erősített vajdarabbal meg. 

támadta.
Roboz, aki már várta a támadást,

kicsavarta egyik suhane kezéből 
a botot és ezzel alaposan helyben

hagyta a két támadót,
akik közül egyik elfutott, a másikat 
azonbau fülönfogta Ó6 kivallatta. A su
hanó elmondotta, hogy tizenhét éves, 
állásnélküli lakatos, mig másik társa a 
fivére, tizenkilenc éves műszerész. Beval
lotta, hogy édesapjuk bankszolga és 
hogy annak az intézetnek, ahol az apjuk 
szolgál, egy

Prlndl nevtt tisztviselője bérelte fel 
őket arra, hogy Robozt éjszaka tá

madják meg.
Koboz meglepetten hallgatta végig a 

öu vallomását, mert ezzel a Prindl nevű 
bankhivatalnokkal már hosszabb idő 
óta több kellemetlen incidense volt, özek 
azonban oly akkorddal nyertek befeje
zést, melynek alapján bátran remél
hette. hogy az ifjú indokolatlan zakla
tásaitól végleg megszabadult.

Néhány hónappal ezelőtt ugyanit Ko
boz Jenőnek feltűnt, hogy mulatójának 
egyik vendége, egy elegánsan öltözött 
fiatalember, állandóan izgága módon vi
selkedik a helyiségben. A jómegjclcnc- 
9Ü fia1<rlenibcr sértő, gúnyos megjegyzé
seket tett a mulató szerződtetett tagjai
ra, molesztálta a vendégeket, hangosko
dott és veszekedett a személyzettel, vé
gül pedig arra is rájöttek, hogy az elfo
gyasztott ételek és italok cgyrészét a 
fizetésnél nem mondja be a föpincérnck. 
Az ifjú naponta megjelent a helyiség
ben, naponta hasonló viselkedést tanú
éi főtt, úgyhogy az „elbliocelt“ összeg 
egyre növekedett és ezzel arányban, fo
kozódott botrányos viselkedése is. Végül 
Koboz megunta <a dolgot és egy éjszaka 
kihivatta a folyosóra n fiatalembert, 
felszólította, hogy azonnal hagyja el a 
helyiséget és oda többé ne tegye be a 
lábát, mert rendőrrel fogja kivezettetni. A 
folyosón akkor sokan tartózkodtak. Az 
ifjú nem mert botrányt csapni, hanem 
dühösen eltávozott, közben azonban fog
csikorgatva mondta Koboznak:

— Vigyázzon, ezt még mogkescrüll!
Roboz Jenő nem sokat törődött a 

fiatalember fenyegetésével, a kiről ké
sőbb megtudta, hogy Prindl Miklós 
banktisztviselő, Prindl Ágoston aradme- 
gyei földbirtokos fin. El is felejt ette 
már az egész dolgot, amikor három hét
tel ezelőtt váratlanul összetalálkozott 
Prindllel. A találkozás ugyancsak külö
nös módon történt Iloboz a Patria kú- 
véházban tartózkodott, melynek fivére, 
Roboz Ernő az igazgatója, mikor észre
vette a terraszon ülő Prindlt Moglepőd- 
ve hallotta Roboz Emőtőtl, hogy a fia
talember a Pátria kávéházban is sok 
kellemetlenséget okoz. Kétes egyének 
társaságában jolent meg a kávéházban, 
ami megbotránkoztatta a kávéház szo
lid úri közönségét, itt is luangoskodott,
•öt a flsetés korul ig ugyanazt a metó
dust követte, mint a CaeMbon. Mikor 
Hoboz Ernő megismerte a fiatalember

„múltját", kitiltotta Prindlt a kávéház
ból.

Néhány nap múlva azután megkezdte 
PriwU Miklós bosszúhadjáratát a két 
Roboz fivér ellen. Az első napokban név
telen levelek egész tömegét küldötte szét 
Kobozét ismerőseihez. A levelekben 
minden elképzelhető bűnnel rágalmazta 
Roboz Ernőt és Jenőt, akik eleinte csak 
nevettek az egészen, mert sejtették, hogy 
ki a levelek írója. Mikor az ismerősök 
már mind el voltak árasztva levelekkel, 
Prindl komolyabb munkához fogott. 
Robozék feleségeihez irt névtelen levele
ket, melyekében jóakaratnlag figyel
meztette az asszonyokat, hogy jobban 
ügyeljenek férjükre.

Neveket és elmeket közölt mindkét 
Roboznével. Megírta, hogy kivel, 

hol és mikor találkozik férjük.

Prindlnek azonban még ezzel sem volt 
teljos a bosszúja és néhány nappal ez
előtt személyesen felkereste Roboz Jenő
nél és hosszasabban beszélni kezdett 
neki férje viselt dolgairól. Javában 
folyt a rágalmazás — melyet Kobozné 
csak azért hallgatott végig, mert Prindl 
olyan idegesen viselkedett, hogy a fia
tal uriasszony félt ellenkezni —, mikor 
váratlanul hazaérkezett Roboz Jenő. 
Meglepődve látta, hogy Prindl a lakásá
ban tartózkodik.

Kérdőre vonta az ifjút, aki zavartan 
dadogni kezdett,

Kobozné azonban közölte férjével,

Vass József, 
mint Harun al Hasid

A népjóléti miniszter csodatettei lakásügyekben
Vass József helyettes miniszter

elnöknek és népjóléti miniszternek, 
akinek politikai szerepléséről a Hét
fői Napló nem szokott a legnagyobb 
elismeréssel megemlékezni, van egy 
határozottan szimpatikus gyöngéje. 
Azt a hatalmat, amelyet a politika 
kezébe juttatott, szereti kiélvezni 
néha olyan módon, mint az Ezercgy- 
éjbeli nagy kalifa. Harun al Hasid 
tette, szegény emberek ügyes-bajos 
dolgába, a döntő percben jótékonyan 
beavatkozni, kétségbeesett ügyekben 
mentőangyalként szerepelni, igaz
ságtevő karddal kettévágni az érde
kek, panamák, igazságtalanságok 
gordiusi csomóját. Lehet ebben a 
kedvtelésben valami hiúság féle is 
talán, de valljuk meg, rokonszenves 
hiúság.

Ennek megállapitái-sára az a két 
kihatásaiban apró, de nemes emberi 
érzést eláruló eset késztetett bennün
ket, anüelyről tudomást szereztünk 
és amelyet kötelességünknek tartunk 
a legnagyobb elismerés mellett a 
nagy nyilvánosságnak át szolgál
tatni.

Grilnberger Ignác 
és a főhadnagy

A lakáshivatalnál egyszerre igé
nyeltek egy lakást Grilnberger Ig
nác, akinek felekezeti hovatartozá
sáról talán felesleges is nyilatkozni 
és a nemzeti hadsereg egy főhad
nagya. Szoba-konyhás lakásról volt 
szó, a főhadnagy nőtlen volt, Griln
berger is, de ő leendő felesége, ré
szére is igényelte a lakást, mert ép
pen házasodni készült. Grünberger, 

csatolta l akás iga zol vány-azonkívül

hogy mtért jött Prindl, mire Roboz 
hatalmas pofont mért lo a fiatalem
ber arcára, azután kikergette a la- 

, kasból.
Nem akart egy esetleges botrány köz

pontjába kerülni és ezért nem fordult a 
hatóságokhoz, hanem futni hagyta.

Koboz biztosan remélte, hogy ezzel a 
csattanóval végleg befejezte a Prindl- 
ügyet Annál nagyobb meglepetéssel 
hallgatta tegnap éjjeli támadójának le
leplezését.

A suhanecal együtt azonnal kocsiba 
ült és Prindl lakására hajtatott Fel
csöngették az alvó Prindlt, akinél a 
megszállt területen lakó édesapja éppen 
látogatóban volt.

A lakatossegéd szemébe mondotta 
Prindlnek, hogy ö bérelte fel a tá

madásra.
A fiatalember reszketve, sápadtan állt 

,a váratlan éjszakai látogatók előtt. Ro- 
.boz rendőrért akart sietni, hogy felje
lentést tegyen. Az idősebb Prindl azon
ban kérlelni kezdte.

