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71 szabadkőművesek 
elkobzott telkeit

visszaadta a belügyminister
Rendelettel visszaszármaztatta a telkeken az adományozóknak

Rítta érdekességű és következmé
nyeiben szinte kiszámíthatatlan vég
zéssel intézte el a belügyminiszter a 
kincstár egyik perét, amely a sza
badkőművesektől elkobzott ingatla
nok nébanyának visszaadása iránt 
indult meg ellene. Az ügy készletei 
a következők:

Gebhardt Lajos, akkoriban még 
budapesti magánzó 1914 szeptember 
7-én megjelent Kiss József dr. buda
pesti közjegyző előtt Bókay Árpád 
dr. egyetemi tanár, a „Magyar, Szim
bolikus Nagypáholy" nagymesteré
nek kíséretében. A közjegyző előtt a 
megjelentek formaszerű ajándéko- 
Eási szerződést kötöttek, amelyben 
Gebhardt Lajos a Magyar Symboli- 
kps Nagy páholy tulajdonába bocsá
totta nagyértékű telkeit. Az ajándé
kozási szerződés szerint az ajándé
kozó célja az volt, hogy ingatlanai

nak hozadékából vagy az azok érté
kesítésével létesített alapból a szegé
nyen elhunyt szabadkőművesek öz
vegyeit és árváit segítsék,

E szerződés alapján az ingatla
nokra természetesen bekebelezték, a 
SymbolikuB Nagypáholy tulajdonjo
gát. Mikor azután a szabadkőműve
sek szervezetét feloszlatták és va
gyonukat elkobozták,

ezeknek az ingatlanoknak tu
lajdonjoga is a kincstárra szállt.
Gebhardt Lajos nem tudott ebbe 

belenyugodni és a kurzus céljaira 
nem volt hajlandó kis vagyonát át
engedni*  még halála után sem. Ezért 
az ajándékozási szerződés érvényte
lenítését s az ingatlanok visszabo- 
csátását követelte.

Á per lefolytatására azonban nem 
került a sor, mert az ügy a legszen

zációsabb’ fordulattal váratlan elin
tézést -nyert:

a belügyminiszter végzéssel 
visszaadta Gebhardt Lajosnak 
az elajándékozott és a szabad
kőművesektől elkobzott ingat

lanait
A 219.576/1925/VIII. ez. beTügymin. 

végzés indokolása szóiól-szóra a kö
vetkező:

„Hivatali elődöm 1920. évi május 
hó 18-án 155011920. R. Jf. ren. számú 
intézkedésével a magyarországi sza
badkőműves páholyokat és igy közöt
tük a Magyarországi Symbolikus 
Nagypáholyt is véglegesen feloszlatta 
és azok ingó- és ingatlan vagyoná
nak zár alá vételét rendelte cl. Eb
ből kifolyókig az ajándékozási szer
ződés is megdőlt. miután a Nagypá
holy végleges feloszlatása folytán a 

szerződésben megnevezett kedvezmé- '• 
nyezett szabadkőműves özvegyek és I 
árvák a részükre szánt előnyökhöz 
nem juthatnak hozzá és igy az aján
dékozási szerződés indoka beváltat
lan, célja pedig elérhetetlen, és ezért i 
a fenntebb említett ingatlanokat az 
eredeti tulajdonos, Gebhardt Lajos 
paksi lakos részére visszabocsátom. 
Ilakovszky s. k.
A végzés természetesen óriási feL 

ttínést keltett a volt szabadkőműveM 
sek között és

a perek egész sorozatával ké
szülnek most, a kiucstár ellen 

fordulni
és követelni fogják, hogy a szabad-*  
kőművesség részére juttatóit összes 
ajándékokat, amennyiben a Uíncstáa} 
birtokába jutottak, adják vissza a?í 
ajándékozóknak.

Strausz István 
a beruházások ellenőrzéséről 

Kifogásolja, hogy a kormány csak általánosságban közölte 
a beruházási programot

A kormány pénteken nyilvános- 
tágra. hozta beruházási programját. 
Ellenzéki körökben nehezményezik, 
hogy a félhivatalos közlés a beru
házásoknak csak általános, nagy 
kereteit ismertette.

STRAUSZ ISTVÁN
írről a kérdésről a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munka- 
társának:

— Az egész közvélemény fellélegzett, 
jmidőn a kormány a beruházási prog
ramot nyilvánosságra hozta. Bar a 
program csak nagy vonalakban enged 
betekintést a beruházások torvoibe, mó- 
tfs a köZKaaiiu.4Ki «e‘ 1“kt0!5Ie'’LÍ 
nyerni a beruháznál hitelek folyósítása 
által feltételezve, hogy a kormány ok- 
nertten használja fel a rendelkezésre 
éllé pént és a különböző ipari
■iát kizárólaK az állam ordokobiok 
ízem előtt tartásával tapesoUn b® “ 
beruházási munkálatokba. Minden 
esetre teljeaebb lett volna a P™«rarn 
közlése, ha a beruházásokat nem tar 
zák szerint a munkanemek osezevonü- 
sával ismerteti-

Az or.záo
várhatta volna, hoan a knrn\á’'’1 
kSüágc koukrítirálja a beruházási 
nrnnkrutrmrket és a: arra szánt hi

teleket.

Az is hiányzik a közlésből, hogy mi
féle motívumok játszódtak közre a be
ruházási program megállapításánál és

mennyiben kívánta a főbiztos úr
az ország rendelkezésére álló nagy
beruházási főkét azokra az objektu

mokra fordítani,
amelyek a kormány közlésében megje
löltetnek-

— A kormány mindenképpen nagy 
felelősséget vállalt magára, amidőn 
úgy határozott, hogy a közgazdaság 
alátámasztására irányuló beruházási 
programját

nem a nemzetgyűlés megvitatása
alá tartozó költségvetési előirány

zat alapján foganatosítja,
hanem kizárólag saját felelősségére 
azoknak az indokoknak közlése nélkül, 
amelyek elhatározásában irányították. 
Éppen ezért

Rutópneu Szilárd Béla

Autóf elszerelés-

a nemzetgyűlésnek most már csak 
a vonatkozó zárszámadások előter
jesztése alkalmával les2 módja 

budget-jogát érvényesíteni
úgy a beruházások, mint azok végre
hajtása tekintetében. Alkotmányunk 
ezerint azonban megvan a lehetősége 
annak, hogy

még a munkálatok közben érvény e- 
sitse a- nemzet gyűlés az ellenőrzést.

aminek jogával az ellenzék bizonyárá 
élni fog.

— Végül érdemileg csak annyit 
jegyzek meg. hogy a beruházások ol> 
joktumai között élénk feltűnést kelthet 
az az adat, amely szerint

a MÁV kapta a legnagyobb töké! 
akkor,

amidőn úgy személyi, mint árutarifrffcj 
amúgy is rendkívül magas.

Két Esküdt-ügyet tárgyal 
kedden a Töreky-tanács

Esküdtnek most sem adták ki a „fáskosarat*'
Augusztus 19-ről, szeptember 1-re I ben S?'£^ tanúképpen fog-,

halasztotta el „az Eskiidt-ügjtak tár-| W^kihallgataL

nácseluök az igazi Esküdt-ügyeh 
amelyben

Esküdt már vádlott! minőség
ben jelenik meg.

A tábla ugyanis végzéssel elhalasz
totta a junius 8-ra kitűzött táblai 
főtárgyalás megtartását és elren
delte, hogy az uj főtárgyalási hii- 
tárnap kitűzése előtt a törvényszék 
hallgassa meg a perbeli feleket, te
hát a vádlottat és védőjét, továbbá 
az ügyészt, hogy jelöljék meg azt 
a peranyagot, amelyre nézve a bi
zonyítás kiegészítését kívánják. A 
végzés külön felhívást tartalmaz, 
bőgj' a földmivelésügyi miniszté
riumnak visszaadott két kosár, 
(köztük a híres fás kosár) tartalmát

gyalusát a TöreáiZ-tanács. Az Es
küdt-ügyek tárgyalását, mert volta
képpen két ügyről van szó. Az 
egyik a Tömöri Angéla—/fened! 
György-féle ügy, amelyben, mint 
a Hétfői Napló már jelentette, az 
Ésktídt-per főtárgyalásán meg nem 
jelent vádlott. Kenedi György ellen 
hoz ítéletet a bíróság. Ebben az ügy-

Lázáru. 14. Tel. 131-28
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fik a vádlött rendelkezé
sére,

aki az iratok közül jelölje meg a 
bizonyítás szempontjából lényege
seket. s ezeket kölöiXtsék cl a sem
leges iratoktól és csatolják a bün- 
per irataihoz.

—• Esküdt Lajosnak, azonban a 
védőtől nyert értesülésünk szerint, 
som a főtárgyalás jegyzőkönyvét, 
sem pedig az irat kosarak tartalmát

nem bocsátották eddig rendel
kezésére, 

tigyhogy a szerdai tárgyalásra, mi
kor a ránézve fontos iratokat meg

meghalt Kriszlics Milán, 
-zerb királyfi Dunahogdánytmn

Egy érdekes élei váratlan fcefciezécc
Budapesten egykor ;iól ösmerték 

Kriszlics Milánt, aki néhai Milán 
szerb király és egy konstantiná
polyi szép görög asszony fia volt. 
Milán halála után Kriszlics Milán 
gróf Zichy Jenőhöz kerüli, aki a 
király halálos ágyán Ígéretet tett, 
hogy az ifjú neveléséről gondos
kodni fog. Zichy Jenő gróf Krisz
tiéi Milánt egy kolozsvári nevelő
intézetben helyezte el, ahol a királyi 
vérből származó diákot valóságos 
udvartartás vette körül a gróf bő
kezűségéből. Mindennek végesza- 
kadt azonban Zichy Jenő gróf ha
lálával. amikor fia Rafael gróf, aki 
Londonban él állandóan, -a Krisz 
tics Milánról való további gondns- 
doskodást megtagadta. Az időköz
ben daliás fiatalemberré serdült 
Kriszlics Milán, Bálint Dezső, a 
Royal Orfeum egykori igazgatójá
val megállapodást kötött, hogy mint 
cellövő fel fog lépni, de a szerb

TsttábSI íáteátetemÉs a Mwtati 
mwarejMiiásíal 12 árai gmitaitinl

Az egyik vezető nagybank, amely a 
„leépítést14 meglehetősen radikális osz- 
közfikkel hajtotta végre és tisztviselőink 
mintegy 00%-át. elbocsátotta, szeptember 
1-ro újabb meglepetéssel szolgált tiszt
viselőinek: az eddigi egyfolytában tartó 
munkaidőt megszüntette és helyette osc- 
lott munkaidőt rendelt el. Ez az intézke
dés a tisztviselők között, óriási konster*  
nációt okozott, mert legtöbbjüket kenye
rük eyy részéiül fosztja meg. A bank
tisztviselők ugyanié megélhetésük bizto
sítására kénytelenek mellékfoglalkozást 
is vállalni, amitől az uj rendelet kövot- 
koztélx n természetesen elesnek. Infor
mációnk szerint a többi nagybank is ha
sonló intézkedésre készül, hogy a munka
erők teljes kihasználásával, további lél- 
szá mcsölcken t ésí eszközölh essenek. A 
J’éiizintézeti. Tisztviselők Országos Egye
sületének vezetőségéhez fordultunk ez 
ügyijén, ahol a következő felvilágosítást 
kaptuk:

— Mi is értesültünk már arról, hogy 
egyik vezető nagybankunk .szeptember 
1-ével a munkaidőt mogosztani készül. A 
legnagyobb megdöbbenéssel látjuk a 
tisztviselők ellen intézett ezt az újabb 
támadást, mert ennek gyakorlati értéke 
egyáltalán nincsen, hiszen nincs forga
lom, Még a gazdaságilag ólénkebb kül
földön sincs ilyen munkaidő. A meg
osztott; munkaidőnek burkolt célja tulaj
donképpen az, hogy a már eddig is igon
■ ok (• ■'tben 10—12 órát dolgozó tisztvise
lőket immár legálisan szorítsák — min
den külön díjazás nélkül — ilyen ember- 
leien, idegölő, ho.wzu munkára. Ez a 
rendelet fi tiszt viselők között tömegesen 
• tharapóiolt tlldöbajt, sajnos, még job
ban fogja fokozni.

