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Izgalmas éjszakai nyomozás alán
27 előállítás történt a hamis milliós 

bankjegyek ügyében
PrfedTSTxtor r*P<5t  SaDrtmfaia. 

alapján — miként erről a lapok 
mai résalotofi tudósítást kö7<öltek 
a rendőrség vasárnap éjjel nagy
arányit intézkedést tett a pénzha- 
misitási ügyben a gyanúsítottak le
tartóztatása és bűnszövetkezet le- 
l°Este8tíz°ó»koT negyven detektív 
részben autón, részben villamoson 
Újpestre ment, ahol a rendőrkapi
tányság épületében gyülekeztek. A 
többi detektív a gyanúsítottak la
kásai körül Jövő budapesti őrszobá- 
kon helyezkedett el. A detektívek 
ötös csoportokra voltak beosztva. 
Minden ötös csoportot egy SeftneW 
vagy Smthmáry felügyelők cso
portjába tartozó detektív vezetett, 
akiknek mán nagy gyakorlatuk van 
a pénzhamisitási ügyekben).

A detektívek előre megbeszélt terv 
szerint pontben éjszaka egy órakor 
valamennyien elindultak leshelyük- 

ről.
Az Újpesten dolgozó detektívek 

mivel a nagykiterjedésü zeg-zngös 
uceákból álló városban gyalog csak 
nehezen haladhattak volna autón 
Igyekeztek a gyanúsítottak lakosa 
Felé. Az ötös detektívcsoportok be- 
sörgettek a lakások ajta.ian.

_ A rendőrség van Itt. Nyissák 
ki az ajtótl

Az álmukból lelvert emberek között tér 
nészetesen óriási riadalmat keltett a 
rendőrség megjelenése. Hiányos éjszakai 
51tiizotbon siettek az ajtókhoz <••kivan- 
•slskodva, hitetlenkedve fogadtuk a de 
toktlvoket. A legtöbb helyen ™indcn 
sllonkozés nélkül ajtót nyitottak, de 

sok helyen vonakodtak beengedni a 
de toktlvoket. akiknek ezeken a llelj e- 

' ken erőszakkal kellett behatolni a la- 
kásokba

A lakásokban talált váratlanul meglő- 
pett cMboreket, először is szigorú ijfa- 
lolUtás alá vették, azutan néhány fae
lem házkutatást tartottak.

Újpesten hét házkutatást tartottak, 
azonban minden eredmény nélkül. 
A Frledlünder által cinkosokként 
megnevezett emberek lakásán egyet
len egy hamis bankjegyei sem pedig 
a bankógyártáshoz szükséges gépet, 
szerszámot, klisét, festéket vagy pa- 

pírt nem találtak.
A dotektlveket nagyon meglepte a ház- 
rutatások sikertelensége, mert bizo
nyosra vették, hogy Friedlander Lipót 
állomása alapján Sikerül V-Wlten! 
íz egész hamisító bandát

Azonban a házkutatások siertelensége 
ellenére is felszólították mindazokat aki
ket Friedlander megnevezett, valamint 
akiket a nyomozás során gyanúba vettek, 
hogy kövessék őket a főkapitányságra. 
Az illetők egy része szó nélkül, mdqrésze 
pedig többé-kevésbé ellenkezve követte a 
detektiveket, akik az újpesti kapitány
ság elé vezették őket.

a késő éjszakai órákban huszonegy 
ember állt a detektívek gyűrűjében. 
A huszonegy embert hármas csoport
ban a rendőrség Bp. 14—281 számú 
gépkocsiján beszállították a főkapi
tányság épületébe, ahová Időközben 
már visszaérkeztek a Budapest terü
letén dolgozó detektívek, akik három 
ugyancsak minden eredmény nélkül _ 
végződött házkutatás után hat embert 

állítottak elő.
Hajnalban négy órakor összesen huszon
hét halálsápadt, az izgalomtól remegő 
ember szorongott a detektívek szobájá
ban. Szatmáry és Schnell felügyelők 
azonnal megkezdték a következő előállí
tottak kihallgatását:

Stelner Miksa, Fuhrmann Dávid, 
Baumfeld Jakab, Schleslugcr Adolf, 
Abelesz József, Herskovlts Leó, 
Hlrschl Hermann, Gutsteln Henrik, 
Lcfkovlts Mór, Groszmann Salamon, 
Peri Izrael, Kohn Hermann. Herzfeld 
Pinkász, Gusztin Izrael. Wasserstein 
Izidor, Hollander Wolff, Goldsteln 
Sámuel, Blum Mór, Herskovlts Hcr- 
rnann. Stelnhcrz Chajcm, Gold Sala
mon, Hochstiidtor József, Stein Izsák, 
Turteltaub Gyula, Goldsteln Sámuel, 

Kransz Izsó, Pollacsek Lipót.

Ezek legtöbben alkalmi árusok, vásári 
és piaci keroskedők, ügynökök és foglal
kozás nélküli egyének. Kevés kivétellel 
galíciai származású, bevándorolt zsidók.

Valamennyien tagadták, hogy bármi 
közük is lenne a bankjegyhamlsltás- 
hoz. Néhányan elmondották, hogy 
Ismerték Frledlünder Lipótot, akitől 
már hónapokkal ezelőtt különböző 
üzleti ügyekből kifolyóan több ízben 
nagyobb összeget kaptak, de arra 
már csak egy-kettő emlékezett, hogy 
Frledlünder ezt ez összeget aprópénz- 
ben vagv milliósokban fizette nekik.

A detektívek megmagyarázták az elő
állítottaknak, hogy saját maguk helyze

Tluíópneu SzílárdBéla

Autófelszeretés—

tón könnyítőnek, lia mindent elmonda
nak, amiről tudomásuk van és eléjük túr
ták Friedlander beismerő vallomását.

A detektívek délig faggatták a hu
szonhét embert, akik azonban maka
csul megmaradtak amellett, hogy a 
hamisításban semmi részük nincs. 
Mivel a lakásukon tartott házkutatás 
eredménytelen volt-és így tagadásuk
kal szembeu semmi tárgyi bizonyíték 
nem volt, mindnyájukat elbocsátot

ták a főkapitányságról.

Az elbocsátott embereket azonban to
vább is szemmel tartják és szerdára újra 
beidézték őket a főkapitányságra.

A nyomozás vezetői között természete
sen kínos meglepetést keltett, hogy a 
nagyarányú éjszakai nyomozás semmi 
jelentős eredményt nem produkált, ho

Petrichevich báró az állami 
lakásépítkezés megkezdéséről

A’ Lakásépítési Állandó Bizottság 
szombaton tartott ülésében megállapí
totta azoknak az építészeknek, építőmes
tereknek és mérnököknek a névsorát, 
akik a legutóbb vásárolt három telken 
építendő hat állami bérház tervpályáza
tára megbízást kapnak. Minden egyes 
bérház tervezésével nyolc-nyolc építészt 
bíztak meg. Ebben az ügyben alkalmunk 
volt

Petrlchevicli-Horváth Emil bárt)
népjóléti államtitkárral beszélni, aki a 
következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A szombati értekezlet 48 építésznek 
adott megbízást tervpályázat benyújtá
sára. A kiszemolt építészeknek hétfőn 
tesszük postára a megbízást tartalmazó 
határozatot és egyben közöljük a pályá
zat feltételeit. A nyolc-nyolc pályázóból 
álló csoportnak az a tagja, aki a legmeg
felelőbb pályatervet nyújtja bo, 15 millió 
korona díjazásban részesül és megkapja 
a megbízást az építésre. Munkadíjat kap
nak a tervpályázat elkészítéséért a többi 
pályázók is: egyenként hatmillió koro
nát. A minisztérium azért helyezkedett 
arra az álláspontra, hogy 

lott bizonyosak voltak a teljes sikerben.
Az eredménytelenül végződött kihall

gatások 'után Holzinger József detektív 
nyomban visszautazott Debrecenbe, hogy; 
közölje a dolgot az ottani vizsgálóbíró
val. Természetesen most ismét vallatórai 
veszik Friedlander Lipótot, mert meg 
kell állapítani, hogy beismerő vallomás 
sával félrevezette a rendőrséget, vágyj 
csak tagadnak-e állítólagos cinkosai, 
akik ellen az esetben tárgyi bizonyító ko
kat kellene beszerezni.

igaz ugyan, hogy tárgyi bizonyíté
kok beszerzése most már szinte elhá
ríthatatlan nehézségekbe ütközik, 
mert az egy hónapja folyó vizsgálat 
Ideje alatt az esetleges bűnösöknek 
már sikerült elrejteni, vagy megsem
misíteni a hamisításhoz szükséges 

gépeket és más anyagokat 

csak szűkebbkörü pályázatot hirdet, 
mert nem akarta az előreláthatóan nagy 
számban beérkező pályázatok hosszadat-, 
más áttanulmányozásával és idő veszte
séggel járó alapos megvizsgálásával na 
akció gyors lebonyolítását veszélyeztetni, 
másrészt pedig szükségesnek tartotta, 
iogy a pályázók munkája díjazásban ré
szesüljön, ami korlátlan terjedelmű pá
lyázatnál lehetetlenné vált volna.

— A kijelölt építészek a pályázat be
adására tíznapos terminust kapnak, 
tehát

szeptember 18-áig minden megbízást 
nyert építész köteles a pályatervet 

benyújtani.

különben a pályázatból kimarad és a dí
jazástól elesik.

A benyújtott pályázatok fölött a 
Lakásépítési Állandó Bizottság által 

kiküldendő zsűri fog döntőül.
A tervpályázatok felülbírálása és a kü*  
lönböző munkanemek szerint az egyes 
vállalkozásokkal folytatandó tárgyalások 
befejezése után megindulhat a?, építő 
munka.

Ha az Idő kedvező lesz, október kö
zepén megkezdődhetik az állami bér

házak építése,
amit csak akkor kell félbeszakítani, ha a 
téli időjárás a munkálatok folytatását 
lehetetlenné teszi. Ha azonban korén*  bo- 
áll a tél, csak kora tavasszal 
meg az előmunkálatokat.
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Bethen értesítést vár Walkotól: 
szükségesbe Genfbe utaznia?

Ma ke zdődik Geufbeu a Népszö
vetség őszi közgyűlése, amelynek 
napirendjén a szanálás eddigi ered
ményéről szóló jelentésen ki vül ma
gyar kérdés nem szerepel. Való
színű azonban, hogy

a kisántánt njra megpróbálko-
7,ik szokott taktikájával,

/>melynek célja: megelőzni nz el
nyomott magyar kisebbség pana
szainak felsorolását. Magyarország’ 
ellen emelt, koholt vádak megis
métlésével. Minthogy a kisántánt 
támadását legutóbb teljes ered
ménnyel sikerült .(teufbtm vissza
utasítani, kormánykörökben bizo
nyosra vették, hogy ezúttal a szo
kásos támadás elmarad. Azokból a 
közleményekből azonban, amelyek 
a kisántánt lapjaiban a genfi tár
gyalásokról megjelentek, arra lehet 
következtetni, hogy

ujrx föl kell készülni a kis-

ántánt-rohaiu visszaverésére.
: Ezekből a körülményekből magya

rázható, hogy Bethlen István gróf 
miniszterelnök, aki legutóbb úgy 
határozott, hogy nem utazik 
Genfbe. most ismét a népszövetségi 
közgyűlésen való részvétel gondo
latával foglalkozik. Mint teljesen 
beavatott helyről értesülünk,

Bethlen István gróf miniszter
elnök távirati értesítést vár 

Walko Lajostól
arra vonatkozóan, szükséges-e ki
utazni Genfbe. Ebben a távirati ér
tesítésben Wajko Lajos azokról a 
tapasztalatokról számol be, amelye
ket négy napos genfi tartózkodása 
alatt szerzett. .