Elmondotta, hogy fia megrögzött 
morfinlsta, gyönge Idegzetű ember, 
aki gyakran nem ura önmagának 

és megígérte, hogy amennyiben Roboz 
nem tesz ellene feljelentést, haza viszi 
fiát birtokára, hogy ne kellemetlenked
hessen tovább.

Roboz belegyozett az apa kívánságába 
és elállt a feljelentéstől.

A dolog azután humoros csattanóval 
végződött.

Az elfogott suhane ugyanis elpana
szolta Roboznak, hogy kárbaveszett fá
radozása, mert PrindltŐl nem kapta meg 
az éjszakai támadásért megígért két
százezer korona munkadijat.

A megtámadott Roboz Jenő ötven 
százalékos kiegyezést, kötött táma

dójával :
átadott neki százezer koyonát, mire a 
suhane boldogan eltávozott.

Sági Pál.

kérvényéhez az illetékes háztulajdo
nos ajánlását is.

A lakást a lakáshivataltól — köny- 
nyü kitalálni — a főhadnagy kapta 
meg. A lakáshivatal határozata jog
erőre is emelkedett. Grünberger 
már-már lemondott a lakásról, mi
kor káségbeesett ötlete támadt. Kér
vénnyel fordult Vass miniszterhez, 
elpanaszolta a rajta esett sérelmet 
és orvoslást kért. És most jön a 
mesebeli fordulat: a miniszter a kér
vényt azzal adta ki a referensnek, 
hogy ö maga, személyesen akarja 
elintézni. El is intézte; megsemmi
sítette a főhadnagy lakásigazolvá- 
nyát és odaadta a. lakást — Griln
berger, Ignácnak.

Hogy segített a mi. 
nister a két szegény 
rendőrön

A másik eset még kedvesebb. Két 
szegény rendőr a lakáshivatalhoz 
fordult, hogy adjon nekik lakást. A 
lakáshivatal elnöke magához hivatta 
őket s megígérte nekik, hogy ha ki
kutatnak egy lakást, amely igénybe- 
vehető, az az övék lesz, A rendőrök 
erre összetették kevés megtakarított 
péndecskéjilket és elmentek Fekete 
Ernő dr. ügyvédhez, hogy kutasson 
ki számukra egy igényelhető lakást. 
Az ügyvéd talált is egy két szoba 
konyhát lakást, amelyet azután a 
két rendőr-család nevében igényelt 
is. Am a lakáshivatal az elnöki ígé
ret dacára sem adta a lakást a ren
dőröknek. Mert mikor már a lakás 
be volt jelentve, igényt adott be rá 
Bárczy István minis zterelnökségi 

államtitkár házmestere is. Hon,, 
hogy nem, a. lakást ö kapta meg f, 
ügyvéd erre kérvényt adott be magú, 
hoz a miniszterhez s ebben rámuta 
tott arra, hogy most kárbavész a két 
szegény rendőr pénze, amit a lakás 
Icikütatására. költöttek. Harun „/ 
Hasid be is látta ezt, ráirt a lakás
hivatalra, hogy addig nem költői- 
hetik be az államtitkár, házmestere 
az uj lakásába, amíg a két szegény 
rendőrnek is nem adnak lakást.

Talán fölösleges ideírni a történet 
csattanóját. A lakáshivatal rögtön 
kiutalt egy lakást a rendőröknek.

Figyelmeztetés I
Tudomásunkra jutott, hogy a 
külső kerületekben, főlog Óbudán, 
ügynökök házról-házra járva, 
.,Meinl-kávét“ árusítanak potom 
áron. Figyelmeztetjük mélyen 
tisztelt vevőinket, hogy híres 
Meinl-pörköltkávénkat kizárólag 
fióküzleteinkben árusítjuk. Az 
ilyen „Meinl-kávé" név alatt, po
tom áron árusított kávé, élvezhe
tetlen hamisítvány. Nagyfo
gyasztó*  vovőinket, u. m. szállodá
kat, éttermeket, penziókat, ven
déglőket, kávéházakat, kávémé 
réseket stb. kizárólag arcképes 
igazolvánnyal ellátott képvise
lőnk látogatja.

Meinl Gyula

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

ML, ML, ML,
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára 4«®ny«fh pokróc, Uggóny, Agy- és 

asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernvők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók 
gichnerjAnos 
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KÖRÚT 20. 
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök

Ausztria legszebb fekvésű, legjobb és 
legolcsóbb

Üdülőtelepei 
egészségesek és betegek részére 
Kggenberg és Stlfting bei Graz. Dr. Artur 
Bador személyes vezetése alatt. Minden 
felvilágosítást Bokor Benkő hirdotöiroda 

ad, Váci ucca 25. Telefon 119—94.

AF sttptemberi Ügyvédi vizs
gákra, jogi szigoriátokra, 
alapvizsgákra, államszám 
vitelre és kettőskbnyve- 
lésre az előkészítést megkezdet- 
dettük. Jegyzetbérlet díjtalan fel
világosítást szóban és levélben 

Szóntagh-szeminárium »l

Wl SZÜLŐK FIGYELMÉBE
AF Kossuth Lajos uccai 

NcvolőfOtthon (II. sz. I. cm.)
6 év körüli, de még iskolába nem járó gyermekeket 
is felvesz reggeltől estig tartó foglalkoztatásra, neve; 
ésre. sétára, étkezésre. Német társalgás. Szigorú 
nevelői éa orvosi felügyelet Beiratások már csak 
______ ________  néhány napig_______

A „Szolnoki**  
Vörmegyel Mezőgazdasági 

és iparfejlesztő R.-T. 
Budapest V, Bálvány ucca 15 félemelet 

tőkeemelésének f. hő SO-án lejárt Joggyakor- 
lősl határidejét nsptambsr hó 3O-lg 
meghzMaabbltOtta. A vállalat minden 

régi részvényre egy újat ad 1500 koronáért

Poloskát?Sásban vezet
Belvárosi Takarítási Vállalat Telefón: 45-51
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Bertalan

Sorsolás, attakkal és 
előállítással

*R szinészsorsjálék húzása 
az Operettszinházban

Hetek óta tartó lázas izgalom 
előzte meg a Szinészszövctség nyug
díjalapja javára rendezett sorsjáté
kot, melynek ma volt a huzási nap
ja. A Fővárosi Operettszinház kör
nyékét már a kora reggeli órákban 
ezrekre menő tömeg árasztotta el, 
hogy bejuthasson a színházba, 
amely a húzás helyéül volt kijelölve. 
A tömeg folyton nőtt, úgy, hogj- rii 
videsen egy szakasz rendőr és több 
lovasrendőr vonult ki a rend fentar- 
tására. de ez sem bizonyult elegen
dőnek úgy, hogy a délutáni órákban 
megerősítést kaptak és csak igy si
került a hatalmas tömeget távoltar
tani a színháztól. A Fővárosi Ope- 
reitszinház naggmezőuecai kapuja 
előtt egy lovasrendőr helyezkedett 
cl, hogy a sorsjegytulajdonosok 
ostromától megvédje a szinház bejá
ratát.

Ezalatt fent az igazgatósági szo
bákban a sorsjáték rendezői tana
kodtak, hogyan tartsák meg a hin- 
zást. Végül is abban állapodtak meg 
hogy a tömeget nem engedik bo a 
színházba, hanem az épületben tár
tokodé mintogy nyolcvan főnyi kö
zönség előtt tartják meg a húzást 
Sarkadi Aladár rövid beszédet' tar
tott, melyben kiemelte Lukács Nán
dor fáradhatatlan agilitását a sors
játék rendezése, körül, majd előlé
pett Biller Irén és feszült izgalom 
között egymásután kihúzta a számo
kat a szerencsekerékből. A nyertes 
sorsjegyszámok a következők: autót 
nyert a D 40.603 szám, szőrme bun
dát nyert a D 28.527, Tnoterhicildit 
nyertek az A 32.797 (kosaras), A. 
18.772, B 87.520, biciklit nyeirtek az 
A 13.798, B 42.551, C 12.335, Ti 61.128, 
Ti 64.335, B 24.176, A 50.749. A 99.250, 
A 95.598, D 57.984 számú sorsjegyek. 
Az autó boldog nyertese: Hemenkár 
Mátvás mezőberényi kereskedő.

Mialatt a sorsolás folyt, addig 
lent, az uccán a. rendőri attak egyrel 
nagyobb mértéket öltött és két fif/r 
talembert, akik a rendőri felszólítás
nak nem engedlek, előállítottak a 
mozsáruccai őrszoMra. A tömeg 
csak a késő esti órákban oszlott 
széjjel.