Hízni mi embereink részéről arról 
értesülünk, hogy egyes bankokban — épp 
b rendelet várható eredményeképpen — 

további létszániapaszlás készül.
■ ■hát szaporítani akarják annak a nyolc- 
‘zor Mzerertcsétlon embernek a táborát,
i.iket az uccura löktek. Mint a bank- 

lisztviselők szomorú helyzetét jellemző

| kell majd jelölni, teljesen készület**  
' lenni kell (dmennie.
i LTjubban hírek terjedtek el árról, 
hogy

Nagyatádi özvegye visszavonta 
az Esküdt Lajos ellen rágalma

zás miatt latt feljelentését.
Úgy halljuk, azonbun, hogy Esküdt 
minden erejével ellenezni lógja, 
hogy a rágalmazó si pert beszün
tessék. Neki életérdeke, hogy ezt a 
pert ellene lefolytassák, mert ebben 
akarja megkísérelni azt a bizonyí
tást, amely a megvesztegetési bün- 

i perben nem állott módjában.

követ közbelépésére ezt a rendőr
ség, mielőtt Milán egyáltalán fel
lephetett volna — betiltotta. Krisz- 
tics ekkor Budapesten telepedett 
meg, ahol jóakarói utján egyik mi
nisztériumban kisebbarányu hiva
talt vállalt, sőt délutáni óráit egy 
autóvállalatnál gyümölcsöztette. A 
körúti kávéházak, mulatóhelyek 
osinert alakja volt, akinek barát
ságai sok orfeumcsillag kereste. A 
szerb hadüzenet után Milán — bár 
időközben magyar állampolgár lett 
—, eltávozott az országból és utóbb 
a Waggons des Lits társaság étke- 
zokocsijában főpineór lett. Á béke
kötés után visszatért Magvaror- 
sz.igra, megnősült és felesége bir
tokán Dunabogdányban telepedett 
meg. Ma érkezett róla a hir, hogy 
a romantikus életű ember 39 éves 
korában, tüdőgyulladás következ
teben váratlanul elhunvt.

érdekességet említjük meg, hogy pél
dául egyik bank, a kedvezmények utolsó 
maradványát, a menzát is beszüntette. 
Egy másik intézetben meg az történt, 
■iogy ogy húsz ovo szolgáló, háromgyer
mekes lisztviselő előleget kért gyer
mekeinek beiratúsa céljából, mire az in
tézet ügyvezető-igazgatója azt a választ 
adta, hogy neki négy gyermeke van, 
mégsem kér előleget.

— Sérelmeink orvoslására néhány nap 
múlva feliratot intéztünk a kormány
hoz, melybon kérjük a kormányt, hasson 
oda, hogy a bankok több szociális belá
tással intézzék tisztviselőik sorsát.

LÓSPORT 

Uaefiívepsenyeíi
Lóverseny nőm lóvén, Idén mód uem 

látott nagy közönség volt kint a pályán. 
A nap lóversenye a hendicop volt, ame
lyet Flóta nyert inog és csckélyszáinn 
híveinek neuyvensíem osztalékot fize
tett. A versenyek részletes eredménye a 
következő:

T. 1. Tarán (Kovák jmri). 2. Lavlnla 
(2’/:). 3. Csaluvér (4). F. in.: Jani.Aranka, 
Atilla. 10: 20, 10, 10.

II. 1. IFicnrrin (Kovák 3). 2. Gyiingv- 
vi rúg (6). 3. Ángyl (2). F. ni. llangup, 
Pali, Matyi, Ctood Jlope, Valentin. 10: 73, 
15, 58, 18.

Ili. 1. «nK /). (Waolitler 3 reá). 2. Fi- 
leniont ,5). 3. Miki (2%). f. ro.; Drótos, 
Trllby, Isti. 10: 12, 11, 13.

IV. 1. Fiola (Mészár ,T. 12). 2. G. B. S. 
(2!'.). 3. Erzerum (l'/>). F. m.: Baktcr, Or- 
luuzd, Jobban, Vlszliang, 10: 412, 58, 18.

V. 1. Fiú (Bodls 1'/. reá). 2. Amire (3). 
3. Ingyenéi (25). F. m.: Újonc, Ardoné, 
Elba. 10: 18. 12, 14.

VJ. 1. Habiba (Novak 3 reá). 2. Bremer 
(3). 3. Dráma 02). F .m.: Kocogó, Pista, 
Cheribum, Orgazda. 10: 13, 10, 11, 14.

23 menekült 
került ma az uccára 

a Peterdy uccai Iskolából 
Nem fogadják eS a részükre kiutalt síüJtsóaSisisásokal

A Peterdy uccai iskolaépületben 
lakó menekült családok szombaton 
szomorú határozatot kaptak kézhez. 
Ezeket a szerencsétlen családokat, 
akik öt-hat telet szenvedtek át a fü- 
tetlen, hideg, hatalmas iskolatermek
ben, augusztus 8-án értesítette a la
káshivatal, hogy a lakásaikat cl kell 
hagyniok és szükséglakást utaltak 
ki számukra. A kényelmetlen tan
termekben ólő családok örömmel fo
gadták ezt a határozatot, mert re
mélték, hogy ez véget fog vetni az 
eddigi lakásínségüknek és végre 
rendes lakáshoz juthatnak. Annál 
nagyobb volt azután a meglepeté
sük, mikor kiderült, hogy milyen la
kást kaptak., A Munkácsy uccai ál
lami épület újonnan húzott második 
és harmadik emeletén .utaltak ki 
számukra lakást. Hogy a kiutalás 
milyen módon történt, arra jellemző, 
hogy

Máhr. József postafőtiszt har
madmagával, Mészáros István 
postaellenör ncgycdmugával, 
llajkovics Iván műszerész ötöd
magával, Balázs István színész 
negyedmagával eg y szoba-kon y- 

■ hát, Turcsányi Gyula ügyészségi 
• főtiszt hetedmagával kétszoba- 

konyhát kapott, A lakások ké
nyelmetlenek, semmi mellékhe
lyiség nincs hozzá, a szobaabla
kok egyetlen táblából állnak, 
felsőszellőztető nincsen rajtük, a 
lakásokban, nincsen vízvezeték.

A lakók egészséget annyira megvi
selték a tutetlen iskolatermekben 
töltött, téli hónapok, lipgy- .vala
mennyien kivétel nélkül hajlamosak 
a legkülönbözőbb betegségekre. llaj
kovics Iván Családjának minden 
egyes tagja súlyos, fertőző betegség
ben szenved és ő maga, is nagyfok
ban vérszegény, bal tüdőcsúcsát a 
harctéren átlőtték, ennek következ
tében gyengült légzése, éjjel köhö
gési rohamai vannak, kétoldali tüdő- 
csücshur útban, nagymérvű ideg- 
gyengeségben szenved.

A többi családok körülményei 
minden orvosi bizonyítvány nélkül 
is megállapíthatóan, hasonlóak és 
lehetetlen, hogy ezeket a sokat szen
vedett családokat szűk szükségla
kásban zsúfolják össze, ahol még 
szegényes, megmaradt bútoruk sem 
fér el és így vagyonuknak ezt az 
utolsó roncsát is kénytelenek legye
nek zsibvásárra vinni.

A lakók megfelebbezték a végzést 
és többször megkísérelték, hogy az 
illetékes, hivataloknál fogadjak őket 
és előadhassák panaszaikat, de se
hol sem találtak meghallgatásra.

Ellenben szombaton ismét hatá
rozat érkezett hozzájuk a lakás

hivataltól,

melyben felszólították őket, hogy a 
részükre kiutalt lakásokat három 
nap alatt foglalják el, mert ellen
kező esetben kényszerrel fogják 
őket kilakoltatni. A szerencsétlen 
családok azonban eltökélték, hogy a 
Jakásliivatal, határozatát nem ve
szik tudomásul, felehbczésscl élnek 
ellene és

amennyiben a határozatba n meg
jelölt három nap múlva kilakol
tatják őket és nem gondoskod

DoMayzd X
rossz szájízót eltüuteti a

Fodormenta LYSOFORM 
öblögotés

Fertőtlenít Olcsó 

nak számukra megfelelő lakás
ról, a Munkácsy uccában kiutalt 
lakást nem foglalják cl, hanem 
mindannyian az uccára fognak 

költözni.
Ma jár le a lakáshivatal végzésében 
meghatározott háromnapos termi
nus. A Csikágó lakói tehát épületes 
látványra fognak ma reggel ébredni' 
A Peterdy ucca sarkán huszonhárom 
lólek fog ücsörögni és ázni a rozzant 
bútorok és szerény háztartási fel- 
szerelések között.

Vass József népjóléti miniszter 
urnák — akiről esek egy hete írtul; 
meg, hogy néha Karún al Rasid 
módjára szokott igazságot tenni a 
lakáskeresők és szenvedő hajléktala
nok között — figyelmébe ajánljuk a 
Peterdy ucca sorsüldözött lakóit, 
akik mire o sorok napvilágot látnak 
talán már ott áznak az ucca sarkúm

JI Royal Orfeum, 
te lenti:

LITTLE 
Tiffi

szeptember havi gázsija.

ezerné^sznz nngol font 
ötszázmillió korona

Leszállított helyárak
Vasár- és ünnepnap három elő
adás 3, ’/27 és 3 órai kezdetiéi
Legolcsóbb hely 9000 korona

Legdrágább 90,000 korona

Szegi, 3-fti wewglin!

PÁRISIÉN GRILL
(PÁRIZSI KALITKA)

Csak a közönség táncol

Billy Jirnold
6-tagú amerikai jazzband 

pompás zenéje mellott b

Ausztria legszebb fekvésű, legjobb és 
legolcsóbb 

üdülőtelepei 

egészségesek és betegek rész&’e 
Eggenberg és Stifting bei Graz. Dr. Artúr 
Eader szomélyos vezetése alatt. Minden 
felvilágosítást Bokor Bonkő liirdetöiroda 

ad, Váci ucca 25. Tolofon 119-04.

K>Soe>JDSO»>JOR>*>

MATTÉI NE poloskáit kiírtja Király ucca 16
Telefonszám 161-3E
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Százmilliók tűntek el nyomtalanul 
egy nyugalmazott alezredes Kezén 

Bíínfársaság, mely Monfecarlúisan játszik az elsikkasztott pánzzel
rÁ renclőrségro még júniusban tömeges 

feljelentések érkeztek Pekdry Pál nyu
galmazott alezredes ellen. A feljelentők 
_ túlnyomóan kisemberek: iparosok, hi
vatalnokok — valamennyien azzal vádol
ták az alezredest, hogy az a rábízott ér
tékeket elsikkasztotta. A rendőrség be
ismerő vallomása alapján letartóztatta 
Pekáry t, aki most a fogházban várja 
ügye tárgyalását. Az egész ügynek kü
lön érdekessége, hogy az elsikkasztott 
jOO millióról senki nem tudja, hova lett. 
A letartóztatott nyug, alezredes azt vall
ja, hogy egy fillért sem költött az ösz- 
szegből saját céljaira. Ezt általában meg 
is erősitik mindazok, akik ismerik Pé
kár?/ Pált.

Még 1922-ben Pekáry összeköttetései 
Tévén klsebb-nagyobb összegeket, vett köl
csön, heti kosztkamatra. Ez az összeg 
azonban nem volt elég. Hirdetést tett 
közzé tehát a lapokban, hogy trafikjához 
társtulajdonosokat keres.

A hirdetések nem várt eredménnyel 
jártak.

Csakhamar több, mint 30 társtulajdonos 
jelentkezett, akik összesen 600 millió ko
ronát bocsátottak a volt alezerodes ren
delkezésére, természetesen a jelentkezők 
egyike sem tudta, hogy Pokáry mástól 
is ugyanilyen céllal vett fel összegeket.

Pekáry Pál mindegyikkel külön-külön 
szerződést kötött s az átvett pénzek biz
tosítására lekötötte a lakásán lévő zon
gorát, a trafikot és alezredesi nyugdiját, 
melyek fölött a rendelkezési jog már meg 
tem illette.

Több mint 30 esetben vott fel ily mó
don pénzt Pekáry és adta fedezetül ösz- 
szes „aktíváit0.

ÖSSZEDŐL A KÁRTYAVÁR...
Pár hónap múlt, el, a hitelezők türe

lemmel vártak a mindig húzódó kamat
fizetések re. Néhányan tényleg megkap
ták járandóságukat s ez jó hatással volt 
a többi kölcsönadó-társtulajdonosra is. 
Vártak. Közben ol-ellátogattak az alez
redesék práteruccai trafikjába és megle
petve látták, hogy

napról-napra fogy a trafik áru
készlete.

Minden harmadik vevőt azzal küldték el, 
hogy a kért dohánynemü nincsen.

A hitelezők egyike-másika kérdőre 
vonta az alezredest és kezdték megfigyel
ői Pekáry ügyeit. Megállapították, hogy 
i Józsefvárosban albérleti lakásban la
kik családjával. A szobájukban álló zon
gorát szintén lekötötte biztosítékul az al
ezredes, noha ez a zongora sem volt soha 
az ő tulajdona.

Mindezek megállapítása után természe
tesen cgyro-másra felmondták a kölcsö
nöket. Az alezredes azonban nem fizetett 
semmit vissza.

MARKÓ UCCA...
1925 junius 12-én Pekáry önként jelent

kezett a rendőrségen, ahol a szaporodó 
följelentések alapján őrizetbe is vették. 
Vallomása során Pekáry a csalást és 
sikkasztásokat beismerte, de hozzáfűzte, 
hogy

saját céljaira egyetlen fillért sem 
költött el. 