A miniszterelnök genfi utazását 
ettől a közléstől teszi függővé.

Walko Lajos jelentésének hétfőn 
kell megérkeznie.

Rupperf Rezső, a Kóssuth-párt elnöke, 
egyértelműen kijelentették munkatár
sunk előtt, hogy az ellenzéki pártok va
lamennyi tagja helyesli a szocialisták 
által megindított akciót és aláirják a 
Ház összehívását kérő ivet. Az aláírások 
gyűjtését már meg is kezdték.

PAKOTS JÓZSEF
a demokratapúrt álláspontját a követ
kezőkben fejtette ki munkatársunk előtt:

— Feltétlenül össze koll hivatni a 
nemzetgyűlést, mert igen sok aktuális 
és fontos kérdést kell szóvátennünk. A 
legfontosabb a drágaság kérdése. Vasa, 
népjóléti miniszter ankétezése porhintés. 
Addig, amíg a kisemberekkel tárgyalt, 
csak ment valahogy a dolog, mihelyt a 
malmok kerültök sorra, megbukott az 
egész akció.

Erdős Ferenc dr. sajtó
pert indít rágalmazói 

ellen

Egy magyar író felesége 
halálba menekült az éhség elől

(A Hétfői Napló tudósítójától.)
Néhány hónap előtt • Budapest 

írói világának szomorú szenzációja 
volt og.v tehetséges fiatel magyar, 
iró: Erdődy Elek öngyilkossága. A 
na pih Íreken felül egy-két jóaka
rata kollega nyíltan minden3 kerte
lés nélkül megírta az öngyilkosság 
okát. A magyar iró éhezett. Nem 
bírta tovább. Veronái, Rókus és 
azután uji’a a nyűgös élet.

Vasárnap délelőtt újra sók ki
váncsi tolongott a Ballagi Mór jícca 
4. harmadik emeletének egyik aj-

i ii

tója olőtt, ahol a szomorú sorsú’ 
Erdődy Elek családjával együtt 
tengette életét. Ma azonban’ nem az 
író, hanem annak felesége Vágó 
Mária akart megfutni a koplalás 
elől. A szerencsétlen sorsú magyar 
iró feleségét, miután a házban lakó 
dr. Hcckenast örvös első segélyt 
nyújtott, a mentők bevitték a Ró
kus kórházba, ahol a hírhedt első
emeleti öngyilkosok szobájában he
lyezték el. Az öngyilkos ‘rfriasz- 
szony nagymennyiségű ópiumot 
ivott. Állapota rendkívül súlyos.

Sfiijtik már az aláírásokat 
a parlament összehívására 
Peyer Károly nyilatkozata a szociáldemokrata párt 

hétfői Értekezletéről

Húromhónapos fogság után teg- 
»nap szabadult ki a fogházból Erdős 
Ferenc dr. ügyvédi akit azzal vá
dolnak, hogy a Holdingus banktól 
nagyobb összeget vett fel az ügyész
ség és a sajtó megvesztegetésére. 
Erdős dr. ügyében a vizsgálat je
lenleg folyamatban van, de 400 mil
lió kaució ellenében szabadlábra 
helyezték, mert egészségét a vizsgá
lati fogság teljesen aláásta.

Munkatársunk felkereste dr. Er
dős Ferencet, aki Rákóczi úti laká
sán betegen fekszik.

— Az ügy érdemi részéről — mon
dotta Erdős dr. — nem nyi latkoz
hatom. Csupán azt a fájdalmas 
tényt akarom leszögezni, hogy elle
nem, aki 25 éves újságírói múltra 
tekintek vissza, indították hajszát, 
és súlyos támadást egyes lapok. 
Bármenyire is sajnálom, azok ellen 
az újságírók ellen, akik megrágal
maztak, becsületem megvédése ér
dekében kénytelen vagyok sajtópert 
inditimi. Most fogom áttanulmá
nyozni*  a*rólrtm  szól^ cikkeket és 
ennek alpján fogom megindítani a 
sajtópereket.

ha kedvező r«siletfliet«sj 
feltételek niollott az általunk 
saját műhelyeinkben tiszta 
gyapjúszövetekből készült 
es kitűnő szabású

férfi-, fiú- ós líáirto-
i'uhaszilkségletét országszer
te Ismert ős újból meg. 
nyílt (volt Kossuth Lajos uconi)

WH1F niliíiriiliíi-
bán, IV. kor., Oerlócsy u. 1. 
(régi városháza mellett) szerzi be

Külön mértékszerlnll szabóság

HÜHMRlfl GÖZFÜUDÓ

22.000 I< (törülköző 
és lepődő 
használattal)

Pénteken egész uap csak férfiaknak

BÚTOROK
Legfinomabb és egyszerűbb hálók és ebéd
lők minden elfogadható árban kaphatók 

LÖWY TESTVÉREK
Dohány ucca 62 (Erzsébet körút közelében)

ül

A szociáldemokrata párt parlamenti 
frakciójának tagjai hétfőn délután öt 
ómkor értekezletet farínnak, amelynek 
célja a fíeniezky-ítélet és a Somogyi— 
Harsé) gyilkosság új katonai nyomozásá
nak elhúzódása miatt meginti*' ‘indó par
lamenti akció megbeszélése.

I’EYER KAROLY,
aki pénteken este- érkezett meg Marsoil- 
leeből, a szociáldemokrata párt állás
pontját az uj helyzetről a következők
ben fejtette ki a Hétfői Napló munka
társa előtt:

— A szociáldemokrata párt parla
menti frakciója hét Tőn dönt, de most 
már kijelenthetem, hogy

a szociáldemokrata párt képviselő- 
tagjai mindent megtesznek abban az 
Hányban, hogy a nemzetgyűlést ősz- 

szó lehessen hívni.
— Egészen természetes, hogy a szük

séges aláírások összegyűjtése több napot 
fog igénybovenni, reméljük azonban, 
hogy a szükséges 50 aláírás egy héten 
belül együtt lesz.

Arra a kérdésünkre, hogy a Vágl-féle 
ellenzéki csoport marseillosi magatartá
sának és a kongresszus Vágiékra ked
vezőtlen állásfoglalásának idehaza lesz
nek-e következményei, Peyer Károly a

Briliánsokat,
bárkinél drágábban vasai székely Emil 
Király ucca Rí. számi Teréz-templommal szemben

következőket
— A II. 

kongresszusa 
kedott, hogy _t ____ ________
lista párt alakulására szükség nince. 
Csupán azért, mert egyes ezociálisták 
között véleménykülönbség van, nincs ok 
uj párt alakítására. Az angol szocialis
ták ki is jelentették, hogy ilyen, öltökből 
Angliában legalább is négy munkáspár
tot kellene alapítani. Ami a következmé
nyeket illeti, erről csak azt mondhatom, 
hogy mindenki, aki magára nézve a 
szocíálfeta párt programját kötelezőnek 
Ismeri el, tagja a Wiooiáldemokrata 
pártnak. A pártba való belépésnek vagy 
visszalépésnek nincs semmiféle formali
tása.

Politikai körökben a marseillesi kon
gresszus határozata alapján bizonyárra 
veszik, hogy

a Vágl-féle ellenzéki szocialista cso» 
port tagjainak legnagyobb része vias- 

szalép a szociáldemokrata pártba.

Beszéltünk a demokratikus blokk má
sik húrom pártjának vezotőtagjaival is 
a nemzetgyűlés összehívásáról. Szilágyi 
Lajos, a kispolgárok és földművesek 
pártszövetségének elnöke, Paköts József, 
a demokrata párt vezető tagja, valamint

mondotta;
InternacionalQ mareeillesi 
arra az álláspontra holyei- 
Magyarországon uj szociá-

OKOUÍDÍS

ZSOLDOS maMnfolyam
Budapest. VII, Dohány uooa 04. Tel. J. 21-47. ElŐkéazi 
középiskolai mngánvizegákre, érettségire vidékieketh

ír'’■ .'4 s.ti;.'

Budapesti 
lóversenyek

I Nagy köjönaég előtt folyt lo a Lovar- 
ogyJet szeptemberi mltingjének meg
nyitó napja. A nap főversenye a Rákosi 
liendicep volt, amelyet Tanúi, a Szent 
István díj másodikja nyert meg igen 
könnyen Honfitárs ág Gyi lovam előtt. 
Ebben a versenyben Pimpó a forduló
ban elbukott, de sem a lovasnak, sem a 
lónak baja nem történt. Az Ujomc-ver- 
senyt a nap másik fővdrsenyét Mondór 
nyerte, amely egyike lesz legjobb két
éveseinknek. A Lovaregylet figyelmét 
felhívjuk, hogy az utóbbi időben tipste- 
rek özönlik el a pályát, különösen egy 
volt ékszerészsegéd és egy könyvelő, 
akik már ki voltak tiltva és húsz éve 
tippelésből élnek, molesztálják a turf 
közönségét és jőnevü joe/téink közelébe 
férkőznek,

A versenyek részletéé eredménye a 
következő:

I. 1 Katrincza (Schejbal pari). 2. 
Koppány Cl és háromnegyed). 3. Borgla 
(5). Fm: Bergére. % h„ 8 h. 10:18.

II. 1 Poeeuee (Kovács 6). 2. Rozgonyi 
(6(. 3. Álmom (5). Fm. Felkelő, Nepthisz, 
Edesbabám, Serény, Damocles, Picikém, 
Oserkésző, Facetté. M fejh, 10:97, 
?9, 33, 35.

III. 1. Mondór (Schejbal 2 reá). 2. 
Makróz (12). 8. Baldower (2%). Fm: Mac 
Ma hon. Beverő, Siess. 9% h., fejh. 10 :17, 
12, 16.

IV. 1. Tandi (Rojik 4). 2. Honfitárs (3) 
3. Gyl lovam (8). Fm: Mutaós, Kikérik!, 
Pimpó Patrlcliw, Kuetoe, Fórban, öt
negyed h.» háromnegyed h. 10 :60, 16, 
16, 17.

V. 1. Eoarté (öten özei) 9), 2. Marika
II (6). 3. Felperes (12). Fm: Mufti, Deli
lány, Suba, Modor,, Szószegő. Fejh., fejh. 
10 : 56, 24, 25, 54.

1
>■- hogy

árban, 
fazónban, . 

minőségben, 
és Kivitelben 

utolérhetetlen!

V

Budapest VII, Rákóczi út 22 
Seal elekirlk bunda 8,200.000
Seal ellekirik bunda l8 S,küX / qnn flnnufabb kiállitásb-’n, & hosszú... WU.IlUU 

Maron Kanin bunda 125 hosszú ... 8,900.000 
Fekete Crabanter bunda

!cg livatesabb fazón............-.........

Nuíriette sporthunda. . . . . . . . .
Yelour köpeny
Velour köpeny kézelő szórni fzv.