— Megszurkálták a rendőrt Ma 
éjszaka a Bíbor uccában egy ven
déglőben összvesztek az Utas vendé
gek és egymásra támadtak. A vere
kedés zajára a kocsmába sietett 
Galorics István rendőr és szetakarta 
választani a verekedőket akik most 
már mindnyájan Galovicsratámad
tak és összeszurkálták a kötelessé
gét. teljesítő rendőrt A megtáma
dott rendőrnek segítségére siettek a 
közeli őrszemek, megfékezték a ga
rázda társaságot és a szurkálók kö
zül előállították a főkapitányságra 
Bucsek Ferenc és Bakó János kocsi
sokat akiket őrizetbe vettek. Galori- 
csot súlyos sérüléssel a rendőrkór
házba szállítottak.

— Elütötte az aató. Fülek Hen
ri kné 54 éves háztartásbeli nőt egy 
ismeretlen autó a Uj>ót Wrft & ■ 
Sólyom ucca sarkán elütötte. Súlyos 
állapotban a mentők a Rókus kór- 
házbe vitték.

Mauthner Richárd, 
az Iparfejlesztő vezérigazgatója 

fóbalfitta magát
On Jól tudja,

Ma este öngyilkos lett a budapesti 
pénzvilág egyik ismert tagja, Maiit- 
neti Richárd, az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet cégvezetője, 
az Iparfejlesztő Rt. vezérigazgatója.

Mauthner Richárd az Andrássy ut 
88. számit házban lakott fivérével, 
Mauthner Aladár, nyugalmazott 
MÁV főfelügyelővel együtt, aki je
lenleg ügyvédi gyakorlatot folytat. 
Mauthner Aladár ma este tizenegy 
órakor revolverdörrenést hallott fi
vére szobájából. Ijedten odarohant 
és

a tűkön, előtt ülve, átlőtt halán
tékkal találta Maüthner, Richár.-

— A debreceni sakkverseny. A mes
terverseny mai, tizenegyedik fordu
lóján Kmoch (Bécs) nyert Prokes 
(Prága) ellen. Vajda (Budapest) 
győzött Mattison (Riga) ellen. Seitz 
dr. (Augsburg) nyert Nagy Géza dr. 
(Debreoen) ellen. Asztalos dr. (Sza
rajevó) vesztett Steinerrel szemben. 
Döntetlenül végződött a játszma 
Przepiorka (Varsó) és Havassy (Bu
dapest) közt. Éles küzdelem folyt 
Tartakower dr. (Párizs) és Vuko- 
vics (Zágráb) közt, Tartakower vég
játékban győzött. Grünfeld (Bécs) 
és Johner (Zürich) közt a játszma 
függőben maradt. A mesterképző fő
torna eredménye a következő: I. cso
port: Réthy és Sárközi/ 5—5, Ap
schenek és Herz 4—4. Rácz 3 és fél, 
Földessy és Krivoss 2%—21/?, Jakab 
l'ó pont. Rótliy és Sárközy közt pá
ros mérkőzés lesz a mesterdiplo
máért. II. csoport: Müller és Hőhn- 
llnger 5V,-5>/„ Balogh 4, Demeter 
és'Sch’wciBor 3'A—3’A, Sárga 2'/„ 
Heim 2, Krcnosz l’/t pont. A mesteri 
ftibfdírfáért a jtófös • mérkőzés, Mul- 
ler és -Höbnlinger közt megkezdő 
dőtt. A mesterek utolsó előtti, tizen
kettedik fordulójára ez a párosítás: 
Kmoch—Havassy, Vajda-Przepi- 
orka, Asztalos—Mattison, Vukovics 
Steiner, Johner—Tartakower, Nagy 
-Grünfeld, Prokes-Seitz.

— Keiden nyiln.k meg az Oslcndc 
eaté-rcataurant fényes helyiségei. A 
háborús idők utóhatásának minden bor
zalma te csúf alkotása lassanként kozd 
eltünedezni. A rossz álmok emlékei közé 
térnek a forradalmak, a harci kedv, a 
pénz értéktolenedéae és a tóiado, amely 
talán mindegyik között a legboraalma- 
•abban pusztított. Hatalma, csápjai 
mamikhoz hálóztak minden szép te ked
ves helyet, hogy csengő aranyait leKV™ 
hol elhelyezni. lefoglalta a lakósokat, 
az üzleteket te megölte a régi, kedves 
kávóházakat, amelyeknek rossz füstjében 
annyi szép este született. Kétszeres 
örömmel keU tehát üdvözölnünk a béke
idők jelét, amely a bankházakká torzí
tott kávéházakat újból felhámmá1 ja, de 
a régi kávóházakat is uj. szebb tonnába 
öltözteti. A Rákóczi ut 20. szán' afattl 
Ostende-kávéhz a súlyos M^b™ '« 
megtartotta hírnevét, melyet a jo kony
ha, a cigány, a kényelem te az a kttünö 
kiszolgálás szerzett neki, a két évtize
des múlta kávónáz törzsközönsége előtt. 
A konjunktúra szele őzt a régi iradi- 
cióju kúvéházat nem tudta megtépázni, 
mégis a tulajdonosa: Grotz Min, n n 
régi, jól ismert pesti kávés pénzt fárad
ságot nem kímélve átalakíttatta olyan
ná hogy a főváros legszebb, legpompá- ^bb Mvéíáza léte. AZ uj Ostende ká
véház felül fogja múlni a régit azzal a 
pazar szépséggel és pompával, ahogy 
most berendezik, de hitte 
konyhája Is, amire Ctroez Ödön ittvaio 
iakértelmo nyújt teljes ’
den nyílik meg a hajdani te ni idők lw 
szebb kávéháza, az ^"££2^ 
hogy helyei adjon régi, a főváros lég 
jobb közönségének.

Mozgókép-Otthon 
16. Idénye 

Msgayttta crtWrtaKM, —.

dót. Fejébőlvastag sugárban pa- 
takzótt a vér, kezében görcsösen 
szorongatta a revolvert. Segítsé
gére akart sietni, de már késő 

volt, Mauthner Mszenvedett.

A1 golyó jobb halántékán: ment be és 
állkapcsán jött ki. Azonnal értesí
tették a főkapitányságot, ahonnan 
rendőri bizottság szállt ki. Az ön
gyilkos igazgató hozzátartozói azon
ban semmi felvilágosítást sem tud
nak adni. Arra vonatkozólag, hogy 
mi késztette végzetes tettére Mauth
ner; Richárdot. A rendőrség megin
dította a nyomozást.

— Munkában a padlásfosztogatók. 
Novak János fővárosi altisztnek 
Alsóerdősor 23 szám alatti házban 
levő padlásába betörtek. A betörők 
huszonöt millió értékű fehérneműt 
elvittek. — Ugyancsak betörők jár
tak Lusovszky Géza hivatalnok Kc- 
lenhegyi ut 47. szám alatti padlásán. 
Tizenöt millió korona értékű ruha
neműt elvittek. — Agai Gyula tiszt
viselő Dániel ucca 4. szám alatti 
padlásának ajtaját ismeretlen tette
sek kifeszitették és elvittek huszon
öt millió korona értékű fehérneműt

Mozgókép-Otthon
16. idénye

Megnyitás csütörtökön, aug. 27

— Kártyarazzia. Ma éjszaka raz
ziát tartottak a detektívek a Teréz
városi Demokrata Kör Szék fű ucca 
5. szám alatti klubhelyiségében. A 
kártyawzobában talált hét játékost 
igazoltatták, a bankban levő másfél 
millió koronát -pe<Jig -lefoglalták.

— Akik a Fogaskerekű vasat hídja 
alatt laknak. Ma éjszaka a svábhegyi 
Fogaskerekű vasat mentén szolgálatot 
teljesítő rendőrőrszem a Lederor-tolepi 
megállónál levő vasúti híd alatt három 
emberre akadt- Igazolásuk során a há
rom ember: örj/ István 28 éves, Dietz 
Béla 29 éves munkás és Narj]/ Gizella 
21 éves takarítónő azt állították, hogy 
azért húzódtak meg a híd alatt, mert 
nincsen lakásuk. Mivel a rendőrségnek 
az a gyanúja, hogy a. svábhegyi villák
ban történt fosztogatásokat ők követték 
el, őrizetbe vették őket.