Azóta letartóztatásban v t Pekáry, 
anélkül, hogy ügyére világosságot Iohe-

tett volna deríteni, sőt az ma kuszáltabb, 
mint valaha. A megkárosítottak ugyanis 
nem nyugodtak bele vagyonuk elveszté
sébe és magánúton nyomoztak tovább 
aziránt, hogy ha már pénzüket vissza 
nem kaphatják, legalább megtudják, 
hova lett a sokszáz milliójuk. A nyomo
zás során olyan érdekos momentumok 
merültek fel, amelyek

szenzációs megvilágításba helyezik a 
volt alezredes bűnös üzelmelt.

VA BANQUE!...
Az egyik károsult utólag rájött arra, 

hogy az alezredes egy jóbarátjának, 
nem sokkal a letartóztatás előtt, átadott 
nagyobb összegű pénzt. Ez a barát szin
tén szerepel a károsultak között, de fel
jelentést vem tett.

Az illető huzamosabb ideje van Monté 
Carlóban és ott a játékbarlangnak gya
kori látogatója. Pekáry, mielőtt jelent
kezett a rendőrségen, beszélt ezzel a ba

EsF-SIsMő pest! ügyvédet 
feljelentettek csalás és 

oklrathamlsltásért
Milch Hugó dr eltűnt a fdvárosbdl

A pesti társaságok egyik ismert
nevű alakja ellen a. mai napon sú
lyos feljelentést tettek a rendőrsé
gen. A feljelentés szerint egy isj 
mertnevű, elegáns életét élő pesti 
ügyvéd csalást és okirathamisítást 
követett el. A hírszolgáltatást nem 
állott módunkban ellenőrizni és ép
pen ezért röviden és fentartással kö
zöljük az eseményeket,

Milch Hugó ügyvéd, akinek # jól - 
menő irodája volt a Lipót körúton, 
néhány hónap előtt ötven millió ko
ronát adott kölcsön G. S. nevű lipót
városi kereskedőnek. A kereskedő a 
kölcsön feltételei értelmében huszon
öt millió koronát készpénzben vissza 
adott az ügyvédnek és egy későbbi 
alkalommal a fonmaradó tartozá
sára 4 darab ötmillió korona névér
tékű váltót és ötmillió korona kész
pénzt szolgáltatott át Milch Hugó 
kezeihez. Az ügyvéd azonban egy

biancó aláirt levélpapírt kért 
és kapott G. S. kereskedőtől az
zal az ürüggyel, hogy ha a ke
reskedő idejében be nem vál
taná a váltókat, úgy az egész 
összeget esedékessé tudja tenni.
A kereskedő lejáratkor kifizette a 

váltókat és tel jepen1 elfelejtette már 
az egész kölcsönügyet, amikor né
hány nappal ezelőtt jelentkezett nála 
„Ehrenwald Ernő dr. ügyvéd, aki 
‘legnagyobb meglepetésére

Megszüntetnek 
több kártyaklubot

4 belügyminiszter betiltja a politikai pártok kerületi klubjait

A pesti kártya dzsungelben nagy 
riadalmat keltett az utóbbi napok
ban az a hír, hogy a bnlügymimsz- 
terium egész sereg kártyaklub be
zárására készül. A hír — ha nem is 
ebben a formában — igaznak bizo
nyult Tudvalevő ugyanis, hogy a 
politikai pártok az utóbbi időben, 
különösen pedig a fővárosi válasz
tások idején, tucatszamra alapítot
ták meg a kerületi partklubbokat^ 

rátjával, aki Pekdry letartóztatása, il
letve jelentkezése előtt egy nappal visz- 
szautazott Monte-Carlóba.

A károsultak megállapították, hogy 
egy olyan

bűnszövetkezetnek lettek áldozatai,
melynek egyik tagja, Pekáry Pál tőlük 
megszerezte a szerencsejátékhoz szüksé
ges százmilliókat és

vállalta a sikkasztásért járó kocká
zatot,

a másik résztvevő pedig végrehajtotta a 
vakmerő hazárdjátékot, hogy a sikkasz
tott milliókon hatalmas vagyont szerez
zen, letartóztatott társát pedig a vár
hatóan hatalmas vagyon másik részével 
rekompenzálja.

A hírek szerint azonban a játék nem 
sikerült, viszont a pénz teljesen elúszott 
és igy a károsultaknak sem lehet re
ménye arra, hogy pénzük valaha meg
kerüljön. Halász Ferenc.

huszonötmillió koronát követelt 
tőle

A kereskedő csodálkozva kérdezte 
az ügyvédet:

— Miért tartozom én önnek! 
adósságlevél kiállítására, G. S. és 
kereskedővel, hogy ő

Milch Hugó dr. követelését 
megvette és egy |G. S. által alá
irt huszonötmillióról szóló adós
ság levelet ^mutatott fel a meg

lepett kereskedőnek.
A kereskedő rögtön látta, miről 

van szó. Milch Hugó dr. ügyvéd a 
neki jóhiszeműen átadott biancó le
vélpapírt használta fel a hamisított 
adósságlevél kiállítására. G. I. és 
Ehrenwald ügyvéd ekkor érintke
zést keresett Milch Hugóval, de már 
nem találták a lakásán, aki hozzá
tartozói közlése szerint — ahol ér
deklődtünk Milch holléte után — 
ismeretlen helyre távozott.

A kereskedő ügyvédje vasárnap 
délután csalás és ökirathamisítás 
címén feljelentette az ismeretlen he
lyen levő dr. Milch Hugó ügyvédet 
aki a jelek szerint több olyan cse
lekményt követett el, amely őt tá
vozásra késztette. Az előkelő család
ból származó ügyvéd tagja volt az 
egyik lipótvárosi kártyakaszinónak 
és információnk szerint itt az utolsó 
időben súlyos veszteségeket szen
vedett ..... lv..., 

úgyhogy némelyik kerületben öt-hat, 
sőt mépr több klub is alakult. A vá
lasztások már régen lezajlottak, do 
ezek a köröcskék továbbra is fentar- 
tották „működésűket", amely ma 
már csak egy célt szolgál: alkalmat 
nyújtani a kispolgároknak kártya
szenvedélyük kielégítésére. Ezek a 
klubok ijesztő módon hemzsegnek a 
kétes egyénektől, akik kizárólag a 
kártyázásra építik létüket és egye-

neseii fosztogatják a klubokba Vsa- 
kispolgárokat, akik megszé

dülnek ebben a környezetben és rab< 
jai lesznek a kártyaszenvedélynek. 

Ennek a tűrhetetlen állapotnak 
vet veget most egy belügyminisz
teri rendelet. Ezek a kerületi kis 
kluboK ugyanis mint az anyaegye- 

"°kjai működtek, nem is volt 
külön alapszabályuk, hanem anya
egyesületük alapszabályaival min 
kodtek.

uj rendelet szerint az összes 
kerületi kluboknak külön alap
szabályt kell kérniök a belügy

minisztériumtól.
Mivel pedig a belügyminisztérium 
gatat akar vetni az egyre jobban 
terjedő kártyaszenvedélyeknek, ei 
az alapszabálykérés puszta formz 
Síig lesz, mert

a belügyminiszter csak azoknak 
a kluboknak fogja láttamozni 
alapszabályait, amelyek helyi
ségeikben nem tűrnek meg 

semmiféle szerencsejátékot.
Az egyik politikai párt nagy sze

repet játszó vezetője személyesen is 
informálódott ez ügyben Nádoss# 
Imre országos főkapitánynál, Ná~ 
dossy azonban értesülésünk szerint 
arra az álláspontra helyezkedik, 
hogy végre rendet kell teremteni a 
pesti életet teljesen megfertőző kár/ 
tyadzsungclekben.

Ezzel azutan meg is van peesé- I 
telve a sorsa egész sereg klub
nak, melyek kizárólag a pinkára 

építették létüket.
Sági Pák

MOH-
VporJózsef

vezetése alatt

NEmiLT
BMúk!-Békeúrak!

Kitűnő hideg és
meleg konyha

TABARIN
RÁKÓCZI Úr 67. SZÁM

Vil^M 
augusztusi 

műsor
Előadás kezdete 10 órakor
Előadás után a kősünségtáncol

o n n n n n n er u u w 

ZSOLDOS mManfolyam
BudapeiL VII, Dohány uooa 84. Tel. J. 21-47. Elő késx| 
özéplakolal irapdnvlzsc&kre. érett*  éri re vidékieké t
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Pusztít a tüdővész!
Bárd Budapest

vagy

Bárd New-Yorlí?
Mivei védeMezneK BárdéK Kondor

Ernő feljelentésével szemben

Minden évben szaporodik a tUdóvész úldozatalnak száma
Gazdag . . 
Középosztály 
Szegény . . 
Ínséges . , 
Ismeretlen ,

MesfcezdSti&tt
a már rószlwn boérkozett őszi áruk

olcsó
áiwítteÖsszesen

1921 1922 1923 1924
.1 2 1 3

156 104 92 85
711 808 804 765

6 6 13 31
2085 2158 2277 2048
2959 3078 3187 3292

müvét 
érte járó 

ki, mindössze 
holott a

A főváros művészi köreiben feltűnést 
keltő feljelentést tett a főkapitányságon 
Kondor Ernő népszerű zeneszerző. Fel
jelentésében sikkasztással vádolja a Bárd 
Ferenc és társa zoneműkercskedéa tulajdo
nosait, akik, állítása, szerint, Ameriká
ban több grainmofonba áttelt 
tudta nélkül eladták és az 
tantiemet uem fizették 
tizenkét dollárt adtak át neki, 
Bárd-cégnek tizenötezer dollárt jövedel
mezett a lemezek kiadása. Nv, érdekes 
ii^rhen a rendőrség megindítottta az el
járást.

A Bárd Ferenc és fin cég a feljolcn- 
tób&o! tizemben azzal védekezik, hogy 
Kondor fel jel enté so teljesen alaptalan, 
mert egyszerű névcseréről vau szó.

Kondor m'éri'd vnpauis a newyorki 
fírird. Jrt. ct Co. cég adta ki, ame
lyiknek, Bárdiék állilása szerint, 
semmi köze sincs a budapesti Bárd 

céghez.
Bárd Art. el Co. i-.cm grammofonlemezre, 
hanem úgynevezett hangjegytekercsre 
lelte út Kondor Ernő müveit.

l'-etián azonban hang,.iegy tekercsen
ként mindössze 2 cent tí/ntlém illeti 
meg a szerzőt, úgyhogy csak hosszú 
idő múlva gyűlt össze tizenkét dollár.

\ nowyorki Bárd cég, hogy az átutalási 
költséget megtakarjí^a, felkérte a vele 
feszeköttelésben álló Bárd Ferenc é« fia 
•éget, hogy a tizenként dollárt utalja át 
Kondor Ernő müvei kiadójához, a Zip- 
ter és KÖnig céghez.

Mikor ez megtörtént, Bárd Ferenc és 
Iánál jelentkezelt Kondor Ernő az ol- 
naradt tantímnekért.' Bárdék azonban 
tsak a tizenkét dollárt akarták kifizetni, 
mire a zeneszerző feljelentést tett ellc- 
íük.

A rendőrségen rövid idő alatt tisztázni 
lógják, hogy tulajdonképpen egys^rü 
tévcaoro történt-o, vagy bonyolult bün- 
igyről van sz

~ Vass miniszter Zalaegerszegen. Vass 
lózscr helyettes miniszterelnök, népjóléti 
niniszter ma délelőtt 8 órakor az újon
nan restaurált katolikus templomban 
•sondes misét hallgatott, majd a Falu- 
izövetség kiállítását tekintette meg. A 
niniszter déli 12 órakor Zalaszentgróton 
tercszlül visszautazott a fővárosba.

— Meghalt a Szabadság-téri autó- 
izcrcucséttenség egyik áldozata. 
Mint ismeretes, szombaton este a 
Szabadság téren eg.v autó és CíXF 
teherkocsi összeütközött . és Kosa 
László 19 éves főiskolai hallgató és 
Öallai Sarolta hankhivatalnoknő 
iniyosan megsebesültek. A szeren
csétlenség, egyik áldozata, Kósa 
László, vasárnap délután a Szent 
István kórházban súlyos sebeibe 
belehalt.

— Tolvaj horhélyinestcr. Szabó Ferenc 
Fendéglőa szombaton az Erzsébot-hid 
nellottl uszodában fürdötl. Mikor lovet- 
tŐzöít ötmillió korona értékű aranyórá
ját FiUöp Istvánra, a fürdő borbélyinos- 
.erérc bízta. Fürdés után Szabó vissza 
iknrta kérni óráját, azonban Fülöp él
űn t. Mámiap találkozott velő, azonban 
f’üh-p azt mondotta, hogy az órát már 
riss/aadta. Hzabó följelentésére Fülöpöt 
•Iőúllitotlák a főkapitányságra, ahol bo- 
Zflllotta, hogy az órát elzálogosította, az 
»rte kapott, pénzt pedig elmulatta. Fülö
vöt a rendőrség letartóztatta.