Kockás, csíkos velour köpeny
divatszinc'.ben, különlegeslazön, 
végig bélé ve.................................... ..

ingói kockás átmeneti felöltő
Szövetruha ’ l8Zél’’1,82,8

1,200.000 
850.000 
480.000

óriási választék eredeti párizsi modelek 
után mindenféle nomes szőrméből ké
szült nöl bundákban, logújabb divatú 
ősri, téli, nöl és leányka köpponyekbon, 

valamint ruhákban.

Poloskaíptásban vezet
Belvárosi Takarítást Vállalat Tulefón: 45—51
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héten, kiszabadul
Beniczky a fogházból 

goronktvül tárgyalja a tábla a védő felfolyamodását 
a letartóztatást elrendelő végzés ellen

A Töreky-tanács. miután kor
mányzósértés és hivatali titok el
árulásának vétségei miatt elitélte 
Beniczky Ödönt háromévi fogházra, 
még ott zárt tárgyaláson végzéssel 
elrendelte az elitéit letartóztatását 
is. Alig két hete, hogy kiszabadult a 
fogházból Beniczky, hogy nagy ne
hezen .orvosi bizonyitvány és 300 
millió óvadék segitségével kieszkö
zölte szabadonbocsátását s már újra 
levitték régi cellájába. Vajda Ödön 
dt. védő nyomban a letartóztatást 
elrendelő végzés kihirdetése után 
bejelentette a felfolyamodást s 
kérte, hogy az ügy iratait védence 
megrongált egészségi állapotára va
ló tekintettel soron kívül küldjék 
fel a Táblához.

Szombatón meg is történt az ira
tok átküldése és értesülésünk sze
rint a Tábla már a jövő héten fog
lalkozik is a védő felfolyamodásá
val. Munkatársunk a felfolyamodás 
sorsa felől megkérdezte egy neves 
büntetőjogásznak véleményét, aki 
azt a következőkben foglalta össze:

— A felfolyamodás sorsa jogász
ember előtt nem is» lehet kétséges. A

Tábla ebben a kérdésben már 
kinyilatkoztatta álláspontját, 

amely szerint Beniczky egészségi ál
lapota szükségessé teszi, hogy sza
badlábra helyezzék s 300 millió óva
dék elegendő arra, hogy szökéstől 
ne kelljen tartani. Ezóta 

Az orvosegyesület maiközgyűlésén 
ki akarják buktatni Végh Jánost 

az elnökségből
Végh János dr. tisztifőorvos né

hány hónappal ezelőtt megalakí
totta a Magyar Tiszti Orvosok Or
szágos Egyesületét azzal a célzat
tal, hogy az ország összes tiszti or
vosainak érdekeit egységesen vé
delmezze. előmozdítsa. Sok terve 
volt. Végh Jánosnak, amelyek mind 
a tisztiorvosok anyagi és erkölcsi 
helyzetének megerősítését célozták. 
Tervei azonban néni tetszettek a 
tisztiorvosok lágyrészének, a tervei 
ménéit kitartó Végh János és az

Ország tisztiorvosai között elkese
redett hitre fejlődött ki.
* Az egyesület megalakulása után 
ugyanis Végh János, mint az egye
sület elnöke, előterjesztette terveit 
és szándékait az Ország tisztiorvo
sai előtt s ennek során közölte, hogy 
a kormánynál közbe akar járni

a tisztiorvosok államosítása és 
a magánpraxistól való eltiltása 

érdekében.
A vidéjki tisztiorvosok legnagyobb

a táblai végzés óta semmilyen 
újabb olyan körülmény nem lé

pett fel,
amely a Tábla álláspontjának meg
változását valószínűvé teszi. A 
Tábla tisztában volt annak a bünte
tésnek a mértékével, amellyel Bc- 
niczkyt a bíróság sújthatja s az 
első birói ítélet még csak nem is a 
legsúlyosabb kiszabható büntetést 
alkalmazta, mert az négy esztendő 
lett volna. Ha egy ilyen Ítéletet a 
Tábla elég súlyosnak tartana arra, 
hogy Beniczky szökését a 300 mil
liós óvadék ellenére is feltételezze, 
akkor nem helyezte volna szabad
lábra akkor, amikor négyévi szabad
ságvesztéstől is lehetett tartania.

— Mindent összevéve — fejezte be 
fejtegetéseit informátorunk —, 
amennyire bizonyos volt, hogy a 
Töreky-tamács Ítélet után elrendeli 
Beniczky letartóztatását, (mert hi
szen az a tanács ítélet előtt sem 
volt hajlandó, elrendelni a szabad
lábra helyezést), éppoly kétségtelen, 
hogy a Tábla is fentartja már le
szögezett álláspontját és a régi óva
dék ellenében az ítélet jogerőre el
rendeléséig

szabadlábra helyezi Beniczky 
Ödönt

Ilyenformán Beniczky Ödön előre
láthatólag még e hót folyamán el
hagyhatja a fogházat.

része hivatalán (kívül magángya
korlatot is folytat és fő jövedelmi 
forrását nem is a tisztiorvosi fize
tése, hanem a magánpraxis alkotja. 
Természetes, hogy ezek a tisztiorvo
sok

elkeseredetten harcolnak Végh 
János terve ellen

és mindent elkövetnek, hogy meg
akadályozzák államosításukat,
amelly esetben ugyan több a fizeté
sük, de kevesebb jövedelmük volna. 
Ma, hétfőn délután tart ismét köz
gyűlést a Magyar Tiszti Orvosok 
Országos Egyesülete s ezen az ülé
sen Végh főorvos újra szőnyegre 
hozza az államosítás és a magán
gyakorlattól való eltiltás kérdését.

Ránvi népszavazási alánt 
a villamos szakaszhatárok 

megállapítására
A villamos ri. vezérigazgatója szerint az űi rend

szer miatt 42 milliárddal csökken a bevétel
A villamosokra életbeléptetett 

változások csalódást keltettek. Fő
leg a bérlet- és kültelki jegyek 
mérséklését követelik az érdekeltek, 
de sürgetik a szakaszhatárok meg
változtatását is. Az uj rendszer 
ugyanis nem tette olcsóbbá az uta
zást.' sőt egyes relációkban meg
drágította. Ahelyett ugyanis, hogy 
a közlekedési bizottság intenciói
nak megfelelően kiküszöbölték 
volna az egyes szakaszok között 
mutatkozó aránytalanságokat a rö
vidé bbek meghosszabbításával, az 
történt, hogy az aránytalanságokat, 
a hosszabb szakaszokat megrövidí
tették s alapul véve az eddigi leg
kisebb szakaszt. 7 szakaszból 10 sza
kaszt létesítettek. Ezek közé ékel
ték be azután az ölelkező szakaszo
kat. Megkérdeztük

RÉNYI DEZSŐ
VCzérigazgatóff, mi a‘ villamosvasút 
álláspontja az uj rendszer ellen 
megnyilvánult tömege# panaszokkal 
srtemben. A következő nyilatkozatot 
kaptuk:

— Csak néhány nap óta tartózko
dom itthon s igy még nem volt al
kalmam megismerni a távollétem 
alatt végrehajtott tarifareformot 
és az azzal kapcsolatos szakaszbe
osztást. Információm szerint azon
ban az igazgatóság az egész refor
mot a közlekedésügyi bizottság és 
a tanács javaslatához híven haj
totta végre s nagyon csodálom, 
hogy most, ennek ellenére, az igaz
gatóságot érik ezek a heves szemre
hányások és támadások. Az igaz
gatóság teljes egészében a bizott
ság és a tanács által kívánt dija
kat léptette életbe és ehez, előzőleg 
a kereskedelmi minisztérium is 
jóváhagyását adta. Ami a szakaftz- 
beosztást illeti, ott is csak a bizott
ság követelésének tettünk eleget s

IfKOLA
CIPŐK

ELOADAS

8, B ÉS 9 ÓRAI KEZDETTEL

Mint értesülünk, a mai ülésre nagy-t 
számban érkeznek az ország min- 
nek részének tisztiorvosai, hogy de
monstráljanak a tiszti főorvos terv© 
ellen, s arról is beszélnek, hogy art 
elkeseredett orvosok

Végh Jánosnak az elnöki szék
ből való kibuktatására is ké

szülnek.
Úgy látszik, érzi ezt a veszedelmed 
maga Végh főorvos is, aki alábbi 
nyilatkozatában kijelenti, hogy hal 
javaslatait a közgyűlés leszavazza*  

lemond az elnökségről.
Ez tehát, a megelőzése akar lenni al 
kibuktatásnak. Egyébként

kiküszöböltük az eddigi arányta
lanságokat. Hogy ezzel kapcsolat
ban egyes szakaszok megrövidültek 
s akik ezelőtt a hosszabb szakaszo
kat vették igénybe, most panasz
kodnak, az egészen természetes. Min
denki a maga egyéni érdekeit tartja 
szeme előtt és nem látja, hogy az 
uj rendszer a közönség 99 százalé
kának előnyét szolgálja, ügy lát
szik, nincs más hátra, mint

minden egyes szakasz megálla
pításnál népszavazást kell ren

dezni
igy elhárítanánk magunktól ats, így elhárítanánk magunktól at 

későbbi szemrehányásokat és váda« 
kát. A legnagyobb okunk nekünk! 
lenne a panaszra, mert

a legoptimistább számítás sze
rint 42 milliárddal csökken az 
uj rendszer miatt a bevételünk.

Art első hét eredménye még a pesz- 
szimista várakozásoknak is alatta 
marad, de ez talán a rossz időjá
rásnak a következménye. Ami tő
lünk telik, azt mind elkövetjük, 
hogy a jogos panaszokat orvosol
juk és az esetleges hibákat kiküszö
böljük.

ROYAL ORFEUM

HOLNAP,
KEDDEN ÉS

MINDEN VASÁR
ÉS ÜNNEPNAP

iftptemberl Ügyvédi vizs
gákra, Jogi szigorlatokra, 
alapvizsgákra, államszám 
vitelre és kettöskönyve- 
lésre az előkészítést megkezdet- 
dettük. Jegyzetbérlei díjtalan fel
világosítást szóban és levélben 
Szontagh-szeminárium %
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Világ Áruház
Budapest, VII., Rákóczi ut 49. sz.