— Munkaközben a Danába esett. 
A Döbrentei téren egy uszályhajó
ról munkaközben a Dunába esett 
Schopf Lőrinc 76 éves munkás. A 
szerencsétlen öregember elmerült a 
habokban. A rendőrség megindí
totta a vizsgálatot, Hogy a szeren
csétlenségért kit terhel a felelősség.

Mozgókép-Otthon
16. Idénye

MagnylUa caUWrtSkBn, aug- 31

— Tolvaj cselédlány. Lamatsoh 
Sándorné Hegedűs ucea 7. szám 
alatti vendéglős feljelentést tett a 
rendőrségen, hogy a kasszájában el
helyezett pénzből állandóan hiány
zik. A gyanú Iaunatseh cselédére 
Kolb Katalinra terelődött, akinek 
ágyában a szalmazsák alatt meg is 
találták a hiányzó pénz egy részét. 
A cselédlány beismerte bűnösségét. 
Őrizetbe vették.

— Őrizetbe vett sikkasztó. Néhány 
nappal ezelőtt feljelentést tett a fő
kapitányságon' Szántó 36uet ma
gánzó Trautmann György 22 éves 
magántisztviselő ellen, aki bizo
mányba átvett tőle három ezüsttálat 
és elsikkasztotta. Ugyancsak felje
lentette Trantmiannt Qnltt Marcell 
kereskedő is, akitől bárom méter 
szövetet sikkasztott el. Trautnfannt 
előállították a főkapUányságra és 
őrizetbe veéték

hogy 
csak az 
olcsó, 
ami va
lóban jó 
...Talán 
a kávé
pótlék 

ez alól kivételt képezne? Ó 
dehogy I Sőt a régóta bevált 
„Franck" a „kávídaráló“-val 
szolgáltatja erre a legvilágo
sabb példát. A lehető leggaz
daságosabb — mert a lehető 
legkiadósabb.

—- Hamis tikettet fedeztek fel a 
mai lóversenyen. A mai lóversenyen 
Nőig István versenypénztárös észre
vette, hogy egy benyújtott tiketten 
javítva van a számjegy. Awmal 
rendőrt hivott és átadta neki a 
tikettet benyújtó fiatalembert, akit 
a rendőr előállított a főkapitány
ságra. Kiderült, hogy Dóbay látván 
a neve, 22 éves tisztviselő. Kiírton 
dotta, hogy a tikettet, mely a .vesztő 
egyes számból négyes számra: .volt 
kijavítva, a fföldön találta. A’ fiatal
embert őrizetbe vett/' ■.

— Eltiintejc. Vasárnap délután a 
következő eltűnéseket jelentették Ee 
a főkapitányságon: Schollen Géza 
54 évos papirkereskedő. — Wölfí' 
Adolf 59 évos ruhakereskedő. — 
Árvái Lajos 26 éves banktisztviselő. 
— Klinghoffer. Henrik dr. 26 éves 
pifvos. — Taitbef, Adám 40 éves ven- 
döglős. — Karmazsin János 51 éves 
kőfaragó. A rendőrség az eltűnések 
ügyében megindította a nyomozást 

Orvosnők, tanárnők, kereskedő
vagy hivatalnoknők már reggel 8 órára 
bevihetik kis fiaikat — 5-től 14 éves 
korig — a Kossuth Lajos uccai (11. az.
I. emelet) Fiúnevelő Otthonba te nyu
godtan élhetnek hivatásuknak, mert eb
ben az Otthonban a szülői ház minden 
melegével te szerotetével veszik körül a 
szülők legféltettebb kincsét: a gyerme 
kot. Gyönyörű, egészséges termekben ta
nárok és nevelők intenziven oktatják a 
növendékeket bármely iskolai tárgyra, 
i dogon nyelvekre, zen érő. Állandó orvosi 
felügyelet.

* A Fővárosi OpereltszijthAz kapu
nyitása. A Fővárost OpéWWnházban 
szombaton, e hó 29-én Icesdfk az elő
adásokat. A Vígszínház egész személy
zetének vendégszereplésével a nyári 
kabaréi játszók, amely nj, nagyszerű 
számokkal bővül.

— Ingyen nyerhet nagy értékeket, ha 
cipőit a legjobb gyártmányú „Harry“- 
pasztával tisztítja. Bővebbet a mai hir- 
detteben.

— Kellemes, olcsó estét tölthet a 
pazar ,,Bollevuobwi‘i.

3 Utószóba
200 sválcl óra

inaven, 
ha

HARRY
oipópasztát vesz

Gyűjtse a Harry betűket 
Olvassa el az üzletekben nyeremény 

feltételeinket
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AZ UJ KAMARA
XIV.

Mössmer Pál dr.
A legüéffiblj és lej-előkelőbb belvá

rosi régek egyikének főnöke, Möss- 
rner Pál dr., aki nagy, képzettségé
vel. rckcínszonves egyéniségével, s 
azoknak a tradícióknak révén, me
lyek a Mössmer: névhez fűződnek, 
kétségtelenül hivatott arra, hogy a 
detailkereskedelem egyik vezére le
gyen. Mössmeh Pál dr. azonban 
sohasem kereste a közéleti érvénye
sülést, sőt szinte azt mondhatni, 
hogy azt a szerepet, és azokat, a 
tisztségeket, melyeket az érdekkép
viseleti életben vállalt, inkább köte
lességből .vállalta, mint ambícióból, 
de viszont azzal a pontossággal és 
lelkiismeretességgel látta el, melyet 
gyakran nélkülözünk azoknál, akik 
két könyökkel törtetnek a hiúságu
kat kielégítő pozíciók után. Möss
mer Pál dr. csendes és halk szava 
nem fog messze túl hallatszani a 
Kamara falain, viszont azokon be
lül meg fogja hallani mindenki. Is
merve Ízlését és gondolkodását el
sősorban azt várjuk tőle, hogy a 
kereskedői tekintélynek hatóságok 
és magánosok részéről az utóbbi 
években annyira lerontott nívóját 
törekszik majd a Kamara támoga
tásával helyreállítani. Erro nálánál 
hivatottabb egyéniséget keresve sem 
lehet találni, mert Mössmer dr. a 
gazdasági konjunktúrák és válságok 
közepette mindenkor féltékenyen ás 
teljes sikerrel őrködött Bégének jó- 
hirnevo felett, s nagy erkölcsi ered
mény volna, ha azok' dz elvék’1, me
lyeket Mössmen Pál dr. az üzleti 
életben magára nézve*  mindenkor 
kötelezőnek tartott, áthatnák a fő
város egész kereskedelmét, s vissza., 
állítanák ezt, a kereskedelmet arra 
a piedesztálra, melyről részben 
külső okokból, részben azonban ön
hibájából csiiszott 1c. (fi.)

A bankok sem ellenzik a volotízficlót 
Proszwimmer Béla dr., a Leszámítolóbank 

igazgatójának nyilatkozata
Á valorizáció kérdésével kapcso

latban bizonyos ellenséges hangulat 
alakult ki a bankokkal szemben, 
mert a közvélemény általában arra 
a felfogásra helyezkedett, hogy a 
valorizációnak a bankérdekeltség a 
legnagyobb ellensége.

Munkatársunk ezért felkereste 
Proszwimmer, Béla dr.-t, a Magyal 
Leszámítoló és Pénzváltó Bank egyik 
igazgatóját, aki egyszersmind kiváló 
pénzügyi jogász is, hogy tőle a ban
koknak a valorizációval szemben el
foglalt álláspontjáról felvilágosítást 
kérjen.

PROSZWIMMER BÉLA DR.
munkatársunknak a következőket 
mondotta:

— A valorizáció törvényhozási 
rendezése clodázliatallamil sürgősen 
szükséges, noha a kifejlődött birói 
joggyakorlat igyekszik a reális élet
tel a kapcsolatot megtalálni. Ennek 
ellenére azonban nem lehet a kérdés 
végleges rendezését a legkitűnőbb 
judikaturára sem reábizni és egyéb
ként is az anyagnak tekintélyes része 
kívül esik a birói rendezés lehető
ségén.