Értesítés!
Van szerencsém igen tisztelt vevőimet és 
barátaimat tisztelettel értesíteni, hogy a Rá
kóczi üt 08. sz. alatt 23 év óta fennálló 

uridlvatüzletemet 
VII. kér-, Erxsébst körút «. szAm a'á (volt 
Rechnilzer-flzict) helyeztem át. Ex alkalommal 
tisztelettel tudatom, hogy külföld bevásárlási 
utamról visszatérve, clsűranaú angol- és ran
da úridluabküliinhnesiágBkltd dúsan tel- 
szerelt raktárral rendelkezésre állok t. vevő-, 
unnék s kérem további szives pártfogásukat

Teljes tisztelettel

Molnár Béla

Helyreigazítás. A Hétföl Napló 1925 
augusztus 10-iki számában „Pártalakitás 
sikkasztással, rágalmazással, becsület- 
sórtéssei“ megjelent közleménnyel szem
ben a Sí. 20. szakasza alapján a követ
kező helyreigazító közlemény közzététe
lét kérem: Sem a VI. kerületben, sem 
másutt ón semmiféle) Kossuth-pártot 
soha nem szerveztem, sem ilyen szervező 
csoportban nem vettem rés:;!. így tollát 
alkalmazottiakat som vehettem fel, som 
óvadékkal, sem anélkül. Az én kezemben 
egyetlen fillér óvadék sem folyt he és 
igy nem is sikkaszthattam cl. Dr. Rupert 
Rezsőnek segédei, dr. Kollmann Dezső és 
Balogh Béla utján tett ama kijeleutósét, 
hogy ügyem nem lovaglás útra, hanem 
bűnvádi eljárás alá tartozik, segédeim 
nyomban és mcgfelolőon visszautasítot
ták s amiatt dr. Rupert Rezső és dr. 
Kollmann Dezső ellen a büntető feljelen
tést rágalmazás óimén meg is tettem. 
Nincs róla tudomásom, hogy bármiféle 
politikai sajtóperben liupert Rezső poli
tikai múltamra vonatkozólag igon súlyos 
kijelonléseket tett volna. Ezzel szemben 
kijelentem, hogy az én politikai múltam 
egészen tiszt.'. Dr. Erdély Lajos.

Megszökött szélhámos. Harrach 
Ottó kispesti ingatlanforgalmi irodatu- 
lajdonos még májusban megegyezettt 
Schmcnd Sándor 39 éves malambérlővel, 
hogy Schmcnd tahi malombérletéhez 
száz millióval társul belép. Negyven mil
liót le is fizetett neki, mikor megtudta, 
hogy Schmcndnck a szerződés értőimé
ben nem szabad senkivel sem társulni, 
miértis visszakérte a pénzét. Schmend 
azonban ezt megtagadta, majd később 
megszökött." A rendőrség köfözőlcvelet 
adott ki. Schmend ellen.

— Gyermektragédiák. Lőrínczi 
József raktári munkás 18 hónapos 
Magda nevű kisleánya a Váci ut 
16. szard álátti'lakáéban véletlenül 
egy üveg lugkőoldatra akadt s tar
talmát megfelelte. A szerencsétlen 
gyermek a maró folyadéktól súlyos 
belső égési sebeket szenvedett és a. 
mentők szállították a Szent István 
kórházba. — Ugyancsak hasonló 
szerencsétlenség áldozata lett Varga 
József rendőr Gyula nevű 2 és fél 
éves kisfia, aki a Földvári ut 5. sz. 
alatti lakásban ivott a véletlenül 
talált lugkőoldatból. A Szent István 
kórházban ápolják.

— Egy teherautó halálra gázolt egy 
kisfiút. Vasárnap délolőtt. a kispesti Ül
lői utón egy gyorsan robogó teherautó 
elgázolta Ueclit László 4 évos kisfiút. A 
gyorsan előhívott mentők a szerencsétlen 
gyermeket a Szent István kórházba 
akarták szállítani, azonban útközben sú
lyos Eórülósoibo belehalt.

—- Sogődházfel ügyel ők gyűlése. Vasár
nap délután a Scgédhúzfclügyelök Or
szágos Egyesülete a régi képviselőház- , 
bán gyűlést tartott. Sebők Imro elnöki 
megnyitója után Kovák Pál ismertette a 
segédházfelügyelők sérelmeit, majd a ] 
közgyűlés haározatot hozott, hogy sérel
meik orvoslására, hétfőn memorandumot < 
adnak át a népjóléti miniszternek.

— Zsidó hitközségi elnökválasztás . 
Óbudán. Vasárnap nagy érdeklődés mól- 
lett folyt le Óbudán a zsidó hitközségi 
elnök választása. A szavazatezedő kid-, 
döttség elnöke dr. (Izóra Zsigmond volt 
Reggel 9 órától dél a tán 4 óráig tartott 
11 szavazás és ennek eredményekópon 
Kemény Lajos gyárost választották mog 
az óbudai zsidó hitközség elnökévé.

—- Elfogták az ügefőpályw lókötőjőt. 
Néhány nappal ezelőtt az ügető versony- 
pályu előtt ügyes trukkol elkötött egy 
kétlovas kocsit egy fiatalember. A ren
dőrség megindította a nyomozást és má
ra kiderült, hogy a vakmerő lókötést egy 
13. Ferenc nevű fiatalkorú követte el, 
aki az ellopptt kocsival Szentosro hajtott 
és ott fuvarozott vele. A szentesi rcn- 
dőrség elfogta és átadta a gyermokbiró- 
súgnak.

— A RúkŐciI nton újonnan fényesen 
átalakítva szeptember 1-én megnyílik a 
„Népopera**  kávéhoz.

— 1] divat üzlet. Olvasóink figyelmét 
felhívjuk az Erzsébet körúton fénycsőn 
berendezett Molnár-féle divatáruházra.

i — Itt a fogyasztótánc! Elegáns, hang- 
; zatos cégnyomással ellátott levélpapíron, 
■ helyesírási hibáktól nyüzsgő meghívót 
• kapott, ma a Hétfői Napló szerkesztő

sége. Saphir Gyula nagy hírre emelke
dett tánemester, mint az U. I. C. (Unión 
Internál ion aló dós Chorégraphes) ma
gyarországi titkára, mély tisztelettel meg
hívta lapunk munkatársait szeptember 
1-én este 8 órára tánchely iségébe, a Te
réz körút lb alá, ahol a meghívó szerint 
nagy szenzációkban lesz részünk. Saphir 
mester ugyanis holnap este mutatja he 
az idei szezón táncslágoreil, amelyeknek 
junius 28-án Párizsban volt a zártkörű 
Kranzfiibrungjuk. Észbontó uj tánckreá
ciók kerülnek bemutatásra, legvégül pe
dig a sz-mzáció, a sláger, a világot hó
ditó tánc: a fogyasztó Charltons tánc, az 
amerikai sláger. Hát e& valami remek 
lesz, <z a fegyasztótűne. A télen előre- 
láthatólag kövér hölgyekkel és urakkal 
lesznek tőle a lánclokálok. De vájjon 
mi lesz akkor, ha a fogyasztótáne hatása 
alatt a kövérek csakugyan lesoványod
nak’ Nem féltjük a táncmcstercket. Bi- , 
Konyára feltalálják abban az esetben a i 
hizlaló táncot.

— A sporttelepen a játékosokkal Is fut
balloznak. A Wekerle-telep mellett, lévő 
sportpályán. Vasárnap délelőtt „barát- 
ságos“ futballmérkőzés volt, amelynek 
hevében az egyik játékos Szabados Da
niiéi 29 éves diszletfestőt úgy megrágta, 
hogy a szerencsétlen festő jobb alsóláb- 
szára eltörött. Súlyos állapotban a Szent 

| István kórházba ■szállították és az ügy
ben megindították a vizsgálatot.

— Bapkfiu éjszakai támadása. Fenti 
cím alatt; közölt cikkünkre*vonatkozólag  
Prindl Ágoston államrcndőrségi dij nők 
annak megállapítását kéri, hogy nőm 
azonos a cikkben említett Prindllel és 
semmiféle rokonságban nem áll vele.

Nyilatkozat. A Hétfői' Nfipló ' f. hó 
24-ikj. számában ,',Dijkodvozmény nincs, 
dohányzás tilos a villamoson'*  címmel 
megjelent közleményre vonatkozólag az 
1914:XIV. te. 20. §-ára való hivatkozás
sal, kérjük alábbi helyre igazító nyilat
kozatunk közlését: A székesfőváros ta
nácsa 64679/1915—V. szám alatt kelt ha
tározatával utasitottta a BSzKRT-ot és a 
tanácsi közlekedési ügyosztályt, hogy te
gyen közös előterjesztést és javaslatot a 
közlekedési bizottság ülésén a villamos 
vasút tarifáját illetőleg elhangzott javas
latokra, igy többek között az egységes 
viteldíjszabás rendszeresítésére vonatko
zólag. Hogy ez a közös előterjesztés meg
tehető legyen, a BSzKRT tájékoztató 
adatokat bocsátott a közlekedési ügyosz
tály rendelkezésére. Ebben az iratban 
azonban a dohányzás megengedésének 
kérdéséről, valamint a villamosjegyek 
után a külföldi tartozások kamata fejé
ben eddig szedett tízszázalékos közleke
dési adóról egyáltalában nincsen szó és 
nőm felel meg a valóságnak az az állí
tás, mintha a BSzKÁRT a két utóbbi 
kérdésben és bármily irányban állást 
foglalt volna, annyival is kevésbé, mert, 
ezeket az ügyeket a BSzKRT igazga
tósága még nem. is tárgyalta.

PRT OYEBMEKEK NAPKÖZI OTTHONA 
(5-12 éves fiúk számára). Az ideges, 
törtető, gondokba fűlt. összeroppant 
szülő nőm alkalmus 1öbbó arra, hogv 
egymaga nevoljo minden reménységét., 
féltett kincsét: a gyermekei. A gazda
sági válságnak, általános leromlásunk, 
nagy nincstelenségnok ne legyen ártat
lan bűnbakja 11 gyermek: no legyen vá
sott, ideges, rendetlenül étkező, rossz 
modoréi lurkó, akarjuk hogy hazáját és 
szülőit szerető, lélekben művelt, spor
tokban edzett, bátor ós alázatos, dol
gozni tudó ifjú váljék belőle! Küzdések
kel teli esztendők várnak gyermekeinkre 
Is. alapozzuk mog jövőjüket n céltuda
tos, helyes növeléssel! Az Úri Gyerme
kek Napközi Otthona nem meggazdago
dásra alapított vállalat., számol » nm,t 
ált alános helyzettel és bár n lehető leg
jobbal nyújtja, díjai a logminlniúllsnb- 
nnk. Reggel nyolctól este nyolcig fog
lalkoztatja szén és egészséges termeiben 
az úri fiúcskákat; gyönyörű program
tan vesznek részt a gyermekek ós min
den szépei, hasznosat tanulnak, (Iskolai 
tárgyak, nyelvek, zene, tánc, torna, 
szlőjd. slb.). A beírat ások megkezdőd
tek. eBjárák ellát Ássál egy milliót, bent
lakók két milliót fizetnek havonta. Bu- 
dapesl-Belváros, Kossuth Lajos uoca 11., 
I. emelet. (Pelvétotnck 5—13 éves fiúk).
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Budapest, hétfő, augusztus 31. HÉTFŐI NAPLÓ s
~ Zászlószentelés Makón. Nagy

szabású ünuepsék köreiében tarlot- 
tak meg a makói hadirokkantuk 
fcuszloszenteles; üunepségükei, me- 
Jyen a varos es vármegye előkelősé
gem kívül József királyi herceg is 
megjelent, mint; az- ünnepély fő-

— Súlyos balesetek. Szombaton este a 
soroksári úti Gizella malomban, az ott 
toglalatoskodó Elint Alajos 25 évos mun
kás fejére esett egy gőzkalapűes. A ezc- 
renceetler.fil járt mnnltó.st a mentők sú
lyos állapotban a Rókusba szállították. 
A baleset ügyében a. vizsgálat megindult. 
-- Nagy Károly kazúnkovács, öröm- 
főlgy uei :i*  12. szám alatti lakásán egy 
iietürt ablak ráesett üvegcserepeitől 
>lyan súlyos fiériilésoket szenvedett, 
íogy r, mentők oletveszélyos állapotban 
vittí'k a Szont István kórházba.

-Árvízveszély fenyeget a Dunái). 
Az Első Dunagőzhajózási Társaság 
forgalmi igazgatósága közli, hogy a 
vízállás rohamos emelkedése előre- 
á thai ólag ti parton tároló áruk 
nentését fogja szükségessé tenni. A 
. érdekelteket ezúton kérjük, hogy 

) társaság őrizetében ráki áraink
ban és rakpartjainkon tároló külde- 
aiényeket saját érdekükben azonnal 
jí vitessék.

— A m. I;ír. osztálysorsjáték f. hó 
!8-án megtartón huzfusán u legnagyobb 
íőnyeieniényt 1.000.000.000, azaz ogymil- 
liárd koronát a 356*18,  számú sorsjeggyt'l 
;smét a Török A. és Társa, Bankház Rt. 
(Budapest, Szervita tér 3) szerencsés 
vevői nyerték.