Nemzeti Színházzal szemben

Irén sörös hercegnő íl vőlegénye 
uésis szélhímosKodtu a pesti sznlloflúhnt 

Vállalkozási tőke: ölven leva
Mielőtt bevásárlásait eszközölné tekintse meg 

üételKtnyszer nélkül 
dúson felszerelt raktárunkat 

Őszi újdonságaink 
mór beérkeztek: 

Női szövetosztály
Dupla szeles
Csikós és kockás szövet
Dupla széles Cheviott min
den szinben

540 cm. széles Velour
340 cm. széles divatcsikos és

33ooo
75ooo

UOooo
kockás
150oooKosfüm- és kabátvelour

Férfi szövetosztály
140 cm. széles
Strapakelme 95ooo
140 cm. széles 
Angol geaner 198000
140 cm. széles
Doublé raglánkeime 220ooo
140 cm. széles 
Gyapjuka ingám 220ooo

SeByemosztály
75ooola japoué

Nyersselyem minden szin
ben 8 9 000
Crépe de Oh iné minden 
szinben 118000

Habit béláiselumek óriási
választékban

Mosóosztály
24öooDivat flanel

80 széles dublé flanel
Liberty sati» (gyönyörű 
kimintázásban)

3 3 000
39ooo

Dlvatmintás mosó crépe 18000

Vászonosztály
13sooMosott pamutvászon

Kelengyevászon 16soo

Bőrerős angin ,9ooo

Cérnazefir 19ooo

Fehérnemüosztály
Női hímzett ing dfloOO

Női hímzett nadrag 29ooo

Női hímzett hálóing 55ooo

NŐI kabát és ruhaosztály
Legifjabb női kabát

bélelve minden színben
Velour női kabát, végig 
bélelve

Velour leányka kábái

Divatalj
Selyem trikójuiuper 

minden szinben
Selyemtrikó ruha 

legújabb fazón

I Néhány héttel ezelőtt a budai 
Esplanade szálló előtt megállt egy 
autótaxi, melyből egy jól öltözött’ 
férfi szállt ki, akinek minden pod- 
gyásza egy kis bőröndből állt, A 

, németül beszélő ur szobát kért a 
portástól és Lazaroff Dimitrij szó
fiai kereskedő névre állította ki be
jelentőlapját. Mig a portás a beje
lentőlapot irta, a jövevény zsebébe 
nyúlt és pénztárcáját kereste, hogy*  
az aútótaxít kifizethesse. Úgy, lát? 
szik azonban, hogy nem talált apró
pénzt, mert zsebéből egyy papír
szalaggal átkötött bankjegy csoma
got vett elő, melyről a valutákat jól 
ismerő portás rögtön észrevette, 
hogy ötven levás bolgár bankje
gyekből áll.

— Kérem — mondotta a portás
nak —, csak leva van nálam, le
gyen szives fizesse ki az autómat. 
A portás készségesen teljesítette a 
vendég kívánságát, annál is inkább, 
mert bizalmat gerjesztett benne a 
bankjegycsomag.

Lazaroff Dimitrij ezután elfoglal
ta szobáját. Egy hétig lakott a szál
lóban, ott is étkezett, természetesen 
hitelbe. Egy hét múlva azután 
nyomtalanul eltűnt a szállodából. 
A portás felnyitatta szobáját, ahol 
legnagyobb meglepetésére mindösz- 
sze papírszalaggal átkötött szá
molócédula köteget talált az aszta
lon. A számolócédulák színe nagyon 
hasonlított a bolgár leva bankje
gyek színéhez. A portás gyanúsnak 
tartotta a dolgot. Megszámolta a 
cédulákat. Kilencvenkilenc darab 
volt. Azonnal rájött a turpisságra;

Lazaroff Dimitrij egy darab 
ötven Icvást tett a számoló
cédulák tetejére és azt muto
gatta feltűnően, hogy az érté
kesnek látszó bankjegyköteggel 
bizalmat gerjesszen maga iránt. 
A száz darab ötven levás bankó 
féderte jnéllett jól élt egy hé
tig, azután eltűnt a szállóból.

Az Esplanade portása bosszan
kodva mesélte el az esetet néhány 
kollégájának, akik közül többen el
mondották. hágj) őket is hasonló 
módon becsapta az állítólagos bol
gár kereskedő.

Néhány nap múlva egy körüti 
szállodában jelentkezett hasonló 
tinikkel. A portás felismerte és át
adta egy rendőrnek, aki a főkapi
tányságra kísérte Lazaroffot.

A t főkapitányságon Hámos tietek? 
.tivfelügyelő * kezdte meg kihallga
tását.

Lazaroff Dimitrij méltatlan
kodva követelte, hogy azonnal 
bocsássák szabadon, mert kü-

• lönben a bolgár követséghez 
fordul és diplomáciai utón kö- < 
vétel elégtételt meghurcolta

tásáért,
A detektivfelügyeTő azonban nem 

ijedt meg az erélyes fellépéstől, ha
nem elvette Lazaroff [útlevelét és 
megvizsgálta. Gyanúsnak találta, 
hogy az útlevélen szereplő szófiai 
rendőrfőnök aláírása megegyezik az 
útlevél rubrikáit kiállító kézírásá
val. Az útlevél tehát hamis lehet, 
mert nem valószínű, hogy a szófiai 
rendőrfőnök sajátkezűié# állított ki 
Lazaroff számára Útlevelet, Mikor 
Lazaroff látta, hogy gyanúsan vizs
gálják az, útlevelét, közelhajolt a ;

ÓB s.uttpgva '

kező vallomást mondotta el neki:
— Nézze uram, é,n egy csávába 

jutott úriember vagyok. Bajba ju
tottam és most kénytelen vagyok 
indiszkrét lenni.

Politikai okokból menekültem 
Bulgáriából és azért jöttem 
Budapestre, mert itt él a meny
asszonyom, Irén görög királyi 
hercegnő, akivel titokban akar-

fám megtartani az esküvőt.
' Mig Lazaroff a bizalmas vallo
mást tette, megérkeztek a főkapi
tányságra a megkárosított portá
sok, akik határozottan felismerték 
a görög hercegnő vőlegényében 
csalójukat. Most már, hiába volt 
minden tagadás. Lazaroff Dimitrijt 
megmotozták.

Bőröndjében egész halom, a le- 
vához hasonlító számolócédulát 
és egy darab ötven levás bank
jegyet találtak, mely egész alap, 

tőkéjét képezte.
A hercegnői vőlegényt ezután kb 

létének pontos megállapításáig át
szállították a toloncházba.

Lédererék lakását 
Szekeres Zoltán detektív 

felügyelő kapta meg
Budapesten, a lakásínség váro

sában, élet-halálharc folyik minden 
megürült lakásért. Nemrégiben 
azonban lakók nélkül maradt egy 
igen csinos, minden komforttal el
látott kétszoba-konyhás lakás, a 
melynek megürültéről egész Buda
pest, sőt az egész ország értesült,

mép sem jelentette be senki rá 
igényét a Lakáshiviatalnál.

A Tölgyfa ucca 4. számú házban 
sokáig állt üresen ez a. kis lakás, 
a Léaerer-házaspár egykori otthona, 
amelyben megölték és feldarabol
ták Kodelkát. Senki, a lakásinsé- 
gesek tízezrei közül, nqm gondolt 
arra, hogy beköltözzék á^borzalmak 
eme tanyájára, aludjék1 abban a|

szobában, amelyben a földre csűr, 
gott a meggyilkolt lientesmester 
vére es berakja élelmiszereit abba 
u kamrába, ahol a szörnyű tran- 
csirozas végbement.

Most mégis lakóra akadt a rossz- 
emlékű kis lakás. Mint a Hétfői 
Napló munkatársa értesült, a la
kásni vatalhoz

egyetlen lakásigénylő kérvénye 
érkezett be:

Szekeres Zoltán detektívfeliigyelőé. 
Mivel pedig Szekeres nős ember és 
lakasa nincs, versenytárs hiányá
ban kiutalták részére a Tölgyfa 
uccai lakást.

Szekeres már be is költözött uj. 
lakasaba.

A Peterdi-utcai hajléktalanok 
Vass miniszter elé vonulnak

590ooo 

750ooo

390ooo

88000
IIO000 

250ooo
Paplanokban, garnitúrákban, meny
asszonyi kelengyékben nagy választék 
MIMák«twldékrasilwesenkUldOnk|

ilotektivfelűgyelShöz 
igy szó’t;

— Kérem, Unalmas pólitikdi ügy
ben szeretnék Önnel négyszemközt 
beszélni.

A felfigyelő-legnagyobb meglepn- 
“ la kővel.-

Multheti számunkban megírtuk, hogy konyhás lakásban lakni, mert a szoba 
nagysága 15 négyzetméter. A többiek is 
mind panaszkodnak és jeJJentóő, hogy 
több család az éjszakát a Park-szálló
ban tölti és csak nappal tartózkodik ott
hon.

A kilakollátottak küldöttsége holnap1 
Vass miniszternél audiencián fog meg
jelenni, akinek előadják panaszaikat ég 
orvoslást fognak kérni.

■ . —
Peterdi uccai iskola menekült lakóit n 

népjóléti minisztérium ki fogja lakQl- 
tatni. Ez a kilakoltatás néhány nappal 

t ezelőtt már meg is kezdődött és még 
. csak négy család van hátra,^akikre ma 
; kerül a sor.

A kilakoltatás nagy izgalmak között 
történt. Az egyik kilakoltatott: ’le akarta 
vetni magát a harmadik emeletről, a 
másik pedig felpofozássaJ fenyegette 
meg a durván rátámadó épitébi vállal
kozót, aki az iskola restauráció® munká
latai érdekében sürgette a távnosást. Ér
dekesnek tartjuk megemlíteni, [hogy ha 
az összes menekülteket ás kitelepítik a 
Pcterdiuccai iskolából, annak ,'íszálloda" 
jellege nem fog megszűnni.

Itt lakik
Barátosi-Balog Benedek, , az t iskola 
i-gazgaiója, a tanácsterénuből\iés az 
igazgatód irodából átalakítóit há- 
roniszobás lakásban, bár Pteterdi 
uccu 38. II. 1. szám alatt, is van 

kétszobás lakása.
Az iskolában lakik nógyszobas j lakás

ban az intézet volt igazgatója: Szemző 
István is, továbbá két szobát lefoglal
tak az iskola volt portásainak özve
gyei részére, do Barátosi-Balogh felfo
gadott két uj altisztet, akik szintón itt 
kapnak hajlékot. Tehát

még mindig hat lakója lesz az <isko
lának.

Néhány nappal ezelőtt költözködött ki 
Barátosi-Balogh Gyula, az igazgató fia, 
akinek kétszobás fogorvosi rendelője 
volt az iskolában.

A Peterdi uccuból a Munkácsy uocai 
állami bérházba áttelepített lakók na
gyon ©1 vannak koserodve. Beszéltünk 
eggyel, aki orvosi bizonyítványt muta
tott föl annak igazolására, hogy öttagú 
csuládjóra nézve életveszélyes a szoba- ■

a

Teljesen 
megszűnik

a felesleges alkuvás, 
ha nálam vasáról, mórt

ARAIM 
HIHETETLEN 

OLCSÓK
Városi bunda szörmebólóssel, szörme- 

gallórral...................  2,40ü.000-töl
Bőrkabát, szörmebólóssel. 1,300.000-töl 
Férfiöltönyök........................ 680.000-től
Felöltők........................... 680.000-től
Gyermekruhák ................ 240.000-töl

Eredeti angol szövetből készült 
ós a legkónyosebb ízlést kielé

gítő árukból nagy raktár. 
Győződjön meg!

Mátyás László
ffárfiriiliaá4uháZ0, Rákóczi ut 30

MATT El NE poloskáit kiírtja Király ucca 16
Telefonszám 161-38



Bu»%pest, hétlő, szeptember 7. HÉTFŐI NAPLŐ B

HÍREK

ránc,- revolveríövés, 
börtön és házasság 

Falusi szerelmi tragédia vidám 
befejezése

Ez év augusztus 16-án nagy táncmu
latságot rendeztek falujokban a vecsési 
legények. Részt volt ezen Gyurkovics 
I4szJó vasgyári alkalmazott Is, aki 
táncra akarta hívni a. falu egyik leg
módosabb gazdájának leányát is.

— Megtiltom, — szólt közbe a lány 
anyja ■— hogy ezzel az emberrel tán
colj!