— Szükség van azonban a végle
ges törvényes rendezésre azért is, 
mert a kérdés megoldatlansága miatt

olyan tervek merülnek fel, melyek 
nem számolnak a tényleges gazda
sági és pénzügyi helyzettel és igy 
alkalmasak arra, hogy fokozzák a 
jogbizonytalanságot.

A nyugdíjvalorizációtól elte
kintve a pénzintézetek érdekével 
nem ellenkezik a valorizáció, 

s igy a pénzintézeteknek saját érde
keik szempontjából semmi okuk 
som lehet arra, hogy a valorizáció 
ellen hadjáratot hirdessenek.

— Eltekintve ugyanis az állami 
és vár.osi kölcsönkötvényektől — 
melyeknek valorizálása tiszta ha
szon volna a pénzintézetek számára 
—, a pénzintézetek minden valorizá
landó tartozásával szemben' egy 
ugyancsak valorizálandó követelés 
tétel áll fenn és igy a pénzintézete
ket a valorizációval károsodás nem 
érheti. Semmi akadálya nincsen ez
ért annak, hogy a német felértéke
lési törvény példájára,

egy 15%-os valorizáció nálunk is 
megvalósuljon.

Mindenesetre a kérdést óvatosan 
kell kezelni, nehogy túlzott jelszavak 
hatása alatt olyan intézkedések tör
ténjenek, melyek a gazdasági élet
nek súlyos károsodást okozhatná
nak.

Díjkedvezmény nincs, 
dohányzás tilos a villamoson

A Beszkár az „osztendei“ 10 százalékot sem akarja 
elengedni

“olsMni. Természetesen, őzzel egyida.

1526 Január 1-én meg kellene sziln. 
tétül a tarifa 10%-Os megadóztatását.

s ennyivel mérsékelni kellene a vitel, 
dijat és az áram egységárát. Hogy » 
tanács miképen fog ez ügyben dönteni 
az csak a közeljövőben dől el, ténv 
azonban, hogy a villamosvasút márta 
lseket tett hogy a 10%-us adót £ 
vabbra is tartsa fenn a főváros de niln lyett, hogy a külföldi kölcsön törlői 
tósóro fordítaná az ebből e«dö ‘ 
kardos bevételt,

engedje át a vállalatnak 
beruházások és beszerzések céljára 
Csak 1—2 évig kívánná a Beszkár ezen 
adó fentartását és beruházási célokri 

tortént, kész volna gyors iramban 1B. 
szálltául a villamos vitcldljalt Porszn 
csak egy-két év után. M

Remfeletfellépnek {el 
üz ipari kontárok ellen

A közelmúlt napokbau egy terjedel
mes memorandum érkezett a városháza 
közlekedési ügyosztályához a Beszkár- 
tói, amelyben értesülésünk szerint a 
vállalat tiltakozik a közlekedésügyi bi
zottság által kívánt további viteldij- 
mérséklós és kedvezmónynyujtás ellen 
és oldalakra menő indokolással igyek
szik bizonyítani, hogy a

kedvezmények megadása tönkre, 
tenné a vállalatot.

A dohányzás engedélyezése ellen is eré
lyesen tiltakozik a villamosvasút s azt 
hangoztatja, hogy a kocsikon való do
hányzás óriási összegű károkat okozott 
a múltban vállalatnak

a kiégett ruhákért fizetett kártéri, 
tések

következtében s attól félnek, hogy ha 
ismét megengedik a villamoson a do
hányzást, újra fizethetik a súlyos kár
térítéseket.

A tanács eddig nem tartotta sürgős
nek ezeknek a kérdéseknek az elinté
zését s még csak

el sem olvasták a villamos ineiuo. 
randámat.

Hogy mikor fognak ezzel az üggyel 
foglalkozni, arra a kérdésre mosolyogva 
válaszolják a városházán:

— Ráérünk arra még. Majd ha ki 
forrott a dolog, megnézzük mit lehet 
csinálni. Addig csak had pihenjen ez 
a memorandum,

A Beszkárék beadványát pedig már 
azért is érdemes volna figyelmesen el
olvasni, mert kívánságokat tartalmaz a 
villamosjegyek után a külföldi tartozá
sok kamata fejé bon, szedett 100%-os 
adóról is.

Az osztendei végleges egyezmény ér
telmében ugyanig a villamosvasút be
vételének lekötöttsége ez év végén meg
szűnik s csak a három nagyüzem bevé
tele fog ezentúl a tartozások £edezetéül

Az iparosság régi panasza, hogy kon
tár vállalkozók illetéktelenül támaszta
nak versenyt a képesített iparosoknak s 
silány munkájukkal az egyes iparágak 
jóhirnovét is rontják.

A kereskedelmi minisztériumban most 
végro elkészült az a javaslat, mely a 
kontárkodás megakadályozásáról, illetve 
ellenőrzéséről intézkedik.

Amint értesülünk, ennek alapelvei n 
következők lesznek:

A kontárokat hatásági támogatást él*  
voző és az ipartostülotek által választott 
ellenőrök ügyelik, akik a kihágás tény
állásait is megállapítják. Ahol ilyen 
ellenőrök nincsenek, ott a hatósági kö- 
zegek járnak el.
A beérkezett panaszokat úgy első, mint 

felsőfokon is, valamint a szakelőadóknál 
is — soronkivül intézik el. A kihágást 
az 1922. évi XII. te. 391 és 127. $-ai Ae- 
rint szigorú bünteté-sscl sújtják az ittlét 
végrehajtásának felfüggesztése nélkül. 
Ugyancsak intézkedés történik a kontár
munka azonnali beszüntetésére, amit 
vagy marasztaló Ítélettel, vagy ha az 
iparhatóságról van szó, végzésileg esz
közölnek.

Azok, akik tudatosan dolgoztatnak 
kontárokkal ezekkel egyenlő büntetésben 
részesülnek, ugyanígy az iparos is, aki 
kontármunka leleplezéséhez nevével 
vagy cégével közreműködik. A kontár
ügyi tárgyalásokra az ipartostülotek 
kiküldötteit mint szakértőket meghív
ják, akik mint egy az ügyész szerep
körét tölti be.

A sapkakészitő mesterek a rendelettel 
kapcsolatban ma délután értekezletet 
tartanak az Országos Kereskedő és Ipa
ros Szövetség helyiségében és a szakma
beli ipartestületben fogják követelni, 
hogy az elszaporodott kontárokkal szem
ben erélyesebb eljárást tanúsítsanak.

GASZAT-DENTIST
Verő-féle

nytlv. fogú 

elemi leány- és
középfokú leányiskola

Továbbképző
Művészeti és gyakorlati irányú 

tanfolyamok
Modern nevelési rendszer

Egyesületi tagoknak 10% tandíjkedvezmény 
Beiratások naponta 10—1 és 4—6.

VI, Gyár ucca 1 — Telefón i 08-13Paris
Rue Cllchy 61

KépulseleteKet uúllnl Lóránt Pái 
francia Képvlseleieket export-import 
közvetít ipari munkásokat elholyez

Vételi megbízásokat nagybani árban lebonyolít
Irodája

WAR’ENH AUS VIEH 
VI, MARIAHUiFERSTRASSE 85-87 R L L H 
SOblDESTES, BILLIGSTES KAUFHAUSZ WIEN

Szakorvosi

Budapest, VII., RAkóoxJ ut32.l.

nemi betegek részére.
Bende’éa” egész ° na J

•m. l.(Rókussal szemben]

nz Qrzsdigos KarUkvH *•  Inaraa SaSvataáa kiwatalaa lapja
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Kereskedelmi 
kongresszus lesz 

Sopronban
A soproni kiállítással kapcsolat

ban szeptember, hó 5-én és 6-án or
szágos kereskedelmi kongresszus 
lesz Sopronban, melynek napirend
jén a következő kérdések szerepel
nek:

A forgalmi adó reformja, az egye
nes adókivetések ügye, az adóadmi
nisztráció zavarai, az ingójelzálog
kölcsön ügye, a kereskedelmi szerző
dések ügye, a tranzitókereskedelem 
helyzete, a vámkezelési anomáliák, 
a kereskedői.-n.j törvény reformterve
zete, a kény: zeregyességi eljárás re
formja, a végrehajtási eljárás gyor
sítása, a tisztességtelen verseny el
leni küzdelem hatályosabbá tétele.