— Ma íemelik Korányi E.ElemérL

80-ból 160 szakaszt 
létesített a villamosvasút

Előnyök helyen megkárosíija a közönséget 
az „uj rendszer* 1

Tiszta... 
ízletes

Földalatti villamos 3000, gyermek
jegy 1500 korona. Ilendcs vonatjegy 
3000, átszállójegy 3000, szakuszjegy 
2000, gyermekjegy 1500 korona. Kül
telki' vonaljegy 2500 Korona. Ilendcs 
heti kártya 35.000 K, kültelki heti 
kártya 28.000 K, tanuló hetikártya 
22.000 K, arcképes t avi bérlet 43.000 
K, arcképnélküli 560.000 K. A helyi 
érdekű villamossal kombinált jegyek 
ára — az erzsébctfalvai vonal kivé

telével — változatlan maradi.
Hosszas huzavona után, ina reggel 

ezzel a parányi árleszállítással kedves
kedik a Beszkár igazgatósága a közön
ségnek.

A villamostársaság az útszállójogy 
árának leszállításával egyidejűleg tar
tozott volna a közlekedési bizottság ha
tározata értőimében a szakaszok újabb és 
méltón yosabb beosztását is keresztül 
vinni. A közlekedési bizottság ugyanis 
nemcsak az ölelkező szakaszok bo ve
zetését kívánta, hanem azt is, hagy a 
jelenlegi aránytalanságokat a szakaszbo- 
osztásokuál küszöböljék ki, még pedig az 
egyos szakaszok meghosszabbítása által. 
Ez tehát ugy volt órtondő, hogy ahol 
eddig 7 szakaszból állott egy vonal, ott a.. r ........., T...” i t szuKaszuoi állott egy voltai, ott a

A \ II. kerület hirtelen elhunyt elöl- vonalat 5 szakaszra kotlett volna felosz- 
járójanak, Korányi h. Elemérnek tani, eholyott azonban az igazgatóság 
holttetemet szombaton este szállt- ugy oldotta meg a kérdést, hogy a 7 Bán
tották haza Tirolból. A fiatalon tra- kaszból 10-et csinált s az arány tólanságo-

sarkáig, illetve a Baross térig lehetett 
szakasz jég gyei utazni, most azonban az 
Állatkerttől az első szakaszhatár az 
Aréna útnál lesz. Eddig az’ Apponyi 
tértől a keleti pályaudvarig leheléit 
szakasz jég gyei utazni, most az Erzsébet 
hídtól, tehát pár lépéssel távolabb kez
dődik az egyik szakasz, amely azonban 
jóval a Keleti fdőlt, a Nagykő rútnál 
végződik.

■Most már csak az utazhat 2000 ko
ronáért a Keleti-pályaudvarig, aki a 
Muzeum körút sarkán száll fel. holott 
azelőtt a Kossuth Lajos uccán is végig 
vitte a villamos a szakaszjegy áráért. 
Egyszóval nem szakaszmeghosezabbitás, 
hanem szakaszrövidités történt, aminél a 
közönség húzza a rövidebb — szakaszt.

Megkérdeztük
Szlrókay István

helyettes vezérigazgatót ebben az ügy
bon, aki. a következőket mondotta:

— biom lehet általánosságban mon
dani, hogy a szakaszok megrövidültek 
volna, csak közbe Iktattuk az úgyneve
zett ölclkczö, illettve létszakaszokat. 
Tény, hogy a szakaszok száma igy mog- 
szaporodott, mert amíg eddig csak
szakasz volt érvényben, hétfőtől kezdve 
ennek kétszerese, 160 szakasz lép életbe. 
Lehet, hogy egyeseit, akik oddig egy 
hosszabb szakaszt vettek igénybe, most 
•károsodnak, de az uj rendszer a közön
ség túlnyomó részének anyagi előnyét 
jelenti, mert aki két szakasz között 3(100 
koronáért utazott eddig, ezentúl 2000 ko
ronáért teheti meg ugyanazt az utat.

és e mehett valóban
e9CSÓ... ez a „Franck" ... 
Vájjon kellő alap nélkül íté
lünk-e mindig és mindenütt

ily biz
tosan?-.

Miért 
nem 
hagyják 
májukat 
okosan 
számitó 
házi

asszonyok azon szokásuktól 
eltéríteni, hogy hangsúlyozot
tan „valódi Franckot a 
kávédarálóvai**  kérjenek.

25.000 dollárért
80

gikus halált szenvedeti- elöljárót mn, 
hétfőn délután 5 órakor fogják el
temetni a kerepest úti temető halot
tas házéiból.

telte-Restaurant
o

:: 
::
ii
::

ii

::
Ü

H :: ::
:: :s 
I
ii
ii :: 
íi :: :: :: :: ::

:: :: :: ::

jt 
:: :: ::

:: 
i:

Újonnan átalakítva meg
nyílik szept. l(kedden}este
Olcsó árak. Szolid klaaolgá- 
iás^Elsörend^i^igár^geM

::

::
::
::

:
s 
:

"■

kásából 10-et csinált s az aránytalanságo
kat .non a szakaszok megliosszabbitalá
val, liánom azok megrövidítésével tün- 
lelto cl. A szakasz-revízióra tehát megint 
a közönség fizet rá.

Eddig az Állatkerttől a Rákóczi ót

— A Faluszövetség századik ki
állítása Cegléden. Vasárnap dél
elölt nyílt meg Cegléden ünnepélyes 
keretek között a. Faluszövetség szá- 
csolutbun. A kormányzó különvo- 
natún délelőtt 10 órakor érkezett 
meg Ceglédre. 
Délután 3 órakor volt

NÉPOPERA REGGEL!: 
kávé vagy tea — csokoládé, kakaó, 
tej, vajjal ós tojással, vagy jam — 

mézzel ós sütemény........ K 9000
NÉPOPERA UZSONNA: 

kávé duplaliabbal vagy föllel, vagy 
tea rummal, citrommal és legfino
mabb házisii töménnyel K 10.000
NÉPOPERA VACSORA: 

étlap szerint választható lovos vagy 
előétel, sült köröttel és tészta vagy 
sajt .......................... K 23.000

Szives látogatást körnek
Haas Jenő ós Dénes István 

fii ajdonosok

Esténként 

nyíregyházi ifi. Sáray Elemér 
hangversenyez
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___________ ______ a MOVE 
fsporttelep ünnepélyes felavatása, 
melynek során a kormányzó átadta 
Bárány Istvánnak 
úszónak a MOVE 
cserfalombkoszor ut. 
vették a versenyek

— Nem kell az élet.
éves háztartásbeli, a Rákoskerosztiiri te
metőben nagy mennyiségű aszpirinnel 
mogmérgozto magát. Súlyos állapotban a 
Rókusba szállították. — Sebestyén Gusz-, 
tóv 33 éves hivatalnok, Amazon ucca 
68. szám alatti lakásán luminállal meg- 
mórgezto magát. A Rókusbán ápolják. 
— Hites Jánosné, örömvölgy ucca 44. 
szám alatti lakáján lugköoldatot ivott, s 
mire a inon tő megérkezett, égési sobeibe 
belehalt. — Antal Lajos 61 éves ügynök, 
Kertész ucca 35. szám alatti lakásán lug- 
kövel mogmérgozte magút. A Rókus-kór- 
házba szállították. — Hoválh Jenőnv, 
született Vogl Margit háztartásbeli, a 
Gyűli út 1510 helyrajzi szánni telken fel
akasztotta magát s mire ráakadtak, már 
halott volt. Holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállították.

— A körözött szélhámos nő kétszer 
megy férjhez. A miskolci ügyész
ségtől nemrégen körözés érkezett

a híres egri 
ajándékát, egy 
Majd kezdetét 

és gyakorlatok. 
Farkas Mária 21

Német Dénesnó, született Vogl Mar
git miskolci lakos ellen, aki ott több 
lopás elkövetése után megszökött. Á 
rendőrség tegnap Budapesten nyo
mára akadt a körözött tolvaj nőnek 
és előállította a főkapitányságon, 
ahol letartóztatták. Kihallgatása so
rán bevallotta, hogy állandóan lö
vésből élt, sől kiderült az is, hogy 
Németné Budapesten a VI. kerületi 
anyakönyvi hivatalnál házasságot 
kötött Úrban Sándor vasesztergá
lyossal, noha előbbi férjétől még el 
sem vált. Németné erre azzal véde
kezett, hogy Német Dénestől levelet 
kapott, amelyben férje állítólag azt 
írta neki, hogy elváltak egymástól. 
Természetesen ezt a mesét a rendőr
ség sem hiszi el a bigámista tolvaj
nőnek.

—- Halálos balesetek. Zalai y a Erzsébet 
18 éves lK'ytaríásbcli. az Akácfa ucca 33. 
Bóámu ház lépcsőjén megcsúszott és 
olyan szerencsétlenül esett le, hogy ko
ponyaalapi törést szón védett és szörnyet
halt. Hasonló halálos kimenetelű szeron- 
csétlenségnek lett áldozata Rólh Fáni 66 
éves asszony, aki a Toloky téren egy ku
koricát árusító kocsira kapaszkodott, de, 
leesett a kerékről és összezúzta koponyá
ját. Még a helyszínen k iszonyodott.

— Eltűnések. Énekes János 16 éves 
eipószlanouc, Ütog ucca 23. alól. Virágh 
József 28 éves kefekötő- és asztalossegéd, 
Dalnok ucca 27 alól, Hevesi Sándor ze
nész felesége, Rácz Hona-24 éves háztar
tásbeli, Döbrontoi tér 2 alól szombat óta 
eltűntek.

utazott CengyelSDTeiiyhérl ‘Amerikába 

fiz ‘Antónia: Gleolandban ős STeroyorkban
Két héttel ezelőtt Lengyel Menyhért 

svábhegyi lakására amerikai sürgöny 
érkezeti. A sürgöny Lengyel Menyhért 
amerikai képviselőjétől jött, mely sze
rint károm készítendő filmszcenáriumért 
25.000 dollárt kivált fel a Metró Film
gyár hollywoodi igazgatósága. Ugyan
ekkor értesítést kapott a kiváló iró, 
hogy az Antónia Clevclandban, merjd 
Newyorkban is színre kerül.

Lengyel Menyhért a kedvező hírre 
nyomban csomagolt és Amerikába utó
zott. Elutazása előtt munkatársunknak 
alkalma volt beszélni Lengyel Menyhért
tel, aki a következőket mondta:

— Elutazom Amerikába az /tnhb?in 
két amerikai premierje miatt. Az első 
honiutótó Clevclandban szeptember 22-én 
lesz. Amerikában, éppen ugy, mint Ang
liában, az a szokás, hogy az. uj darabo
kat először vidéken próbálják ki. Ezután 
koriil csak sor október 5-én ? newyorki 
Empire a ml Court szinházbcH bemuta
tóra. Utazásom másik és fontos célja az, 
hogy egy hollywoodi filmgyár három 
íilmszcenáriumot akar velőm készíttetni. 
Ezért 25.000 dollár tisztelotdijat helyez
lek kilátásba. No, ezért a kis pénzért ér
demes áthajózni az újvilágba.

GUNNArYÓÍjNAES 
az elegén*  férfi megtestailtfije 

TÓM MIX 
a bátor férfi típusa

0 KIS DORRIT és az áSSZOMVVÁR
főszerepeiben esténként tomboló síken aratnak

U R A N I A
6,8, 10

MOZGÓKÉP-OTTHON
4, 6, 8, 10

CAP1TOL 
iM,*/'««,  WMO

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP.™
Kárpitosára, vas*,  
és rézbutorgyára

lofcnyszoba-, előszoba- és kortibatorok, ernyők 
És sfetrak minden kivitelben kaphatók 

GiCHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán köldök

— Autó és motor kerékpár karambolja. 
Vasárnap éjszaka a Király ucca <’s 
liombach ucca sarkán elütötte egy 
gépkocsi a motorkerékpárján arra ha
ladó dr. Szlanesek Jánost, az Élettani 
Intézet tanársegédjét. Szlanesek János 
dr-t, aki súlyos sérüléseket szenveded, 
u mentők a Rókus-kórházba szállítot
ták, a gázoló gépkocsi vezetőjét, Mayer 
Józsefet, előállították a főkapitány
ságra, ahol őrizetbe vették.

— Felvételek az OMIKE menzán. Az 
Omiko Mensa-Acadomica vezetősége dr. 
Woillor Ernő ügyvezető alolnök indítvá
nyára elhatározta, hogy az egyetemek 
megnyitásával egyó.’ejiileg •» Menzái is 
megnyitja. Az elmúlt egyetemi évben a 
súlyos gazdasági viszonyok dacára 40(1 
egyetomi ó« főiskolai hallgató részesül- 
hotelt a Menzán dljmentee ellátásban. A 
felvételi kérvények szeptember 15-ig 
nyújtandók be az Omiko központi irodá
jába (VITT.. Rákóczi út 17.).