A fiú nagyon elkeseredett erre, italos 
is volt kissé, elővette revolverét és rá
lőtt a lányra, de golyója nem talált. A 
csendőrök letartóztatták és szándékos 
emberölés kísérlete miatt felszáll itatták 
Budapestre. Alighogy Gyurkovicsot fel
hozták, megjelent a vizsgálóbíró előtt 
a lány, aki könyörögve kérte a bírót, 
hogy engedje, szabadlábra Gyurkovicsot, 
mert ő szereti a fiút és hozzámegy fele
ségül, ha a szülői ellenkeznek is.

A védő intervenciójára a vizsgálóbíró 
tekintettel arra, hogy súlyosabb követ
kezményekkel nem járt a revolverlövés, 
Gyurkovicsot a napokban csakugyan 
szabadlábra uelyezte. Már vissza is ment 
Vecsésre és megkérte a lány kezét, aki
nek majdnem a gyilkosává lett.

— Kártyarazzia két klubban. Va
sárnap éjszaka a Bak—Róna delek- 
tivesoport razziát tartott a Teréz 
körút 34. szám alatt levő Terézvá
rosi Társaskörben, ahol 3 millió ko
ronát foglaltak le. Ugyancsak ráz- 
ziát tartottak a Kossuth-párt 
Drechsler-palotában levő helyiségé
ben, ahol ötmillió koronát foglal
tak le. A játékosokat le igazoltatták 
és ellenük megindították az eljá
rást, a deliktumokat pedig maguk
kal vitték.

— őrmesterek az uccán. Vasárnap dél
előtt az Alföldiuccaí szegényház előtt 
Tolczl Leopoldina, 46 éves varrónő össze
esett. — Halász Ferencné, 24 éves taka
rítónő pedig a Városháza udvarán hir
telen rosszul lett és összeesett. Mindkettő
jüket a Rókusba szállították.

_  Nincs semmi gondja! ha gyermekei 
tartós iskolacipőit a Hungáriánál Rá- 
kócri út 6 vesd.

— Felvonul az ellenzék a LipóU 
városi Kaszinó közgyűlésén. Szep
temberben. lesz a Lipótvárosi Ka
szinó közgyűlése, mely — mint ér
tesülünk — ez alkalommal viharos 
lefolyásúnak ígérkezik. A kaszinó 
tagjainak egy számban és pozíció
ban .jelentős csoportja Ugyanis már 
régebb idő óta bizonyos elégedet
lenséggel szemlélte a kaszinó veze
tőségének' munkáját, s különösen 
elítélte azt, hogy ebbe a tisztán tár
sadalmi egyesületbe is politikai 
kérdések kerültek napirendre s meg
bontották a tagok között kívánatos 
harmóniát. A Lipótvárosi Kaszinó 
ellenzéke azonban más irányban is 
kritika tárgyává kívánja tenni a 
jelenlegi vezetést, s reá fog mutatni 
a, közgyűlésen arra, hogy a vezető
ség elkanyarodott a Lipótvárosi 
Kaszinónak azoktól a régi és nemes 
tradícióitól, melyeket az alapítók 
honosítottak meg, s melyek kifelé 
megkülönböztetett tekintélyt bizto
sítottak valamikor a Lipótvárosi 
Kaszinónak.

— Az ellopott bérkocsi megkerült, de a 
tolvaj kocsis eltűnt. Szombat este az 
Atilla uccai bérkocsiállomásról a 770 
számú bérkocsival együtt eltűnt Szalag 
István 40 évos bérkocsissegéd. Vasárnap 
este a kocsit és a lovat a budai Dunapar- 
tan megtalálták, azonban a kocsis nem 
került elő. A rendőrség megindította a 
nyomozást a bérkocsissegéd előkeritéséro, 
mert nincs kizárva az sem, hogy Szalay 
István esetleg bűntény áldozata lett.

— Tolvaj a kőrakások között. Va
sárnap este a Vámház körúton 
szolgálatot teljesítő rendőr egy 
gyanús alakot vett észre a Sóház 
ucca sarkán felhalmozott kőrakások 
között. Igazolásra szólította fel a 
züllött kinézésű alakot,aki azonban 
semmivel sem tudta magát jga- 
zojni. A. rendőr bevitte a főkapi
tányságra1, alíol ki derült, hogy nagy
szerű fogást csinált, mert az elő
állított alak Várnái Géza 32 éves 
napszámossal volt azonos, akit kü
lönböző lopások miatt hat város 
ügyészsége köröz. A kőrakások kö
zött meghúzódó tolvajt természete
sen. rM^li^actkík. •

— Tolvajok garázdálkodnak a Kézmű
ipari kiállításon. A Városligetben levő 
kézműipari kiállítás kiállítói nap-nap 
ú.Hp .feljelentést,, tesznek a ,rendőrségen, 
hogy ismeretlen tettesek szinte rendszere
sen lopkodják a kiállított értékes tárgya
kat. Hiába volt azonban a legéberebb 
figyelem, nem sikerült rájönni a kiállítás 
szarkáinak személyőre. Vasárnap ismét 
történt lopás s ezúttal a Pick-nŐvérek, 
kézimunkacég pavillonjából cmolt el va
laki egy értékes, bőrből készült kézi
munkatárcát. A rendőrség most a legeré
lyesebb körű nyomozást indította meg s 
nagyszámú detckfivvel figyelteti a kiál
lítás látogatóit, hogy a sorozatos tolvaj- 
,lások elkövetőit tetten érje.

—• Piütschof Izidor Mór ajánlja 
Wolff Károlyt. A Budapesti Pol
gári Lövészegylet, amely valamikor 
csöndes polgári egyesület volt, most 
azonban a kurzus harcos testüle
tévé lépett elő, amelyben csak mag
nak tartanak néhány zsidót, va
sárnap délután választmányi ülést 
tartott. A napirend letárgyalása 
után a tagfelvételre került a sor 
és a Lövészegylot kurzus-vezetősége, 
nagyon vigyázott, hogy csakis 
olyan tagokat vegyenek fel, akik 
az egyesület destruktív tagjait 
intranzigens fajvédő felfogásukkal 
ellensulyozhaQák. A vezetőségi in
tenció kitünően érvényesült és 
örömmel látták a szép térhódítást, 
amikor Császár Zoltán főtitkár és 
Pintschof Izidor Mór papirnagy- 
kereskedő Wolff Károlyt ajánlották 
felvételre. A választmány — az 
egyik ajánlóra való tekintettel 
bizalmatlanul fogadta a jelölést, de 
csakhamar kiderült, hogy a nagy
szerű wolfenaui Wolff Károly faj
védő vezér nagyreményű fiáról van 
szó, amit azután hangos éljenzéssel 
vettek tudomásul. — Nőmén est 
ómen.

— Sokat ivott, betörte a fejét. Ganalies 
János, 26 éves kocsis az egyik korcsmá
ban alaposan felöntött a garatra s ípikor 
nagy nehezen kitámolygott a korcsmából 
fel akart szállni kocsijára, ahonnan oly’ 
szerencsétlenül esett le, hogy betörte a 
fejét és karját is súlyosan megsebesítette. 
Étet veszélyes állapotban a mentők a Kun 
uccai kórházba szállították.

— Lopás a trafikban. Weiszbcr- 
ger Henrikné Tisza Kálmán téri 
trafikosnő feljelentést tett a rend
őrségen, hogy ismeretlen tettes a 
trafik kiszolgáló asztaláról ellopta 
a közel 4 millió értékű forgalmiadó
bélyeget tartalmazó bélyegkönyvet 
s egyúttal egy egész csomag külön
böző sorsjegyet is ellopott. A tet
test keresik.

— lTj költők könyve. Négy fiatal költő: 
Szinetár György, Szírt Ferenc, Gordon 
Ibi és Bánni Artúr verseinek antológiája 
jelent meg „Miértek éjszakáin* 4 cim 
alatt. A húszéves ember világszemlélete 
ez a könyv. Még érzik rajtuk a kiforrat
lanság, a bálványok hatása, de mind
egyikben megcsendül az,az új haajg. ami 
a jövő ígéretei közé sorozza az antológia 
költőit.

— Kifosztotta a házat az uj cseléd. 
Sturm Leó ■ kereSKédő feljelentést 
tett a rendőrségén, hogy szombaton 
reggel egy uj cselédet vett fel Nagy 
Ilona 18 éves leány személyében, 
aki azonnal be is állt a szolgálatba. 
Délután a család eltávozott hazul
ról és az uj cselédre bízta a lakást. 
Este, midón hazaérkeztek, tárva- 
nyitva találtak mindent, a szekré
nyek kifosztva, üresen állottak és 
az uj cselédnek hűlt Jielye volt. A 
kereskedő kára több millióra rúg. 
A tolvaj cselédleányt a rendőrség 
erélyesén keresi.

Tapasztalt 
asszonyok

bevásár 
lésük al- 
kaimé
val min
dig tuda
tosan 
„Franck 
kávé

pótlék' -ot a „kávédarálóvar 
követelnek . . . Vájjon miért? 
Mert fontos nekik pénzükért 
praktikusan vásárolni.

— Megszökött elmebeteg. Gj/uZai 
Eh mér 22 éves orvostanhallgató, 
aki hónapok óta kezelés alatt áll aa 
uj Szexit János kórház elmebeteg 

,osztályán, vasárnap egy észrevétlen 
pillanatban kiszökött az intézetből 
és eltűnt. Ugy látszik, előre ké
szülhetett a szökésre s talán ön
gyilkossági szándékok is gyötörték, 
inért egy levplet is hagyott hátra, 
anjelyben többek között ezeket 
irta': „Szaladok kis irány tünu Útmu
tatása szerint a zordonság rideg 
hazájába*'.  A megszökött elmebeteg 
előkeritése végett a rendőrség meg
tette az intézkedéseket.

— A munka áldozatai. Bicskű 
..Bálintné, háztartásbeli, Tisza ucca 
12. szám alatti lakásán, takarítás 
közben, leesett egy székről és jobb 
lábát eltörte. Súlyos állapotban a 
Dologkórházba szállították. — A 
pestszentlőrinci parkettgyárban a 
kazán gőzszelepe elszakadt és a ki
ömlő forró gőz és vjz elborította a 
kazán mellett foglalatoskodó Fili*  
Dán Lajos fűtőt, aki rendkívül su- 

’lyos égésj sebeket szenvedett. A 
Rókus-kórházba szállitotiák.

Gundel
Royal Éttermeiben

ismét

debreceni Kiss Béla muzsiké
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KERESKEDŐ ÉS IPAROS ÚJSÁG
AZ UJ KAMARA

XVII.