A MÁV vonalain, a Déli vasút vo
nalain, valamint a Ggyőr—Sopron-- 
Ebenfurti vasút vonalain (a sinautók 
kivételével) 50%-os menetdijkedvez- 
raényt élveznek a kongresszus részt
vevői.

A kényszerkölcsönkötvéuyek lom- 
hardírozását kéri az OKISz. Amint 
ismeretes, a. kóuyszerkölesönkötvé- 
nyek kikézbesítése jnx»st van folya
matban az egyes kerületi adóhivata
loknál, ahol az igény jogosultak bár 
nehézkes bürokratikus eljárás után, 
de végre mégis hozzájuthatnak köt
vényeikhez. A kötvények gyakörlati 
felhasználására azonban még mindig 
nem kerülhet sor, mert a Nemzeti 
Bank érthetetlen okokból nem haj
landó az ilyen kötvényfedezet mel
lett lombardhitelt folyósítani. Ezért 
az OKISz beadvánnyal fordult a 
pénzügyminiszterhez, melyben sür
gős intézkedést kér, a kötvények fe
dezet gyanánt való elfogadására.

Kónyv,írószer és Papír 
hereshEdelmí Rt

„Honorls“ kereskedelmi szaktanfolyam 
gyakorló üteme. Budapest, Gyár ucea 1

Iskolai 
növendékek minden 

irányú felszerelése. Egyesü
leti tagoknak napi árakon 

előnyös részlet
fizetés

Kérjen árjegyzéket!

58 ezer helyett, miért 100 ezer korona 
nálunk egy kilogramm kávé?

A drágaság oka

Budapest, 1925 
augusztus 24

KUlföldl 
beszerzési 

58*000  
korona

Belföldi 
eladási 

ír:

100.000
korona

Bruttó kereskedői haszon mbmh kb. 5% — 5000 korona

Mayer János kijelenti 
hogy nincs ellentétben 

Walkoval
Szeptember végén tárgyalunk Ausztriával 

végleges kereskedelmi szerződésről
Politikai körökben a szerdai párt

értekezlet sima lefolyása ellenére 
továbbra is

élesnek ítélik meg a Mayer és 
Walko politikája közötti ellen
tétet, amely a legközelebbi jövő
ben is súlyos akadálya ,l$het 
véglegest osztrák-mügyar szerző

dés megkötésének.
Éppen ezért szükségesnek tartottuk, 
hogy Mayer János földmivelésügyi 
minisztert megkérdezzük, elsimul
tak-e a export-tárgyalások során 
Walko Lajos, ketreskedelmi minisz
terrel felmerült ellentétek?

MAYER JÁNOS
földmivelésügyi miniszter a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Nem simultak el az ellentétek 
egyszerűen azért, mert köztem és 
Walko Lajos kereskedelmi minisz
ter úr között

nem volt semmiféle ellentét.
Arra a kérdésünkre, hogy a tor-

Meinl Gyula R.-T. 
kalkulációja

Vám, fuvar, 
költség és 
forg. adó 

37.000 
korona

méstöbblet exportjára irányuló tár
gyalások végleg meghiusultak-e, a 
földmlveiésügyi miniszter a követ
kezőket. mondotta:

— A magyar kormány már kez
dettől fogva arra törekedett, hogy 
az. európai államokkal ^kereske

delmi kapcsolatot létesíthessen. E 
cél érdekében áldozatokra is kész 
volt. Az osztrák provizórikus tár
gyalások meghiúsulása

még nem jelenti azt, hogy min
denféle export lehetetlenné 

vált
Ezek a tárgyalások csak ideigle
nes jellegű megáh létesíté
sét szolgálták,

a végleges magyar-osztrák ke
reskedelmi szerződés megköté
sére irányuló tárgyalások 
szeptember végén kezdődnek.

Minden reményünk megvan arra, 
hogy ezek a tárgyalások ered
ményre vezetnek. 

évi terméseredménnyel szemben. 
Ezek a tőkék ha nem is azonnal, 
de mégis a tőzsdére fognak ke
rülni, minek előjelei máris látha
tók.

— Elesztőlcg fog hatni a tőzsde 
hangulatára a

beruházási tevékenység
is, amely egyrészt megrendelése
ket juttat a gyáriparnak, másrészt 
pénzhez juttatva ezeket csökkenti 
igényeiket saját patronáló válla
lataikkal szemben. így tehát a 
pénzkrizis az állami beruházási 
akció következtében mindenesetre 
enyhülni fog, ami szintén nem 
maradhat hatás nélkül a tőzsdére. 
Minthogy az államháztartás 
egyensúlya lielyreállott és az adó
terhek enyhítése is megkezdődő '.

megkönnyebbül a vállalkozó 
lehetősége,

ami szintén hosszra inspiráló mo
mentum. Emellett sikeresen megöl- 
dódfák a szomszédos országokban 
azok a bonyodalmak is, melyek az 
ottani tőzsdékre, s a szoros kap
csolatok folytán közvetve a mi 
tőzsdénkre is bágyasztóan hatot
tak, mint például Ausztriában a 
Bosel-válság, Németországban pe
dig a Stinnes-koncem nehézségei.

— A jó termés a beruházások és 
a külföldi válságok elsimulása 
mindenesetre szilárdít ólag hatná
nak a tőzsdére még akkor is, ha a 
papírok árfolyama eddig is a hel- 
értéket megközelítő színvonalon 
állott volna, ettől azonban még 
nagyon messze vagyunk.

Az átértékelődésnek tehát : 
mérlegvalódiság biztosításává’ 
együtt okvetlenül be 

vetkeznie.
Ez. olyan természetes 
hogy az intervenciós 
nem is tartja szükségesnek az'; 
erőltetett közbelépést, kivéve indo-’ 
kolatlan konteemin akciók eseté
ben. Jelenleg ilyen közbelépésre 
ok nincsen s éppen a piac alapjá- 
banvéve egységes hangulatát mu
tatja, hogy a folyó hó elején bekö
vetkezett ellanyhulást csakhamar 
ismét kedvezőbb hangulat váltotta 
fel anélkül, hogy az intervenciós 
bizottságnak közbe kellett yolna 
lépnie.
Sándor Kálmán ügyvezető igazgató 

érdekes nyilatkozatát remélhetőleg az 
események is igazolni fogják.

kell kö-

folyamat, 
bizottság

Pdrtos,GroszésTsn
Kapcsolatban a Verő-léle 

intarnátussal
Gyakorlóit é« elméleti képiés.

Allkmérvtnyai bizonyItvínyok 
EgyozUlell tagoknak 

IOn/n engedmény I
Beiratások naponta 10—l ig és 4—6-ig

Sándor Kálmán a P. K. ügyvezető igazgatójának 
nyilatkozata

WEISZ SÁNDOR ÉS RÓNA
Posztó*  és Délésárunogykereskedés Budapest,
V. UorUlat, Mrony JAnoa u«co *«.  illái

Back Vilmos és Fial
syapl*.4riisy*ral

GMM Meseritáóh 
Hmerleh Dlti Humpolee

Iroda: 
BAcs VI; Hlr«dians«w**

A wiilt hó folyamiul, amikor a tözs- 
dón a hossz Jelel mutatkoztak, merir- 
tuk, hogy annak olöfeltótelel nincsenek 
biztosítva mlndaddtg, míg nincs meg a 
kielégítő osztalókszolgóltatáa. A kóvet- 
kenményok igazat adtak álláspontunk
nak, a hossz, továbbfojlödéso mogakadt 
és az intervenciós bizottság nem tudta 
megakadályozni aa augusztus olajén be
következett allanyhnlást.

Kérdést Intéztünk tehát az interven
ció, bizottság jelenlegi vezetőjéhez Sán
dor Kálmánhoz, a P. K. ügyvezető Igaz
gatójához, a tőzsdei helyzet kilátása! és 
az intervenciós bizottság programjára 
vonatkozólag.

SÁNDOR KÁLMÁN
munka társunknak & következőket mon
dotta:

Természetes, hogy a jövőben 
is lesznek ingadozások, hiszen sem 
a hossz, sem a bessz nem tarthat 
az idők végéig, azonban

az általános irányzat vélemé
nyem szerint szilárduló lesz.