Jön a Tízparancsolat! 
Jön a Tízparancsolat! 
Jön a Tízparancsolat! 
Jön a Tízparancsolat! 
Jön a Tízparancsolat! 
Jön a Tízparancsolat!

Poloskaírtásban vezet
Belvárosi Takarítási Váííaíat

Telefón: 45—51



X HÉTFŐI NXPEŐ küzgazdasása ,

KERESKEDŐ ES IPAROS ÚJSÁG
AZ UJ KAMARA

XV.

Vida Jenő
A nehézipar tipikus képviselője, 

ha nem is a német Stinnes, vagy a 
francia Loucheur stílusában s min
denesetre azoknak politikai ambí
ciói nélkül. Minisztériumi ankéteken 
és szakértekezleteken gyakran és 
mindig kíméletlen eréllyel képvi
selte a gyáriparnak és vállalatainak 
érdekeit,melyeket minden más szem
pont fölé helyezett. Különösképpen 
ő volt az egyetlen a Gyosz. urai kö
tött, aki nemcsak szívesen fogadta, 
hanem mondhatni kereste is a ka
marai tagságot s így azt bizonyára 
nem fogja üres rímnek tekinteni. 
Nagy képzettségével, évtizedes ta
pasztalataival és kiváló szervezőké
pességével, melynek a Mák-nál szá
mos tanujelét adta, minden egyol
dalúsága mellett is kétségtelenül ér
tékes és hasznos tagja lesz Vida 
Jenő a Kamarának. De talán re
mélhető az is, hogy eddigi mer.ey 
gazdaságpolitikai álláspontját meg
változtatva. magasabb szempontok 
szerint fogja irányítani munkássá
gát s tudomásulveszi, hogy egy or
szág iparának csak időlegesen lehet 
kizárólagos bázisa az erőszakos ár
politika s az iparfejlesztés általá
nos érdekei éppen a szénbányáktól 
követelnek elsősorban áldozatokat. 
Elvégre nem lehet végleges beren
dezkedésnek elfogadni a mai helyze
tet, mely mellett a gyáripar egy 
része olcsóbban árusít a külföldi, 
mint a hazai piacokon s a gyár
iparnak önként kell arra töreked
nie, hogy termelési költségeinek s 
nyereségeinek csökkentésével elő
mozdítsa a vámvédeleih fokozatos 
lefaragását. Ha nem teszi, saját ha
lálos ítéletét pecsételi meg. Hogy 
Vida Jenő elfogadja-e ezt az állás
pontot, azt csak a jövő fogja meg
mutatni. De egészen bizonyos, hogy 
fellenkező esetben csupán a kamarai 
tagok egy elenyésző töredékének tá
mogatására és rokonszenvére szá
míthat. (fi.)

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Neustadt. an dór Tafolfickte 
i. B. Jungbunzlan i. B.

Kratzau i. B. Dalowitz 1, B.

vezérképviselete Magyarország számára
Béc3, Zelinkagasse 4

Erasmo M. Reda
Biella

<1 *

Textilwaren altér Art
í Répresentan*  uon Textilfabrlken

Beck Vilmos és Fial
gyapjőlrugytral

Öroew Keserítsek

Bmerich Dite Hnrapoleo

SZÖVET/ES
I MHmUNKADIU1ÁIí|«

„Regínéul a jte visszaö^nléss 
a gazdasági éleibe1

Popovics Sándor, a Nemzeti Bank elnökének nyilatkozata

volt

Smith főbiztos 15-ik jelentésének 
nyilvánosságrahozatula alkalmából 
felkerestük Popovics Sándort, a 
Nemzeti Bank elnökét, aki az álta
lános gazdasági helyzetről s főleg 
a pénzpiac feszültségének várható 
enyhüléséről komoly reményekre 
jogosító nyilatkozatot tett.

POPOVICS SÁNDOR
felfogását a következőkben 
szives összefoglalni:

— Mindenekelőtt megállapithat- 
liatjuk, hogy a szanálás sikerült, s 
elsősorban sikerült valutánkat sta
bilizálni, s államháztartásunk 
egyensúlyát teljes mértékben 
helyreállítani. Az áldozatokra, me
lyekkel sajnos ez a művelet járt, 
előre számítottunk, viszont kedvező 
jelenség, a nemzeti vagyonnak az 
az értéktöbblete, mely a jó termés 
eredményeiből származott. Akár 
adósságfizetésre, akár beruházá
sokra fogják a gazdák a termés 
árát felhasználni, akár pedig vala
mely módon kamatozóan helyezik 
el: a vagyontöbblet a közgazdasági 
életre mindenképpen termékenyitő-

lé# fog. hatni.
— Ebben az értelemben tehát a 

jó termés önkéntelenül beleillesz- ' 
kedik a szanálási programba, me
lyet a beruházási akció szervesen*  
egészít ki.

Az államnak nagy pénzkövete
lései vannak zsirószámláján a 
Nemzeti Bankkal szemben, s 
most megindul a pénz vissza- 

özönlése a gazdasági életbe.
— Természetesen olyan gyors és 

gyökeres változás, amilyent a tü
relmetlenkedő k szeretnének, nem 
válható már technikai okból sem. 
Az állam azonban előlegek nyüjtá- • 
savai késedelem nélkül megadhatja 
a lökést a termelés fellendítéséhez, 
viszont az egész szanálási program < 
lebonyolítása hosszabb időt fog 
igénybe venni.

— Kétségtelenül elérkeztünk már 
ahhoz az időponthoz, amidőn a ma
gángazdaság ismét lélekzetr ételhez 
juthat és ezt a viszonylag kedvező 
helyzetet teljes mértékben fel lehet 
és fel kell használni.

(F.)

Wodianer Rudolf báré 
a magyssr-o^ztrálí iíeresKeŰéffai 

szerződésről
A® utóbbi kiében elterjedt hírek sze

rint
a magyar és osztrák kormányok kö
zött bizalmas formában tárgyalások 
indultak meg a végleges kereskedel

mi szerződés megkötéséről.
Erről a roudkivül fontos kérdésről alkal
munk volt

WODIANER RUDOLF
rendkívüli követ és meghatalmazott mi
niszterrel, a magyar-osztrák tárgyalások 
vezetőjével beszélni, aki a következőket 
mondotta a Hétfői Najló munkatársá
nak:

— A magyar kormány részéről 
teljes készséír nyilvánul meg, a 
tárgyalások folytatására és vég
leges mai-----------.-----------------
delmi szerződés megkötésére..—.... 
Azok a hírek, amelyek arról szó-’ 
lariak, hogy a két kormány dele
gátusai között bizalmas formában 
már is folynak megbeszélések, 
■nem felelnek mca a valóságnak.

igyár-osztrák kereske-1 
ződés megkötésére. Azok l

Azok a tárgyalások, amelyeknek 
célja nem provizórium. hanem, 
végleges kereskedelmi szerződés 
megkötése.

szeptember végén kezdőének 
meg.

A tárgyalások..., időpontja még 
nincs véglegesei! ' Dafegállapitva. 
Most, kezdődnek a genfi népszö
vetségi tanácskozások, amelyeken 
mint, külügyminiszter résztvesz 
TFoZáto Lajos kereskedplmi minisz
ter úr, valamint az osztrák kül
ügyminisztérium részéről ScátR- 
lor osztályfőnök i»7 aki a bécsi 
tárgyalásokat vehette.

Walkó miniszter és Schütier 
osztályfőnök Gethfben . :*meg  
fognak állapodni - ----------
osztrák 1'

cára nem állította meg azonnal a vona
tot és nem kísérelte meg a bútor szállttá 
kocsi ajtajának feltörésével a tüzeloltóst, 
hanoin ehelyett a vonat többi részét le-' 
kapcsolva a butorszállitó kocsival egy 
8—10 kilométernyire lévő állomásra men
tek. E közben a tűz annyira olharapód-! 
zott, hogy az állomásra való megérkezés
kor a butorkocsí már lángokban állott 
és rövidesen*,teljesen  el is égett.

' A károsult természetesen-perrel fordulj 
a MÁV ellen és ezen ügyben a Kúriti 
most'mondotta ki az utolsó szót, amely- 
lyel

nagy feltűnést keltő ítéletében a va- ! 
sutát teljesen mentesít ette a kártéri- '4 
Zdsi kötelezettség alól és kimondotta, i 
hogy az üzletszabályzat 86. szakasza 
értelmében azért a kárért, amely a i 
nyitott kocsin való fuvarozás módjd- ; 
val járó veszélyből keletkezett, a « 

vasút nem felelős,
■még, ha az úgynevezett önkezelésh utyo, 
.halon-történt is a baleset. Kimondotta 
továbbá a Kúria, hogy nem tekinthető a 
vasul részéről vétkes gondatlanságnak 

,m. sem, hogy a feladási állomás a féki 
bódéé vasúti kocsinak a vonatba való 
besorozásánál figyelmen kívül hagyta a 
rendeltetési állomás honilokrakodójámk 
fokvését. sem az, hogy a vonat közegei;^ 
butorszállitó kocsiból kijövő füst észre
vétele után nem állottak meg, hanem a 
vonatot 10 kilométernyire tovább vitték.

A különös ítélet nagy (eltűnést kelteti 
jogászi és szakkörökben, mert nyilván
való, hogy a vasút igen súlyos gondta
lanságot követett el, mikor a küldő, 
ményt kényszerítő ok nélkül újabb voj 
szélynek tette ki, ahelyett, hogyha fdh 
adót értesítette volna.

O. K. I. Sz. 1
„Honorta“

Kereskedelmi szaktnnfolynmcl
Kapcsolatban a Verő-fél© 

intemátussaf
Gyakorlati és elméleti képzőé.

?A#tomérvényes

10% engedményt
Beiratások naponta 10—1-ig és 4—64g

Könyv,írószer és Papír^
kereskedelmi Rí, ' 

„Honoria“ kereskedelmi szaktanfolyam^ 
gyakorló üzeme. Budapest, Gyár ucca1?

. i 
növendiféek' mináj^n, í 

irányú felszerelése, iagyesü- 
lett tagoknak napi arakon' 

előnyös részlet' 
fizetés

Kérjen árjegyzéket!

és minden valószínűség szerint a 
tárgyalások főbb irányelvéit is 
megbeszélik.

Bges firaarozíatja ftwábö 
a feladó kárára az árut a MÁV.

Érdekes ítéletet hozott a Kúria egy 
kártérítési perből kifolyólag. Egy ingó
ságokkal megrakott butorszállitó kocsit, 
mely Szekszárdiba volt irányítva és oda 
nyitott vasúti kocsin meg ie érkezett, 
a vasúti közegek nem tudtak kirakni, 
mert a feladó állomás vasúti alkalma
zottainak járatlansága folytán a fékbó
déval ellátott nyitott vasúti kocsi úgy 
volt beállítva, hogy Szekszárd állomás 
homlokrakodójánál a kirakási oldalra 
éppen a fékbódés rész került. A kirakás 
tehát csak úgy lett volna eszközölhető,

ha a fékbódét lebontják, vagy pedig a 
butorszállitó kocsit a levontatást elzáró 
fékbódé kacsáról egy másik nyitott 
vasúti kocsira tolják át. A vasút 
azonban ehelyett a kocsit egy M kilo
méternyire fekvő állomásra irányította, 
hogy ott megfordítsák. Szekszárdi állo
más a feladót őrről még csak nem is ér
tesítette.

Ezen az „önkczelóéji“ utón a mozdony 
szerkocsija után besorozott butorszállitó- 
kQisi kigyulladt. A vonatszemélyzet a 
butorkocsiból kiszálló füst észlelése da

Vei»ö-féfe
nyitó, fogú 

elemi leány- és 
fiözépfoku leányiskola 

Továbbképző
Művészeti és gyakorlati irányú 

tanfolyamok 
Modern nevelési rendszer 

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

VI, Gyár ucca *1 - Talaféni 88-13

Képviseleteket Ml Lóránt Pái naais- 
francia képviseleteket export- Import 101 la 
köZVetlt ipari munkásokat elhelyez Irodája ROC QltlW 61

Véteti megbízásokat nagybani árban lebonyolít

,e,pt,mb,rl Ügyvédi vili, 
gíkra, Jogi szigorlatokra, 
alapvizsgákra, allamszAm- 
vliaire és keltősk&nyvo. 
fősre <u előkészítést megkezdel- 
dettük. Jegyzetbérlet díjtalan fel
világosítást szóban és levélben 

Szontagh-8Z8inlnárluin »i
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Miért Résnek n tatot 
nrnnyinérleaei? 

Zavarok a flxkamatoxásű papírok 
-és ielx&logköveteBések felérté

kelés^ miatt
*>&izintózctekrTck, tudvalevőleg —. 

xmeaidáaai üm ipari ós kareskedolmi vál
lalatokhoz —< a felértékelési rendelet 
értelmében a folyó évi november hó 
38-ig kell elkószteniök az új felértékelt 
mérleget, illetve a fölértékelés! rendelet
ben foglalt irányelvek figyelembévé tel ő- 
vel nyilvánosságra hozni 1924 december 
31-iki. vagyon válts águk kimutatását.