Kovács Hermán
A négyek közül való a fűszer

kereskedő szakmából, akik, a. Ka
mara kereskedelmi osztályának hu
szonnégy rendes tagja között helyet 
foglalnak, tanú jeléül annak, hogy 
egyetlen szakma sem méltányolta 
olyan mértékben a Kamara jelentő
ségét, mint éppen a füszerkereske- 
dőké. Akik a kamarai választások 
kulisszatitkaiba be voltak avatva, 
Xigy mondják, hogy a füszerkeres- 
kedők ősz elnöke haláltmegvető el
szántsággal harcolt ezért a négy 
helyért, s nem riadt volna vissza at
tól sem, hogy megbontsa a kereske
dők egységes frontját, ha a fűsze
resek nem jutnak olyan nagy szám
ban pozícióhoz a Kamarában, mint 
ahogyan azt szerinte a közérdek és 
a Kamara, nívója feltétlenül meg
követeli. A választásokat intéző bi
zottság végre is engedett, amivel bi
zonyára elismerte a fűszerese ; ál
láspontjának helyességét, s nem egy 
régi közszájon forgó közmondást 
akart elhatározásával megerősíteni, 
így azután nem került béka-egér
harcra a sor, s a fűszeresek nem vo
nulhattak fel külön zászló alatt a 
kamarai választásra, hogy végre 
egyszer tényekkel is bizonyítsák, 
azt a sokszor hangoztatott állításu
kat, hogy többen vannak, mint Bu
dapest egész lakossága. Ilyen törté
nelmi előzmények után jutott ka
marai tagsághoz Kovács Hermán, 
aki szinte hivatásszerű buzgalom
mal fejtette ki hosszú éveken keresz
tül érdekképviseleti tevékenységet 
—- ez alkalommal, mint tea-nagyke- 
[reskedő. Mindenesetre el kell ismerni, 
Irogy a választások alatt .a jelöltek 
közül ő tanúsította a legnagyobb 
érdeklődést, s a választásoknál szor
goskodó tisztviselőknek elismerése 
jeléül egy-egy csomag .teával ked
veskedett, melynek té?jedcunfe ' vi
szont megcáfolni látszott nagykeres
kedői mivoltát. Kamarai vonatko
zásban egyelőre ezt az érdemét je
gyezhetjük fel Kovács Herma nnak, 
’de reméljük, hogy folytatása követ
kezik.

Mitől függ 
a valutareform sikere? 
Makai Ernő dr. a Belvárosi Takarékpénztár vezér

igazgatóiénak nyilatkozata
A valütaprobléma * megoldása 

egyre késik. A probléma fontossá
gát és nehézségeit igen érdekesen 
világítja meg

Makai Ernő dr.
a Belvárosi Takarékpénztár .vezér
igazgatójának munkatársunk előtt 
tett alábbi nyilatkozata:

— Normális időben a valutare
form mindég betetőzése volt egy 
hosszabb közgazdasági fejlődésnek. 
Jó valuta csak jó közgazdasági vi
szonyok mellett képzelhető el. Te
hát a jó valuta előfeltételei nálunk 
még alig vannak meg, de mégis a 
szanálási akciót a valutareformmal 
kell betetőzni.

Az elmúlt tíz év alatt az emberi
ség látóköre újabb fogalmakkal 
bővült,

a különböző pénzelméletek kö
zött főleg kettő jegecesedett ki: 

a metallista és a kartista.
A két valuta rendszer hívei éle

sen szemben állanak egymással, az 
igazság azonban kétségenkívül va
lahol a középen van. A jó valuta

GYERMEKEINEK
az uj Iskolaév kazdetén különféle ruhásat! cikkre 
van szüksége. Használja lel a kedvező vásárlási 

lehetőséget és fedezze esen szükségletét szeptemberi 

fckolaheteiivk tartama alatt
HARISNYÁK:

Tártós „ i^frófö*  tírinöség“ fekete, barna 
1 2 3 4 5 6 

8000 8500 9000 0500 10900 11000 
7 8 9 10 _ 11 12

12000 18000 14000 15000 16000 17000
Cérna, patent, fekete, barna, szürke 

drapp ós fehér
1 2 3 4 5 6

18000 20000 22000 24000 27000 29000 
7___ 8 ___ 9 10 11 12

82000 35000 38000 41000 48000 45000

LEÁNYKAFEHÉRNEMÜ:
Vállas ing 21,24,27, 33 ezer és tovább 
Nadrág 25, 28, 31, 34, 37 ezer és tovább 
Leibchen 16, 20, 24, 28, 32 ezer és tovább 
Reform clot-nadrág 29, 32, 35 ezer 
Reform trikó-nadrág 29, 35, 39 ezer

KÖTÉNYEK:
Clot reformkötény 1. szám . 45.000 
Luszter reformkötény L szám 80.000 
Iskolakötény 5. szám .... 38.000

G yermekruhára, fehérnem ö r<* . 
öltönyre stb.-re.

KÖTÖTT ARUK:
Fiuszvetter tiszta gyapjúból 69, 79, 

98, 98, 108 stb.
Kötött kabát, sapka, sál- 

garnitura minden Bzin- 
bon és számban . . . 130 ezertől

Gyapjú kötött mellényke 105 ezertől 
Sport lábszárvédő ... 55 ezer

Mintát küldOnk. Meg nem feleli árut becseréljük vagy a pénzt Visszaadjuk 

Látogatóinknak, ha nem is vásárolnak, kivétel 
nélkül tanrendet osztunk ki. IMF*  Bővebbet D tODfBndbCD

MAGYAR

DIVATCSARNOK
RáKóexl.Ut 74

nem tiszta aranyrendszer, ha
nem a kvantitási elméletre ala

pított aranyrendszer diadala.
A közgazdasági helyzet ma igen 

súlyos, de azért jó valutát biztosít
hatunk magunknak, ha a forgalom
ban levő bankjegymennyiség egy 
megfelelő részét arannyal fedezzük, 
ami képesíti a Jegybankot arra, 
hogy az ország gazdasági életében 
jelentkező devizaszükségletet bár
mikor kielégíthesse.

Mai arany- és devizakészletünk 
máris képesíthet arra, hogy egész
séges valutapolitikát folytassunk, 
csak nem szabad papírpénzt sem 
állami célokra, sem a külkereske
delmi deficit fedezésére kibocsátani.

A valutavédelem másik főeszköze
érdekközösség létesítése külföldi 
jegybankokkal, illetve jegyinté

zetekkel.
Ilyen megállapodásunk már is 

van tudvalevőleg az angol nemzeti 
bankkal, a Bank of Englanddal és 
ennek köszönhető a magyar korona 
stabilizációja. Most arra kell első- 
sőrban törekednünk, hogy

FIUFEHÉRNEMÜ:
Fehér sifóning rávarrott gallér 39, 

45, 48, 51, 55 ezer
Hálóing színes bortnival 50, 55, 60, 

65 ezer.
Zefiring 2 külön gallér, minden szám 

75 ezer.
Fűzős nadrág . . 26, 27 35, 39 ezer 
Gombos nadrág . 28, 32, 36, 40 ezer

KÜLÖNFÉLÉK:
Vászon zsebkendő . . . . 4.500
Hímzett zsobkendő . . . • 4.900
Gyermek harisnytartó . • • 12.500
öves harisnyatartó . • . • 25.000
Nadrágtartó gumiból . . . 18.000
Gyermekernyő félselyemből . 158.000 

MÉTERÁRU: 
gyermekruhára, fehérneműre, 

öltönyre, stb.-re
Fehérneműre sifon v. vászon 14.500 
Ingzefir, színtartó....................... 18.500
Mosott vászon intézeti kelen

gyére ............................................... 19.500
Lendamaszt-törűlköző, méterje 18.000 
80 cm. széles sottiskelme, leg

újabb minták........................ 27.000
Gabarden-szövet, minden szín

ben, 100 cm széles .... 36.000 
110 cm széles serzs kamgarn 75.000 
Gyapjukazán, minden színben 78.000 
130 cm széles serzs kamgarn 98.000 
Fiú öltönykelme 140 cm széles

angol zsáner 85.000, 95.000, 120.000 
Gyapjnvolour kabátra, min

den színben......................... 165.000
Dublekelmo, rekl. ár, kabátra 165.000

ezt a rendszert kiegészítsük az 
utódállamok jegybankjainak be

vonásával.
Ennek ugyan egyelőre még nagy 
nehézségei vannak, azonban e nehéz
ségeket is le lehet küzdeni.

A jegyforgalom eddigi adatai 
mindenesetre azt tanúsítják, kap
csolatban a betétvagyon szaporodá
sának adataival, hogy Csonkama- 
gyár ország a hitelélet terén még 
nagyon is fejlődésképes!

Ami a választandó pénzegységet 
illeti, angolshilling, ösztrákshílling, 
vagy aranykorona, mindenesetre 
mindegyik megoldási módnak van
nak előnyei, de vannak hátrányai 
is!

Nem az egység megválasztása a 
legfontosabb, hanem az, hogy kel
lően fedezett jó valutát teremthes 
síink és erre a Nemzeti Bank ma 
már teljes felkészültséggel rendel
kezik.

Dr. Makai vezérigazgató igen 
érdekes fejtegetéseihez csak azt je
gyezzük meg. hogy az egység meg
választása is igen fontos a keres
kedelmi élet szempontjából már, 
forgalomtechnikai szempontból ia.

LIL DAGOVER 
Brandenburg lovagjában 
------------------------- 10 ‘elvonás —--------------- ----------  

Tangó Argentlno 
------------------- dráma 6 felvonásban -------------------  

a Royal Apollo-ban
Előadások: 6 és 9 órakor, vasár- és ünnepnap

VtS, V»7 és 9 órakor

Hétfőn
szeniáelós pnemter a

Terézkörutl 
Színpadon

IDe szállított halpápats

Ausztria legszebb fekvésű, legjobb és 
legolcsóbb

ÜDÜLŐTELEPEI 
egészségesek és betegek részére

Eggenberg és Stifting bei Graz. Dr. Artúr 
Bador személyes vezetése alatt. Minden 
felvilágosítást Bokor Benkö hirdetőiroda 

ad, Váci ucca 25. Telefon 119—94.

Tízparancsolat
peppize

az Urániában
Előadások naponta 5,* 1 */a8 és 3/<10 órakor

ne vegyen, amíg Blau 
papaangyAr raktá
rát Király u. 19. (udvar
ban) meg nem tekintette

Telefónazám b József 128—59 

Erasmo M. Reda 
Biella

*

Textilivaren altér Art
Roprosontans uon Textilfabriken

BDchler Zsigmond és Társa, Budapest 
Gyors-, teher- és gyüjtöforgalmak 

TELEPEK:
Wien, I., Biborstrasse 8 — Brttn, Da- 
vadéin! 6. — Warnsdorf, Cári Wagner- 

strasse

Deufsch Flór és Fial
Vilmos császár út 6 85

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. SzSrme- 
árugyár, Posstó- és bélésáruk nagyban
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A betéti kamatldbot 50 ezer helyett miért 80 ezer korona 
nálunk 1 kilogramm vaj?

A drágaság oka
Budapest, 1825 
szeptember 7

millió
271.1

Kereskedői haszon

teszíllítottúK, a hltelkamat- 
lúbnt ellenben nem

OKISZ ■ pénzügyminiszterhez 
fordul orvoslésért

A szanálási akció kezdete óta a betót- 
£1 tornán y állandóan emelkedik, miután 
azok a tőkéik, melyek az inflációs idő
szakban a tőzsdén öszpontosultak, a 
tőzsdei koujuíktura leromlása óta nagy
részt betétként lettek a pénzintézeteknél 
elhelyezve gyümölcsöztetés végett.

A fokozatos emelkedés most is tart, 
mig 1924 júniusában a Postatakarék
pénztárnál és a 13 budapesti vezető- 
intézetnél elhelyezett betétek összegei 
16.7 millió aranykorona volt, az év 
végéig a betétállomány 144.4 
aranykoronára, 1925 márciusiig 
millió, júniusig 333.2 millió és julius 
végéig 344.8 millió aranykoronára emel-1 
kedett.