Hiszen a szilárdulás logikai elő
feltételei megvannak. A termés
hozam több százmillió aranykoro
nás értéktöbbletet jelent a múlt

posztó-, bétésnagykeres- 
kedós

V, Erzsébet tér 19
Nagyválaszték: Libéria, ren
dőrségi, tűzoltó, kSzszállltáel 

és kocslposztékban

n 1 tintát' Bi.diw.t. Mértei; ucc. U

KLINGER IG.
gyap|úszövet>gyáralnak:

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

Kratzau L B. Dalowitz 1. B.

vezérképviselete Magyarország számára
Bécs, Zellnkagasse 4

i

Rákűcziít?4
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Hz UTE 
tesz az MTK ellen
fele a Magyar Kupa 

döntőjében.
urz-rre 3:2 a:i, o:oy

Az MTK—Rapid mérkőzés előtt 
látszott a két csapat a Magyar Ku
páért. A meccs rendkívül érdekes és 
izgalmas volt s a férfias küzdelem
ből a szerencsésebb UTE került ki 
ryőztesként. így az újpestiek ját
szók le a döntőt az MTK-val.

Az első félidő úgy indul, hogy az 
FTC ha nehezen is, de győzni fog. 
Kohut két hatalmas lövése süvit el 
az UTE kapuja mellett, mig Palcsek 
Fejesét Czímmer fogja. Az UTE 
szórványosabb támadásait a kitűnő 
töld-fehér védelem veri vissza.

A második félidőben a játék vál
tozatlanul élénk. Az 5. percben Pal- 
vsek lapos lövése utat talál az UTE 
hálójába. (0:1). A lila-fehérek vehe
mensen támadnak a gól után és a 
12. percben kiegyenlítenek: Schiesz- 
tér biró egy, Blum karjára lőtt lab
dáért elhamarkodva szabadrúgást 
ítél, melyből Csontos szép gólt fejel. 
(1:1).

A biró kétszer tizenöt perccel 
meghosszabbítja a mérkőzést. A 3. 
percben komort ér el az UTE, mely
ből Török ideális gólt lő. (2:1). öt 
pere múlva Török lapos, védhető lö
vése a harmadik gólt eredményezi. 
A 13. percben öngólból éri el az FTC 
második gólját. A második tizenöt 
perc nem hoz eredményt.

M Hősök 
emlékversenye 

Egpy legyőzte Xmbpózit
Kétezer néző jelenlétében bonyolí

totta le a MAC a háborúban hősi 
balált halt, atlétáinak emlékére ren- 
(|e$eit atlétikai versenyét. Az elért 
eredmények kiválóak és különösen 
Eonyó Mártonnak (MTK) az 1000 
méteres síkfutásban elért 2 perc 34.8 
np.-es ideje érdemel említést.

Részletes eredmény:
100 m. síkfutás: 1. Fluck BBTE 

10.9 mp. 2. Muskát MTK 11.5 mp. — 
400 m. síkfutás: (Fábián Vilmos em
lékvers.) 1. Gerő II. KAOE 50.3 mp. 
— 7000 m. síkfutás: 1. Fonyó MTK 
2:34.8 mp. 2. Rózsa MTE 2:36.9 mp.
8. Bejczy MAC 2:38.3 mp. — 1500 m. 
síkfutás: 1. Fonyó MTK 4:18.9 nTp.
2. Belloni MAC 4:20.1 mp. 3. Steiner 
MTE 4:24.3 mp. — 3000 m. síkfutás:
1. Bokor MTK 9:22.2 mp. — 200 m. 
junior síkfutás: 1. Mendelényi CSFC 
24.1 mp. — 110 m. gátfutás: 1. Püs- 
pöky MAC 15.8 mp. 2. Muskát MTK 
16 mp. — Magasugrás: 1. Gáspár 
MAC 186 cm. 2. Orbán SzAK 180 cm. 
B. Grosfl MTK 160 cm. — Távolugrás:
1. Püspöky MAC 715 cm. 2. Somfai 
MAC 709 ein. — Rúdugrás: 1. Karlo- 
vits MAC 360 cm. — Sülydobás: 1. 
Darányi MAC 1343 cm. 2. Ambrózi 
Nagybecskerek 1337 cm. 3. Bedő 
BEAC 1328 om. — Diszkoszvetés: 1. 
Egri MAC 41.55 cm. 2. Ambórzy 
(Nagybccskerek) 39.40 cm. 3. Somfai 
MAC 38.40 cm. — Meghívást gercly- 
(retés: 1. Szepes MAC 56.56 cm. 2. 
Gyurkó FTC 54.83 cm.

Kézfertőtlenítésre nélkülözhetetlen a
Szenzációs műsor a ROYAL APOLLÓBAN

Jönnek a huszárok!
Történet a régi jó napokból. Rendezte GBORO JACOBY
Georg Alexander, Elga Brink, Max Hansen, Hans Mirandorf és Paul Heidemann felléptével. Továbbá 

NézzükmegaNiagarát,édes! felléptével. Paramount vígjáték T

SPORT
Jtezróns Pártáért!
M magyar*  válogatóit vhlpóló-csapat 
fényes revánsot vett a hét oíimpiászon 

történt légy özeié sóért

Magyarország—Belgium 7:2 
(3:0) Bíró: Hodgson (Mnglla) 

A vasárnap délután lejátszott ma- I 
gyar-belga revansmérkőzés a nl»- | 
gyár színek fényes győzelmét hozta.
Keserű Ferenc ünneplése előzte meg 

az ünnepi mérkőzést. A kiváló repre
zentatív huszonötödször képviselte a 
magyar színeket vasárnap. A Magyar 
Úszó Szövetség nevében Kéler Tibor dr. 
társolnök üdvözölte a jubilánst, majd a 
csapat gondos atyja: Komjódy Béla 
mondott néhány meleg üdvözlő szót. 
Wenk János a válogatott csapat kapitá
nya a magyar reprezentatív legénység 
szeretőt tolmácsolta és végül

Durand, a belga csapat kapusa lé
pett elő és pompás virágcsokrot 
adva át a Jubilánsnak, megölelte és 

megcsókolta öt.
Az ünnepélyes aktus után vizbeugrott 

a két csapat és elfoglalta a helyét A 
csapatok a következőképpen álltak 
szembe egymással:

Magyarország: Barta—Homonnay II. 
(III TVE), Fazekas (FTC) — Keserű II. 
(FTC) — Wenk, Vértesi (FTC), Keserű 
I. (III. TVE).

Belgium: Durand — Blitz, Fleurix— 
Plotinx—Bauvens, Vilotte, Vermetten.

— Go-on — adta meg a jelt az angol 
bíró a játékra és a vizbedobott labdát 
a belgák érik el előbb. Homonnay 
foul-ja belga szabaddobást von maga 
után, majd Keserű II. jó helyzetből 
mellé lő. Blitz foulja miatt a biró négy- 
méterest Ítél, amelyből Vértesi már az 
első percben vezetéshez juttatja a ma
gyarokat (1:0). Verm.'tten lövését Barta 
szépen védi. Kesecrü II, kapufalövése a 
.következő esemény, ezt követően a biró 
Fazekast és Bauvenst kölcsönös foul 
miatt kiállítja. Erre a sorsa jut a kö
vetkező percben Pletinx is. Az általa el
követett foul miatt megítélt négyméte
resből Vértesi a második gólt lövi. (2:0). 
Wenk lövőhelyzetben tétovázik és Fleu
rix megakadályozza akcióját. Fazekas 
labdáját Homonnai fogja és pompás 
gólt lő. (3:0). Vértesi csavart, lövése véd- 
hetetlenül éri a hálót, a biró azonban 
nem adja meg a gólt, mert ököllel 
ütötte be. Homonnai kapufát, lő, majd 
Blitzet állítja ki a biró.

A második félidő elején folytatódik a 
magyar fölény. Vértesi a negyedik, majd 
Wenk az ötödik gólt dobja mindjárt a 
félidő elején. A belgák két veszélyes 
szabaddobása foglalkoztatja most a ma
gyar védelmet, majd Pletinxct állítja 
ki a biró. Vértesi szabaddobását Keserű
nek passzolja, a labda visszakerül Vér
tesihez, aki megszerzi a hatodik gólt. 
Homonnait eluszás miatt kiállitják. A 
belgák a fáradt magyar csapat ellen 
ezúton fölénybe kerültek és ennek volt 
a következménye Vermetten két gólja. 
Vértesi kiállítása csaknem katasztrófát 
okoz, mert a belgák sorozatos támadásai 
erősen foglalkoztatják a magyar védel
met. Csak Wenk hetedik gólja szaba
dítja fel Vértesit és ezzel a magyar 
csapatot is. Rövid idő múlva a biró a 
mérkőzés végét jelzi.