Az ipari és koreskcdelini vállalatok 
inog is kezdették a felértékelt mérlegek 
elkészítését és nyilvánosságra hozatalát 
a mait héten például az Égisz Gyógy
fürdő Rt., amely az Angol-Magyar Bank 
érdekköréhez tartozik, lépett a nyilvá- 
hosság elé felértékelt mérlegével.

A pénzintézetek közül azonban még 
t?gy sem hozta nyilvánosságra felérté
kelt mérlegét. Beavatott helyről nyert 
Értesítés szerint ennek oka abban kere
sendő, hogy a felértékelési rendelet csak 
az aktív tételek értékének irányelvei te
kintetében ad direktívákat, ellenben nem 
intézkedik a passzív tételek nagyrészé
nek, a fixkamatozásu papíroknak, zálog
leveleknek, községi kölcsönöknek értéke
lése tekintetében és nőm is intézkedhe
tik, amig a valorizáció problémája vala
miképpen szabályozva nincsen.

A. valorizáció problémáját már ezért L? 
sürgősen és mindenesetre november 20. 
előtt mag kell oldani.
A pénzintézetek

különben, úgy látszik, éppen azzal 
akarnak nyomást gyakorolni a pénz
ügyi kormányra a valorizálás ügyé

nek szabályozása érdekében,

hogy nőm hozzák nyilvánosságra felér
tékelt merlegcikot mindaddig, amig a 
.valorizáció ügye szabályozva nincsen.

Do nem is lehet követelni a pénzinté
zetektől reális vagyonkimutatást, amig 
nincsenek tisztában azzal, hogy mit ér
nek a tulajdonukban levő, illetne őlfct 
terholő fixkamatozásu címletek,

Áz „Óceán" Magyar Konzervgyár és 
Kereskedelmi Rt. folyó hó 25-én ■ tartott 
évi rendes közgyűlésén az igazgatóság 
által előterjesztett mérleget tudomásul 
yévo elhatározta, hogy a 726,464.013 ko
ronát kitovő tiszta nyereségből a tarta
lékok megfelelő dotálása után, részvé
nyenként .1000 korona osztalék fizettessék 
Az 1924—25. évi osztalékszelvények en
nek megfelelően folyó évi szeptember hó 
2-tól kezdŐdőleg a „Mercur“ Váltóüzlcti 
Rt. főpénztáránál fognak bcváltatni.

ezer helyett miért 16 e^er korona 
nálunk 1 kilogramm cukor?

A drágaság oka

Budapest, 1925 
augusztus 31

i kg 
termelési 

ára 
?.m 

korona

t kg 
eladási 

ára

16.275
korona

Hatvani cukorgyár 
Rt. kalkulációja

1
1 kg után 
kincstári 
részesedés 
forg. adó 
és költség

8.500

hetetten adatokkal fogunk rámutatni a 
drágaság igazi okaira.

Ugyancsak kérdéssel fordulta- ’

LÉDERMANN MÓR,

az OKlSz. elnökéhez, aki m unku tára unk - 
nak kijelentette, hogy az Országos Ke
reskedő és Iparos Szövetség rendszere
sen gyűjtötte a drágaságra vonalkoz*  
adatokat a kérdésnek hivatalos oldalról 
történt felvetése előtt is. Hangsúlyozta 
az OKltíz elnöke, hogy a drágaság elleni 
küzdelemben a magyar kereskedelem és 
ipar készséggel vesz részt, de az az ag
godalma, hogy a kormány az ügyet fő
leg mint politikai taktikai eszközt 
akarja kezelni.

Egyébként Lédermann Mór, a terve
zett ankéttől függetlenül, a főváros köz
élelmezési bizottságának a napokban 
megtartandó ülésén konkrét adatok kap
csán fog rávilágítani a drágaság valódi 
okaira és tisztázni kívánja a felelősség 
kérdését is.

korona

Vass Jézsef nyisatkoxaía a drágaság ©l?®ni íiars 
©szSiwiejirőS

Cafe Restaurant

i

A drágaság ellen indított akció során 
nagyobbszabásu ankét összehívásának 
terve merült föl. A terv Ilire egyre pozi
tivebb formában jelentkezett, anélkül 
azonban, hogy a drágaság elleni küzde
lem megbeszélésének időpontjáról, pro
gramjáról és a mcghivandól*  névsoráról 
iUctékcs helyen döntöttek volna.

Vass József népjóléti miniszter, 
aki szombaton toggél Zala ege rszeferc 
utazott, elutazása előtt a drágasági an
két összehívásáról és feladatairól a kö
vetkezőket mondotta a Hétfői Napló 
munka társának:

— A drágaság! ankét terve felmerült 
ugyan, annak

összehlvásár azonban még nem tör
tént intézkedés. ,

Ebben az ügyben ugyanis sok megfon
tolandó részletkérdés vau. Véleményem 
szerint ugyanis

a drágaságot letörni nem lehet.
Legfeljebb csak arról folyhatik a vita, 
miként lehetne belátásra bírni a ter
melés eredményeit forgalomba hozó té
nyezőken A drágaság elleni küzdelem
nek egyes tényezők lebontásával kell 
megindulnia. Ha ez nem megy, néni 
marad más hátra:

a kormány kénytelen lesz a véle
ményem szerint egyedül rendel

kezésre álló eszközhöz: a verseny 
eszközéhez nyúlni.

— Amikor tehát a drágaság meg
szüntetésének niódozatairól kell tár
gyalni:

az első feladat a kereskedelmi tes
tületekre húrul.

Nekik kell előbb megvizsgálniuk a 
maguk körében: hol drágítják meg in
dokolatlanul a közszükségleti cikke
ket! Én nem szeretnék beleavatkozni

jura kell engedni, természetesen bizo
nyos törvényes korlátok között.

Az első teendőnek azt tartom, hogy 
az árak kialakítására a kereslet és 
kínálat fötényozölf kell igénybe- 

, .. , . , venni.
Hivatkozom Ausztria és Németország 
példájára, ahol a nagy kereskedelmi 
tényezők a saját hatáskörükbe tarto
zókat az előállít.ősi árnak és a polgári 
haszonnak • ■•’ObJókrfV' ’^öfckalkulálá^0, 
alapján kényszerítik arra, hogy az 
árakat leszállítók. Ezzel a kérdéssel te
hát inkább

a kereskedőim! érdekeltségeknek 
kellene elsősorban foglalkozatok.

Vass Jó zsc f minis zterel n ökb el ye ttc s
nyilatkozatából nyilvánvaló, hogy

a hetek óta beharangozott drágaságl 
ankét — legalább is egyelőre — nem 

egyéb puszta tervnél,
amely még mcsszo van a megvalósulás
tól. 'Ezt. bizonyítja az a nyilatkozat is, 
amelyet

BALKÁNYI KÁLMÁN,
az OMKE igazgatója tett munkatársunk 
előtt:

— A drágaság! ankét állítólagos ösz- 
szoliivásúról csak a lapokból értesültem. 
Éppen ezért szombaton délben elmentem 
a népjóléti minisztériumba érdeklődni. 
A miniszter ur egyik titkára közölte ve
lem, hogy

a drágaság! ankétot e kereskedelmi 
miniszter ur fogja összehívni.

Erre természetesen felkerestem a keres
kedelmi minisztériumban IValko Lajos 
miniszter urat, aki kijelentette, hogy

r drágasági ankétről nincs tuodmá- 
sa, azt a népjóléti minisztérium volna 

Illetékes összehívni.
— Ezekuíán természetesen várunk. 

Fölkészültünk az értekezletre. Mogdöut-

1 pohár utolérhetetlen habos
kávé, vaj, 1 drbzsemlye, 1 üveg 

margitszigeti ásványvíz 

10.000 K
i

Msch M és Fiai
Vilmos császár út 6 85

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Szőrme- , 
árugyár. Fosztó- és ^élésáruk^jiaflybanj

utolérhetetlen feketekávé, 
1 üveg margitszigeti 

ásványvízzel 

6.000 K
Uzsonnára

utolérhetetlenpohárkávédupla 3 
habbal, 1 üveg margitszigeti i 

ásványvízzel 

10.000 K

speciális zenekara

BriSüánso’tat, ?Ls>"S^él- 
bárkinél .trégébbon veszi Székely Emil 
Király ucca 51. számi Tcríz-tempiommal szemben

magyar-francia konyha. 
Legolcsóbb borárak.

a gazdasági életbe, mert jól ismerem 
a kötött gazdasági rendszer miildcn 
hibáját. A gazdasági életet szabad ut-

W A R ENH AUS 1^1 p«
VI, MflRIflHILFERST2<flS SE 85-87 L L H 
S0L1DESTES, BQLbIGSTES KAUFHAUSZ W

Pdrtos.GroszésTsa
posztó-, bélősnagykeres- 

kedés

V, Erzsébet tér 19 
Nagyválazzlák: libarla, ran- 
dőraógl, Hízotté, közizillliázi 

*a kocslposztökban
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SZÍNHÁZ SPORT
‘R Wertheimer 

és a QJngerleider tröszt 
felbomlott

9’itokzalos tárgyalások a íRenaisance körül

Hz országos fufballbafnoft- 
Ságot az MTK nyerte

MTK-FTC 4 ti (2t O) Bírót Jvdncstcs Mihály

Kabarék, mozik és filmkölcsönzők 
fléhai hatalmas trösztje, a Werthei- 
mer és Ungerleider-együttcs a teg
napi napon végleg felbomlott. A 
tröszt két vezére Wertheimeif és Un
gerleider szakított egymással és a 
jövőben külön-külon óhajtják Buda
pest színházi kultúráját szolgálni. A 
szakítás oka kizárólag a színház-ve
ge lés politikája. Wertheimer ötlete: 
a Royal Orfeumi olcsó helyárak — 
melynek tudvalévőén óriási sikere 
volt — heves ellenzésre talált Ungcr- 
leider, igazgatónál, aki nem akarta 
Ilyen demokratikus szellemben vc- 
fcctDi a társaság új Andrássy úti 
Mínhárót.

A tárgyalások szerint
Wertheimer az Andrássy-uti 
színházat egyedül kapja meg, 
mig az Apolló Színház a régi 
nevén — egyelőre ismeretlen 
helyen fog tovább működni —• 

Ungerlcider vezetése alatt. 
lUngerleider tehát helyiség nélkül 
maradt, mert már a szakítás előtt

'A LIDÓI EXCEESIOR tér rászán 
m idén is a színházi, művészi és iro
dalmi élet több előkelő tagja sül
tet te magát. Ott szorongott többek 
között Hans Bortch feleségével, Pa- 
íásty Irénnel, aki a jövendő londoni 
fellépésének fáradalmait piheni ki 
élőre. Ide érkeztek autón a kitűnő 
Feiks Alfréd festőművész feleségé
vel, akik előzőleg a dolomitokat szá- 
guldták be szürke kocsijukon. Itt 
nyaralt Lábass Juci is, Vajda Ernő 
i’s a feleségével.

MINDEN ELLENKEZŐ HÍRESZTE
LÉSSEL SZEMBEN a szombaton nyilt 
három tzinház premiérje — egyiknél sem 
eredményezett telt házat. A Király és a 
Városi háromnegyed, az Operett fél 
ház előtt tartotta ünnepélyes megnyitó
ját. A régi műsor mindenütt tetszett.

HIÁBA, EZ A BILLER nem fér. 
a bőrébe — mondják a Vígszínhá
zak. Pedig hát igazán ő tiem oka 
semminek. Nem tehet arról, hogy 
úgyszólván minden nap megakad a 
fjiármacskán^ próbája, mert hol a 
társalgóból, hol a színpadról hang
zik a veszekedés lármája. Valószí
nűen mindig más a hibás, mert a jö
vendő, kis eton-fr.izurás és monokhs 
Biller idegei. — nincsenek kötélből. 
Minek molesztálják őt — holmi pró
bákkal.

VINCE ZSIGMOND ..BUDAFOKI 
HERCEGNŐ'*  cimü operettjének a Király 
Színház első bemutatójának szerepeit 
tegnap este végleg kiosztották. A btula- 
foki hercegnő: Péchy Erzsi lesz. Többi 
szerepeket Ráikai Marci, Kompóthy, 
Latabár kapták. Rendező Tihanyi lesz. 
Vince Zsigmond egyébként e sorok írója 
előtt úgy nyilatkozott, hogy csak két 7mí- 
nop múlva szeretné látni operettjét a 
színpadon. Addig a Régi jó Budapest 
menjen. *

KIK SZERZŐDTEK ÉS KIK 
NEM, ez izgatja most a színházi vi
lágot. Hát kérem sokkal többen nem
— mint igen. Annyira, hogy igen 
solv pesti színésznek és színésznőnek 
vidéken kellett szerződés után nézni, 
Vidékre menti Viola Margit, Kólba*  
Ildikó, Honthy Hanna, Tolnai An
dor, Tamás Beftö, Pataky Miklós, 
Dcréky János stb. Viszont Pestre 
csak igen kevés vidéki jött. így: 
Rolkó József Debrecenből, Szécsi 
Böske Miskolcról, Gáspár Inán, Berki 
József és Pallós Irén Miskolcról. 
Növendéket csak egyet szerződtettek.
— színésznőnek': Werbőczy Hát — a
Király Színház. ______ * 

eladták az Apolló Színház Eskü téri 
helyiségét Somló Elemérnek, aki ott 
Orion Színház néven mozit fog csi
nálni. Megindult a hajsza alkalmas 
helyiség után. Szó volt több körúti 
moziról, amelyek nem bírják a rossz 
konjunktúrát és

nagyobb lelépés ellenében szí
vesen engednék át helyiségüket.