A betétállomány növekedése arra az 
elhatározásra ösztönözte a takarékpénz
tárak és bankok egyesületét a Tébét, 
hogy ’

szeptember hó 15-től kezdődöleg a 
betétkamatlábat 1%-kal leszMftjft,

anélkül azonban, hogy ugyanekkor le-> 
szállítaná a hitelkamatlábat is.

Ez az elhatározás teljesen indokolattani 
és közérdekellenes, hiszen köztudomású, 
hogy a kersekcdelmi hitelek kamatlábai 
kb. 50%-kal magasabb nálunk a hivata
los bankrátánál, a bankok kamatjöve- . 
delme tehát elég jelentős és a betétka- 
maáláh leszállításával újabb nyereséghez; 
jutnak, amennyiben 1%-kal nagyobb lesz] • 
a különbözet a betéti kamatláb és a hitéi- ' 
kamatláb között. I

A betéti kamatláb leszállításénak caek< 
ujgy volna értelme, ha azzal egyttte^üeg i 
• hitelkamatlábat is leszállítanák, nii-i 
ként az Ausztriában is történt, a gáada-tl 
eági körökben, tehát ennek elmaradásaiig utódát! temok egymáshoz vírtó 
nagy megütközést keltett. ----------- ‘t-xa ~

A« Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség elhatározta ezért, hogy a 
pénzintézetek sérelmes határozatával 
szemben a pénzügyminiszterhez for

dul orvoslásért,
rámutatva arra, hogy a botéG kamatláb 
leszállítása olyan nyereséghez juttatja a; 
pénzintézeteket, hogy teljes joggal tehet 
a hitelkamatláb leszállítását is megköve
telni, a Szövetség azt kéri, hogy a pénz
ügyminiszter a legerélyesebben szorítsa 
rá a pénzintézeteket annak az abnormta 
különbségnek megszüntetésére, amely je
lenleg egyrészt a Nemzeti Bank kamat
lába és a magánkamatláb, másrészt a 
betétek kamatlába és a hitelkamatláb 
között fennáll.

Egymásra vannak utalva 
a középeurópai áilamok 

Blank Aristid a Marmarosch-Blank et Cie vezér
igazgatójának nyilatkozata

Az új román állam kivágó pénzügyi 
'kapacitása Blank Aristkl, a Marmarosch 
Blank & Cic vezérigazgatója, akit több
ször pénzügyminűtáternek is emlegettek 
‘Romániában, a nyarat külföldön töl
tötte, s visszautazás közben rövid ideig 
‘Budapesten tartózkodott. Munkatársunk. 

l>eszói-inők alkalma volt vele hosszabb 
igetest folytatnia.

BLANK AR4STH)
gazda-i 
nyilát!

O. K. I. S1. 
„Honoria" 

kereskedelmi szaktanfolyama

-sági viszonyáról a következőleg 
'közötte

— probléma a l«özx*M'a.vópaÉ
.vagy . helyesebben mondva középdunai 
állÜfawk gazdasági „entente cordialejá- 
nak“ problémája, mert két divergálván 
■elkak^ő sremponéra kdtl figyelemmel 
lenni. Egyrészt.

az összes utódáilámok ragaszkodnak 
saját nehezen kivívott függetlensé
gükhöz, úgy politikai, mint pedig 
közgazdasági tekintetben is és arról 
elméletek kedvéért lemondani nem 

hajlandók,
másrészt azonban a gazdasági ogysnás- 
rautalteág tényleg meg van és gazdacág- 
politikai adottságokat erőszakosan ki
küszöbölni nem lehet, és nem is szabad.

— Nem lehet szó a Naumann-féle
• „Mttteleuropa" más alakban való fol-
• támasztásáról, erre még a német mi,li-
’ __ j hatalmas szervezőképessége

setm vntt ehég erős, nem lehet szó a vám- 
, határok teljes megszüntetéséről, hiszen 

máidén áöömnák saját termelését vé
denie kötetessé®^, ellenben a kölcsönös 
árucsere cftjsecffiteo mindenesetre köl- 

. csööös órdek, tettet mindenekelőtt szük
séges

a kereskedelmi szerződések meg$ö- 
fésc és pedig nem provizórium, ha

nem végleges alapon.
A provizóriumnak semmi értéke sincsen, 
mórt a tartónabb gazdasági kapcsolatok' 
kifejlődését nem engedi érvényesülni a 
bizonytalanság érzete.

— Románia főleg szomszédállamaival, 
Lengyelországgal, Bulgáriával és Ma
gyarországgal igyekszik állandó gazda
sági kapcsolatot létesíteni. Külkereske
delmi mérlegünk jelenleg aktív ós azt

* tarwmiH

Kapcsolatban a Verő-féle 
InternátiMsai 

Gyakorlati és elméleti képzés.

Állvmérvényvz blzonyllványok i 
Egyesületi tagoknak 

IO"/o engedmény!
Beirstisok naponta 10-1-ig és 4—6-ig

Ha sorsjegyei wannak
"^öJöíj^ájá^rdekvben azok számait a

Sorsolási Tájékoztató*Sr!. wi., a« *i«  “«»<

Verő-féle
nyUo. tonu 

elemi leány- és 
középfokú leányiskola 

Továbbképző 
Művészeti ós gyakorlati irányú 

tanfolyamok
Mődern nemiéi rendtter

Egye.H1.tt tagoknak Vi t««dljke<tireimeay
Behatások naponta 10-1 «a 4-0.

VI, a,ér u«n 1 — W,tol **"**

Képviseleteket váltói Loránt Pál Pari® 
Irán cin képviseleteket ^port-import ifllio 
közvetít ipari munkásokat elhelye. Irodája Rll8 C1IÜ19 61 

Vételi magblrtaomt nagybani árban lebonyolít

MARFÁI ARTÚR
GÁSZAT-DENTIST

Kereskedő de Iparon Szövetség hivatalsa lepte

1 kfl 
eladási 

ára

korona

Magyar Élelmiszer*  
szállító Rt. 

kalkulációja

Fény, adó, 
vám, fuvar 

22.000 

korona

10% 8OOO korona

hiszem az aktivitás a jövő évben is 
fentartiható lesz. A magyar-román áru
csere Romániára nézve szintén aktív 
egyenleggel záródik, de azért a magyar- 
gyár országi import elég jelentős.

A kereskedelmi szerződésekkel egyr 
'idejü'leg természetesen módot lehet ta
lálni a közlekedési nehézségek enyhíté- 
•séne. És itt elérkeztünk egy nagyon ké
nyes kérdéshez :

ez a viaumkérdés. Közgazdaságilag 
kéíségenkivül előnyös volna a ví
zumkényszer teljes megszüntetése, 
ehez azonban nyugodt politikai at- 

mosfera szükséges,
hiszen egy állam sem teheti ki magát 
annak, hogy a szabadforgalom urügyo 
alatt meg keUjen orrgxxinio felforgató ele
mek beözönléeót.

Ami a pénzH^yi w>natí«wsflkat ilLeti. 
az egyes utódállamok jegybankjai kö
zött kapcsolatokat lehet kiépíteni a 
váltóárfolyamok állandóságának bizto
sítása érdekében. Ha például oly meg
állapodás jönne létre, hogy a vyagyar 
nemzeti bank a leit és a román jegy
bank a magyar koronát állandóan olyan 
árfolyamon fogja, számítani, amely árfo
lyam a megegyezés napján érvényben 
volt,—

egy ilyen megállapodás Középeurőpa 
államainak egymásközti kereske
delmi érintkezését a végleges stabi

litás állapotába helyezné.
— Román részről mindenesetre megvan 

a hajlandóság a tárgyalásokra, a fő, 
hogy fíz meglegyen ugyanilyen mérvben 
a másik oldalon is.

Az OKISz összejövetelei. A hűvö
sebb idő beálltával ismét élénk len
dületet .vett az Országos Kereskedő 
és Iparos Szövetségben a társasélet 
és vasárnap délután az érdeklődő 
tagok tömege zsúfolásig1 megtöl
tötte az OKISz klub helyiségeit. A 
nagyarányú érdeklődés hatása alatt 
a vezetőség elhatározta, hogy a szo
kásos esti összejövetelek sorozatát 
a legsürgősebben megnyitja, és az 
őszi program előkészítése céljából 
szeptember hó 8-án d. u. fél 7 órára 
elnöki tanácsülést hívott össze.

Megnyílt a bécsi vásár. A kiállítók 
nagy részvételével nyitották meg a kilen
cedik bécsi nemzetközi vásárt, amelyet a 
vásárpalotáhan, az uj Burgban és a 
Rotundában tartanak meg. Az őszi vá
sárra eddig 17 külföldi állam jelentette 
be részvételét. Az idei vásáron első ízben 
jelent meg India is. A nemzetközi vásár
ral egy időben tartják a nemzetközi 
könyvvásárt, élelmiszervásárt, repülőgép
kiállítást és a nemzetközi motor kerékpár- 
kiállítást.

Országos órásipari kongresszus. 
A kézművesipari kiállítással kap
csolatban, vasárnap rendezték az 
órásiparosok harmadik országos 
kongresszusukat, amelyen megje
lent Szterényi József báró, a keres
kedelmi minisztérium képviseleté
ben dr. Fritz Béla miniszteri taná- 
jcsos, az országos iparegyesület, kép
viseletében Natnényi Ernő, a keres
kedelmi és iparkamara képviseleté
ben pedig Bittner János. Szterényi 
József, Naményi Ernő és Fritz 
Géza tartottak beszédet, mely .után 
a három legkiválóbb órásiparosnak 
Löw Sándornak, Óhegyi Lajosnak 
és Guttmann Lajosnak átnyújtot
ták az Országos Iparegyesület ré
széről nekik adományozott ezüstér
mes oklevelet.

A kárpitosmesterek kongresszusa. 
A Magyar Kárpitosmesterek vasár
nap délelőtt órszágos kongresszust 
1 ártották az ipartestület helyiségé
ben, amelyen a kereskedelmi és 
pénzügyi kormány képviseletében 
Kerégyártó Lóránt, miniszteri taná
csos, a főváros képviseletében Pú- 
rébl Győző tanácsnok, a kereske
delmi és Iparkamara részéről 
Banga Jenő jelent meg. Bodomyi 
Jenő elnöki megnyitója után szak
előadásokat tartottak, amelyet hét
főn folytatnak.

Az OKISZ Sapkakésziftő 
Iparosok Szakosztálya ma 
hétfőn este 7 órakor Dalszínház 
ucca 1, I. emeleti helyiségében 
ülést tart.

Ptlrfos.aroszésTsa
posztó-, bélésnagykeres- 

kedés

V, Erzsébet tér 19
NagyvélasiMk: Llbarla, ren
dőrségi, tUxolM, közszélllUai 

és kocslposztókban

Beck Vilmos és Fial
gyapjgérugyéral

Gratz MeserKszh
Bmerich Dité Humpoleo

Iroda:
Bécs VI, Hlrschengasse 2S

megnyílt a
PÁRISIÉN GRILL 

(PÁRIZSI KALITKA)

Csal^kőzönséf^tincol

Billy Jírnold.
6-tagii amorikai jazzband 

pompás zenéje mellett

Ma, hétfőn W éráig nyitva
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©iller megy? Miller marad?
R Oígszinház SQTolnár Oeráoal tartja sakkban (biller Irént

jződött. A Nemzetiek Kertész ZZ-vol meg
erősítve álltak ki a Törekvés egyre 
gyöngülő együttese ellen. Az NSC gól
jait László és Volantik, a Törekvés gól
szerzői pedig Kautzky és Szűcs voltak.