A közönség lelkes ünneplésben része
sítette a győztes magyar csapatot.

A bolga-magyar mérkőzéssel kapcso-

latos uszóverseny eredményei a követ
kezők:

Meghivdsi verseny. 50 m. 1. Vaunie 
Rezső (Szegedi UE) 27.8 mp. 2. Gáborit 
Antal (NSC) 28.2 mp. 3. Czelo László 
(III. TVE). — 100 méteres hölgyuszás 
I. osztályú: 1. Sípos Manci (NSC) 1.30 
mp. 2. Kraszner Vilma (MUE) 1.30 mp. ____________ __ „ LVrtna.
3. Sági Ilus (Győr). — Gyermek-mell-\ bún levő Vasas-csapat ~6:1 "(2:1) ará^ 
úszás, 50 méter: 1. Gábori (OTE) 40 bán győzte le a gyatrán védeti 
mp. 2. Weiter Károly (Esztergom). -1 NSC-et. veaexezo

Mz MTK biztosan győzte 
te a bécsi Rapldot 

MTK-Rapid 3:1(3:1)
Tízezer néző gyűlt egybe tegnap dél

után a Hungária úti pályán, hogy ta
núja legyen az egykori császárváros re
prezentáns csapatának, a Rapidnak, az 
MTK-val..................................

A várt
vivandó mérkőzésén.
nagy küzdelem azonban el

maradt.
húsz percben ugyan gyönyörűAz első _ ____ _____ „___

játékot mutattak a csapatok, de attól 
kezdve fokozatosan lanyhult az iram s a 
második félidőben sokszor egész szürke 
játék folyt. A helyzet ura egyébként vé
gig az MTK volt és Orth irányítása 
mellett nagyobb góarányu győzelmet is 
elérhetett volna, ha a csatárok nem 
kombinált agyon a legjobb helyzete
ket.

A mér közéit a Rapid kezdi nap ellen. 
Az Inlciatlvát azonban az MTK veszt át 
és Jeny, majd Orth biztos gólnak látszó 
lövései a kapu mellé jutnak. A második 
percben Orth Opatához passzol, aki a 
kifutó kapus mellett gólt lő. (1:0). Két 
perc múlva ismét gólt ér el az MTK:

LÓSPORT
Budapesti 

lóversenyek
I. 1. Little Pét (Szabó 8/10 reá). 2. Tó

almás (2). 3. Marika TI. (6). Fm: Mal- 
brough, Juci, Bocskay. 1 h., 3 h. Tót-.: 
10 :18, 12, 14.

II. 1. Ravlgote (Takács 4). 2. Cserké
sző (8). 3. Párkány (14). Fm: A tempó, 
Mausika, Édesbabám, Pántlikás. 1 h., 
háromnegyed h. 10 : 55, 22, 42, 31.

III. 1. Andoré*  (Schejbal 2 reá). 2. 
Nurmi (3). 3. Pong (4). Fm :Gavial, Sant 
Gijovani, Evoe. 1% h., IS h. 10:15, 
13, 13.

ÍV. 1. Phryne (Stolcz 5). 2. Katrincza 
(ltf). 3. Kikeriki (4). Fm: Utolsó, Bor- 
gia, Tokoro, Roysterer, Győztes, Felkelő, 
Planéta, h., 2% h. 10 : 98, 21, 16, 19.

V. 1. Borvirág (Gulyás 3). 2. Krikri 
Pascha (pari). 3. Kapatos (4). Fm: An- 
dromeda. Jenkő, Impossible. Fejh., ötne
gyed h. 10 : 44, 20, 15.

VI. 1. Elopement (Guta! 5). 2. Delila 

Bdtuxás 10(1 méter, II. osilályu- , 
Avar Mihály (MAFC) 1.22 mp 2
cz.oll József (FTC) 1:22.4 mp. 3. VirAníi 
Béla (MAFC) _ 3XM
rés II. oszt, nuoreusíóstaféta. 1 MTK*  

A venenyt a főváros te a vidék váj*  
Batott vizipolócsapatalnak mérközó.. 
zárta le. amelyet Budapest nyert Z 
10:3 arányban. Budapest góljait Somon. 
nai. Németh, Ivády és Brahms 
lőtték, mig a vidékiekét BU,key I, L 
Vanie dobták. ‘

X Az UTE jubiláns kerékpárver
senye. Az UTE jubiláns főversenyét 
Grimm nyerte, második Dedenich 
(Köln) lett. A motorvezetéses versenyen 
(25 km) Bániczky győzött, mig 30 km 
szintén Bániczky nyert 24 perc 23.4 mp 
pompás rekord alatt a cseh Martin ellen*

X A Debreceni Vasutas SC legyőztP a KAC-ot. A Kispesti AC vZ 
Debrecen be rándult le, ahol a DUSC 
volt az ellenfele. A kitűnő vidéki vasu- 
tascsapat 2:1 arányban győzött.

X A Vasasok nagy győzelme M NSC 
fölött. A Vasasok—NSC a kettős „nagy*  
mérkőzés előtt játszották le egymás el
leni barátságos meccsüket. A jó formá-

OrtK a hátvédek hibájából laposan a 
balsarokba rúgja a labdát. (2:0). Ezután 
úgy Játszik, hogy az MTK gólözönnel 
fog győzni, de a Rapid magára talál és 
most már sikorrel veri vissza a táma
dásokat. Molnár gólját a biró nem adja 
meg Orth állítólagos o ff szádja miatt, 
majd Brandstadter pompás lövése a 
magyar kapu mellett süvit el. A Rapid 
lassanként frontba jön és a 31. percben 
Wessely balszél só védhetctlen gólt lő a 
felső jobb sarokba (2:1). A? MTK azon
ban a 13. percben Molnár gyönyörű lö
véséből újabb gólt ér el ős. biztosítja 
győzelmét.

Szünet után az iram alábbhagyj Az 
MTK vezeti most is a támadásokig, de 
a csatárok minden helyzetet tulkombi- 
nálnak, vagy pedig magas lövéssel fe
jeznek be. A második negyedórában a 
Rapid is erőre kap, de a csatárok lövé
seit nem kiséri szeroncse. Az utolsó ne
gyedóra erős homályban, az MTK fölé
nyének a jegyében telik el.

(1 egynegyed). 3. Patyolat (4). Fm: Li< 
borius, Cunctator, Dsungel, TravlattaTL 
Violetta.

Budapesti 
Ügetövevsenyek

I. I. Nosza. (Tomanu pari). 2. Túrán 
(4). 8. Lavinia (ltf). Fm: Satyr. 10:18.

II. I. Emlék (Zwill inger 1 és nyegyed)
2. Czimbora (pari). 8. Shlmmy (3). Fm: 
Kairó. 10 : 220.

III. 1. Kerülő K(ovács 1 és negyed).
2. Isti (5). 3. Ildikó (4). Fm: Pali Wiene- 
rin, Violotte. 10:19, 18, 21.

IV. 1. Leleményes (Wachtler 2 reá),
2. Jobban (5). 3. G. Jóska (8). Fm: Ben*  
detlen, Pityke. 10:18, 10, 12.

V. 1. Ujoncz (Schwara 12). 2. WaJsen- 
kind (6). 8. Sokol (6). Fm: Mutyl, Samu, 
Szabad junior, Gavotte, Gyöngyvirág, 
Kármentő, Vitéz, Amioe, Lidérc, Ingató. 
10 : 578, 128, 91, 128.

VI. 1 Alsó Reaper—Rodosdo (Wessely 
4). 2. Patyolat—Visszhang (2). 8. Be*  
seri—Woondorf (pari). Fm: Csalavér— 
Vádló, Aranka—Irma. 10:41, 28, 149.

Kladjat
JL „Hétfői Napló" UpkiadőváHalat

OKIS*  közleményeit Szarka látván dr.
szerkeszti

PnplimokottS
T.l.fftniiim« Jóia.f 1M-»

Beretvús Posztilla legmakacsabb fejfájást elmulasztja
..L'JSAGÜZEM'