De Ungerleider Bárdos Artúr felé 
is tapoga tódzott és tőle érdekes fel
tételekkel a Renaissance Színházat 
akarta bérbevenni. A Renaissance- 
ért Ungerlcider semmi áldozatot sem 
kímélt volna, de Bárdos egyelőre 
nem fogadta el ajánlatát, hogy a 
Renaissance

délutáni mozi és késő esti ka
baré legyen.

A tárgyalások azonban, minden cá
folat ellenére tovább folynak és Un- 
gcrleider új terve yalószínűen. meg
lepetésként fogja érni Budapest 
színházi világát.

* Ilármacskán! Az uj szezon híres ze
nés újdonsága, a Hármacskánt szomba
ton kerül bemutatóra a Vígszínházban, 
Rendki vü1 mulatságos szöveg, hangula
tos és lendületes dalok tömego alapítot
ták meg sikerét az újdonságnak, amelyet 
parádés szereposztásban mutatnak be. 
Főszereplők: Bittér Irén, Góthné Kertész 
Ella, Fejes Teri, Góth Sándor, Kertész 
Dezső, Pártos Gusztáv, Dénes György, 
Mészáros l’auletto és Zala Emmy. Az 
első előadások jegyeit már árusítják.

* A Régi Jó Budapest egész héten. A 
Király Színházban Szilágyi és Radó na
gyon mulatságos rovűoperettje egéoz hé
ten műsorra van tűzve ugyanazokkal a 
szereplőkkel és olcsó helyárakkal, mint 
a megnyitó előadáson. Most és jövő va
sárnap délután Marica grófnőt adják 
mérsékelt helyárakkal, Halász Annával, 
Pálmay Ilkával, Síró Annával, Rátkai- 
val, Latabárral, Kompóthy Gyulával és 
Gáspár Ivánnal a főszerepekben.

* A Városi Színház csütörtökön, szep
tember hó 3-án újítja fel Lehár Forenc 
legszebb zenéjii rendkívül érdekes tár
gyú operettjét, az Évát. Lehár muzsiká
jának valóságos kincscsbáza ez az ope
rett, melyet a Városi Színház pazar kiál
lításban, a főszerepekben Harmath Hil
dával, Vigh Manóival, Galetta Ferenc 
és Sziklai Józseffel szólaltat meg. Az 
Éva előadásaira vasárnaptól válthatók 
jegyek a színház uj helyáraival, 6—58 
ezer koronáig.

* Hat darabbal nyitja meg szezónját a 
Renaissance Színház. A Ronaissance 
Színház mielőtt uj darabot mutatna be, 
szombattól, a tavalyi szezon hat legna
gyobb sikerét tűzi egymásután műso
rára. Mindem darab előadására legfeljebb 
kétszer kerül sor. Az előadások sorrendje 
a következő: Szept 5l szombat őszi szere
lem, vasárnap Csókoljon meg, hétfő Ha
láltánc, kedd Kísértetek, szerda Meny
asszonyi fátyol, csütörtök Szeretni. Vala
mennyi darab főszerepét Somlay Artúr, 
a színház újonnan szerződtetett tagja 
játssza.

* A Fővárosi Operettezinház megnyitó 
kabaréműsora tölti be a szezón első he
tét Minden este a páratlanul gazdag mű
sor kerül színre, tömérdek kis színdarab, 
tréfa, ének, tánc és látványosság, amely 
ben a FőadroH Operettszínház és a Víg
színház kitűnő művészei tépnek fed, nagy
szerű vendégek társaságában, Kezdete 
nyolc órakor.

BÚTOROK
Legfinomabb és egyszerűbb hálók ts ebM- 
lök minden elfogadható árban kaphatók 

LÖWY TESTVÉREK 
02 (Erzsébet körút közelében)Dohány

A tegnapi első bajnoki vasárna
pon tehát mégis sikerült a kék-fehé
reknek megvédeni az országos baj
noki címet. A spk huza-vona után 
szép és értékes játékban gyönyör
ködött a megjelent húszezer főnyi 
közönség. Az FTC hősies küzdelme 
ellenére sem tudta még helyenként 
sem utalni a mezőnyt, mert az MTK 
minden egyes tagja dícséretreméltó 
munkát fejtett Ki, amely a legcseké
lyebb támadó akciót is már csírájá
ban fojtotta el.

Heves iramban kezdődött a mér
kőzés. Eleinte változatos küzdelem, 
későbben némi MTK-fölénnyel. A 
vezető-gól a 32. percben esett Mol
nár, 18 méteres szabadrúgásából.

Gyönge sportot nyújtott 
a KHOE atlétikai versenye

A KAOE kétnapos versenyének máso
dik része ugyanazt a sivár képet nyúj
totta, műit az előző nap. A startnál hét- 
ről-bétre ugyanazok az arcok. A közön
ség elhidogülésénok főként ez a magya
rázata.

A második versenynap legszebb ered
ménye Fluck Istvánnak (BBTE) 100 mé
teren elért 10.8 mp-es ideje, amelyet 
hátszéllei támogatva végzett. 200-on Püs
pöki (MAC) 26.4 alatt verte Magyart. 
56.81 méterrel győzött Szepes Béla (MAC)

71 futball-
bajnokság sí aríj a
Nz, első bajnoki vasárnap programján 

az országos bajnoki döntőmérkőzésen kí
vül három elsőosztályu mérkőzés szere
pelt.

A legszebb teljesítményt kétségtele
nül az NSC csapata végezte, amely 
6:3 arányban győzte le a KAC-ot.

A mérkőzés fair keretek között folyt le. 
A gólok közül kettőt Spitz, kettőt László, 
egyet Volentik és egyet Rémay II. lőtt, 
mig a KAC góljain Krausz, Csida és 
Raix osztozkodtak. Az NSC teljes mérték
ben megérdemelte a győzelmet.

Minimális,
1:2 arányú vereséget szenvedett 

VÁC a in. kér. TVE-tőL
A mlndvéigig heves mérkőzés góljait 
nyerés és Horváth (ül. kér. TVE)

VÁC gólja tize no üresből

a

Ki
lőt

ték, nrig a 
eredt

Döntetlent hozott az
ETC—BEAC

mérkőzés. Az újdonsült elsőosztályu post- 
eraébeti csapat bomutatkozása. rokon
szenves volt. Mindkét csapatnak volt 
gólhelyzete bőségesen, ezeket azonban 
nőm tudták kihasználni. A mérkőzés 0:0 
arányban döntetlenül végződött.

X Győztek az olasz kerékpárosok. Az 
UTE motor-stadionjának olasz vendégei 
jóknak bizonyultak. A 3X/350 méteres 
versenyt Biocchi (Milánó) nyerte. Az 5 
kilométeres nemzetközi párosverseny 
ugyancsak az olasz Biocchi—Zuchettti- 
pár .zsákmánya lett. A 4900 méteres L 
osztályú pontfőversenyben első lett 
Trachtuletz (Postás). A II. osztályú 
3X1000 méteres sprintbajnokságot Hável 
Pál (MTK) nyerte 13 perces idővel.

X A 800 méteres uszóbajnokság is 
Egerbe vándorolt. A VÁC vasárnapi 
úszó versenyébe programjába volt ik
tatva a 800 méteres bajnokság is. A baj
nokság Szigritz Géza révén szintén 
Egerbe vándorolt. A kitűnő egri úszó 
11 perc 292 mp.-es rekordidő alatt úszta 
meg a távot. A rekord azonban szomorú 
uszodaviszonyaink miatt, nem hitelesít
hető és igy mint legjobb országos ered
mény lesz nyilvántartva. A verseny ke
retében játszotta le a MAC bajnoki 
mérkőzését a VÁC csapatával. A moocsct 
a kék-sárgák nyerték meg, 2:1 arányban.

X Gyengén startoltak a*  uj másodosz
tályú csapatok. A másodosztálya csapa
tok la vasárnap kezdték meg bajnoki

Molnár, nevéhez fűződik a második’ 
gól dicsősége is, amelyet Orth ideá
lis passzából védhetetlenül helyezett 
el a zöld-fehérek hálójába.

A második félidőben az őrkáni 
szerű szél elcsendesedik. Orth lőtte 
ezután a harmadik gólt Pöleseknek 
sikerült most Remetét megtévesz
tenie és ennek eredménye volt a zöld - 
fehérek egyetlen gólja. A bajnok< 
csapat ezután mái csak stílusos já
tékra törekszik. Az utolsóelőtti perc
ben Senkey II. lefut, magasan be
adott labdáját Orí/t a kifutó 
mellett könnyen gnrftja a hálóba, 
MTK-tám ad ássál ért véget a mér
kőzés.

a gerely vetésben. A magasugrást a te
hetséges Grosz (MTK) nyerte 168 centi
méterrel. A hármasugrás a favorit 
Cséfíai (MTE) zsákmánya lett, 13.21 mé
terrel. Uj tehetség gyanánt emlegetik 
Járó Józsefet (MTE), aki 800 méteres elő- 
versenyen győzött elég jó idő alatt. A 
400 méteres elsőosztályu verseny győz
tese Gerő Mór (KAOE) lett 51.4 mp alatt. 
A tömegsport céljait szolgáló 10X400 mé
teres stafétát a KAOE nyerte 9:21.2 mr» 
alatt, az FTC és a MAC előtt.

mérkőzéseiket. Az érdeklődés főképpen 
az uj másodosztályú csapatok felé irá
nyult Ezek közül azonban csak a Test
vériség szerepelt jól, amonnyibeu a 
KAOE-t, sikerült 2:1 arányban legyőznie. 
Az URAK csak 1:1 aránya eldöntetlent 
tudott kivívni a rivális IJMTE ellen. 
Súlyos, 8:1 arányú vereséget szenvedett 
az újonc Világosság a Postásoktól. Az 
ETSC 0:2 arányban kapott ki a Zuglói 
VII. kér. AC-tó\. A FÖV TKÖR 2:1 
arányban győzte le a BAK-at.

X A Grünfeld-vándordljat az MTK 
nyerte meg. Az MTK kétnapos verse
nyének keretében rendezte meg a Grün- 
féld-vándordíj küzdőiméit. Ugyancsak a 
verseny keretőbon dőltek el Budapest • 
ötös diszkoszvető és magasugró ifjúsági 
csapatbajnokságai, valamint w, ifjúsági 
3000 méteres gyaloglóbajnoksága is. Ez 
utóbbi atlétikai verseny szokatlan in
cidenssel végződött. A végig vezető 
Hcrskovits (MTK) és Szeszkor (MTK) 
olőbb szabálytalanul versenyeztek, a 
finisben azután futottak is. A közönség 
azt várta, hogy a zsiiri a két szabályta
lanul vorsenyző atlétát diszkvaliflkálnl 
fogja és a harmadiknak beérkező Happ 
Bélát (MTE) fogja győztesnek kihir
detni. Miután a zsűri ennekéll)enér< 
Herskovitsot hirdette ki győztesnek, a 
közönség felzudult. Éhez a közönségnek 
joga is volt Hertzka Rezső, az MTK 
atlétikai vezotője ennek dacára a közön
ség közé rohant és ott botrányt ren
dezett.

Az ifjúsági diszkoszvető ötös csapat
bajnokságot egyébként az MTK nyert*  
(Gelléri, Rózsa, Polgárdy, Farkas és 
Tömpe) 3124-es átlaggal. Második « 
MAC, harmadik az FTC. Az ifjúsági 
magasugró-csapatbajnokeágot a MAC- 
nak Bihari, Vésel, Goda, Hévízi és Bíró
ból álló csapata nyerte 158 centiméteréé 
átlaggal az MTK és az FTC előtt

X Bécsi futballeredmények. Ma men
tek végbe az első mérkőzések a labda- 
rugó-bajnokságért. Ezeknek eredménye 
a következők: Hakoah—Wacker 5:1 (3:0), 
Vieniwv—WAC 3:0, Sportklub—Simme- 
ring 3:1, Sloven—Horta 1:0, FAC—Rapid 
2:1.

X Slavia—UTE 3:2. Prágából jelentik, 
hogy az újpesti UTE és a Slavla-csapat 
labdarugó mérkőzésének eredménye 3:3 
(2:1) a Slavia javára.

Kiadja:
X „Hétfői Napló" lapM.dóván.lat 
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