Mióta csak kiosztották a Vigszin-
Íáz mérsékelt sikerű „Hármacs- 
án" eimü operettjének' szerepeit —

elejét vehette 
való langyos

a tegnapi bemutatóig is két
volt az, hogy Biller játssza 
nem játssza a szerepét. Biller 
a testvérszinház primadon- 

először nem is kifogásolta a

»zóta 
léges 
ragy 
írén, 
aája, _____  ______ ____ _ _______
szerepét, hiszen

az operettet éppen Biller miatt 
adta elő a Vígszínház.

Biller csak a rendező, majd a Góth- 
pár ellen jelentett be minden pró
bán — külön véleményt. A való
ban, igen karcsúra fogyott prima
donna — később a próbák folya
mán — bekötött nyakkal járt fel 
és alá és torokfájásával igyekezett 
megijeszteni az ijedős direkciót. Né
hány órával a házi főpróba előtt 
azonban a szerepe ellen is voltak 
kifogásai, szóval

Biller mindenáron vissza akarta 
adni a szerepét,

nini természetesen 
volna a premieren 
fogadtatásának.

Szóval Biller — _ . „
írnunk — nem akarta játszani a 
„Hármacskán“ főszerepét. Ezt tudta 
Koboz igazgató és mivel egy prima
donnánál semmi sem biztos, hát ő 
is utána nézett egy flók-Billernek. 
Először Honthy Hannával tárgyalt, 
de ő nem állhatott a Vígszínház 
rendelkezésére a Nóta vége elő
adásai miatt. Akkor a kis Molnár 
Verának, a Városi Színház szubrett- 
jének küldték el a szerep másod
példányát, aki margitszigeti magá
nyában boldogan esett i^eki a má
zsás szerepnek. Két nap alatt be
téve tudta és a Vígszínház gazdái 
előtt sikeresen felmondta a leckét.

Ezek után mit tehetett egyebet a 
vérbeli primadonna, Biller:játszott. 
Es a darabnak, mindezen izgalmak 
múltával, sem volt meg a várt 
sikere.

A másodosztályú mérkőzések.
Főv. TKör—URAK 8:1. — BAK-VI 

lágosság 8:3. — KAOE—Postás 2-2-2 
URTSE—Testvériség 3:1. _ Zuglód 
UMTE 3:2.- BMTK-ETSO 0:3,

ezt javára kell M francia atléták nagyszerű 
szereplése az MTK versenyen

Báni SOO-on, Fluck 1OO méteren faultoltak rekordot

Pethő Pttiia 
a Magyar Színházhoz 

szerződik
Néháiny napja, amióta Neumannék. _____  a

Magyar Színház urai, az a hir terjedt 
el, hogy Pethő Attila a Nemzeti Színház 
tagja megválik az állam színházától és 
a Magyar Színházba szerződik. Tény az, 
hogy Pethő és Neumann között komoly 
formában indultak mog a tárgyalások — 
melyek azonban még nem fejeződtek be. 
Neumannék azonban hisznek a meg
egyezésben, amely esetben föl támadna a 
régi és híres Pethő—Titkos Hona együt
tes a Magyar Szinházban.

nr//7.V gonddal és lelkiismeretességgel 3 és 
fél óráig operálta Harasztost, s a műtét 
olyan fényesen sikerűit, hogy egy-két 
héten belül a nagybeteg Harasztos el
hagyhatja a szanatóriumot. ■ Az úgy is 
galambepéjü színész — most végleg epe 
nélkül fog járkálni a kulisszák világá
ban.

Az MTK nemzetközi atlétikai verse
nye a legszebb siker jegyében folyt le. 
A beígért attrakciók valóban a legna
gyobb sportélvezetet nyújtották a meg
jelent nagyszámú közönségnek.

A francia atléták nyújtotta nagyszerű 
teljesítményen kívül még egyörvendetes 
eseménye volt a vasárnapi versenynek.

Barsi László (BBTE) 800 méteren 
szenzációs időt futva, 1 perc 54.3 
mp-cel új országos rekord alatt 
győzte le a francia Baratont. 
Ugyancsak rekord alatt győzött a 
másik BBTE atléta: Fluok István, 
aki 10.6 m*p  alatt futotta meg a 

távját.
Cator, a néger távugrófenomén 758-as 

ugrásával bizonyította be nagy klasszi
sát, legyőzvén Püspökit (MAO), aki 704 
métert ugrott

A 3000 méteres, ötöscsapatversenyt az

MTK nyerte 17 ponttal az ESC ós » 
MÁV elölt, míg egyénileg a francia 
Korland győzött 9 perc 0.1.6 mp alatt, 
megvervén honfitársát Goude-t valamint 
Gross Istvánt

A 110 méteros gátfutásban Püspöki fu, 
tott be Csőnek, mintán azonban három 
gátat döntött, a zsűri diszkvalifikálta éa 
igy Muskát lett a győztes.

A eúlydobást Egri (MAC) nyerte 1249 
cm-es dobásával Nonn olött. 178 om-ea 
ugrásával nyerte a magasugrást Ma- 
r/uar (MTK), miga II. osztályú gátfu, 
tást Magyar (KAOE) nyerte Gremsncr- 
ger (MTK) előtt Az 1000 métere, eiktn- 
tás győztese Kertész (FTOl lett. 400m« 
Kurunczy győzött 51.3 mp alatt Pnllaghy 
ós Steinmetz ellen.

Az egyetlen staféta (4-azer 100 méter) 
győztesei az vf) csoportban a KAOE. . 
B) csoportban az MTE voltak.

H AKASZTÓS GUSZTÁVON, a Nemzeti 
Színház kitűnő miivészén, életveszélyes 
is rendkívül bonyolult műtétet hajtottak 
bégre a Pajor-szanatórium egyik küllhv*  
termében. Dr. Elischer Ernő főorvos

HAMLET — SOMLAI alakításá
ban lesz a. jövő hét legérdekesebb 
színházi eseménye, mellyel egy idő
ben Armon és Gerbidon urak, „A 
gyémántköszörüsök" szerzőinek: 
„Urileányok" eimü darabja kerül 
színre főszerepben szintén Somlai
val. A vígjátékot Hajó Sándor for
dította. A Belvárosi Színház is uj 
bemutatóra készülődik. Geraldl: 
„Ha akarnám" eimü színmüve Kál
lag fordításában Simonyi Mária. 
Tárai és Bérezi alakításában kerül 
a közönség elé. mely Geraldy mü- 
veit'lnindig tapssal szokta fogadni.

Magdebupg 
vezet két győzelemmel

Magdeburg—Budapest városok kö- 
hagyományos uszómórkőzés első

A 
zötti 
napja a szokásos ünnepi külsőségek kö
zött folyt le a Császár uszodában.

Mint ez előrelátható volt, a magúé
ba rgiak az első napon döntésre 
mindkét számot megnyerték.

A 4X662A méteres stafétát
2 perc 4.02 mp alatt nyerte Magdeburg 
a Heitmann—Fröhlich—Cordes—Rade- 
macher összeállítású csapattal Budapest 
ellen, amelynek, sziveit Hóiba, Czelle,, 
Bőnk és Gáborit képviselték.'

került

A másik városok kMtfl verseny, 
szem a métores

a molyét 10 perc 15.2 másodperc 
nyert meg Magdeburguak Rodemo. 
I.—Rademacher II—Beneeke—Heit.

volt, 
alatt 
cher _ ___  ___
mann ÖBszeállitásu stafétája a magya
rok ellen, amelynek csapatában Magyar, 
Jung, Serény és Gáborit úsztak.

A vasárnapi programot a VÁC—UTE 
között lejátszott elsőosztályu bajnoki 
vizipólómórkőzés egészítette fci, amelyet 
meglepetésre a VÁC 7 :1 arányban meg
nyert.

SPORT
Meglepeíéseh nélkül zajlott le 

az első telles futballnap
A kiéheztetett futball közönség lázas 

érdeklődése mellett folyt le vasárnap az 
első teljeB bajnoki vasárnap. Mind a 12 
Blsőosztályu egyesület talpon volt és a 
nagy csapatok alapos felkészültségét 
mutatja az a körülmény, hogy a mér
kőzéseken a favorit-csapatok győztek.

A legtöbb közönség a Hungáriaúti pá
lyán gyűlt egybe, ahol

a bajnokcsapat nagyarányú, 7:2-ös 
győzelmet aratott a III. TVE fölött.
Az alaposan előkészített bajnokcsapat 

megsemmisítő főlönyben volt a mérkő
zésen. Az MTK gól lövői Orth ós Molnár 
voltak, mig a Vivók góljait Drössler és 
Horváth rúgták.

3 : 2-re győzték lo a Harminchárma
sok a KAC-ot kispesti otthonában, 

megszerezvén ezzel az első két értékes

Tömegek indultak, ax 
MTE ifjúsági versenyén

Ifjúsági versenyzőgárdánk csaknem 
teljes számban felvonult az MTE vasár
napi országos ifjúsági versenyén és iz
galmas küzdelmekben mérték össze ore- 
jüket

A szép versenyen egyetlen gixer for
dult elő csupán. A szövetségi gyalogló
bíró távollétiben Ripszám Henrik 
(MTE) látta el a pályabírói tisztet és az

méteres síkfutásban, amelyen Marton 
(MTK) kitűnő stílusban győzte le Hu
szárt és Pirost. A 3000 méteres gyalog-, 
lásban a rossz előny osztás folytán a fa
voritok meg nem érdemelt vereséget 
szenvedtek Jánositól (MÁV). A második., 
nak beérkezett Herskovits diszk ratifiká
lása folytán Hap Béla lett n második. 
A győztes ideje 17 perc.

Az FTC 3 :1 arányban győzte le a 
stílusos Vasas csapatot.

Az akciókban dús mérkőzést gól nél
kül végződött félidő után nyerték mog 
a zöld-fehérek, bebizonyítván azt, hogy 
korai volt a ferencvárosiakat elparen- 
tálni. A győztes csapat góljait Palcsek 
és Sándor lőtték, mig a Vasasok egyet
len gólját Kofflvr rúgta.

pontot. A 33 FC góljai közül kettőt Pipa, ő jelentése alapján a zsűri a harmadik- 
ogyet pedig Újvári lőtt. A KAC gólszer- j nak heérkezett Herskovitsot (KISOSz)

Győztek 
az indus teniszezők

Magyarország 3i5 arányú 
vereséget szenvedett

Az rndiai-magyar tenniszmérkőzés va
sárnapi része a magyar színek veresé
gét hozta. A szombaton megkezdett 
Kehrling— Kirchnigyer—Lal-Fysee mér
kőzést az indusok' megnyerték.

Az utolsó meccs eredménye: Lal- 
Fysee—Kehrling—Kirohmayor 4:6, 1:6, 
6:4, 6:1, 6:4.

Magyar bajnokság. Női egyes: rv'ü- 
tes: Friedlcbenné, 2. Vúrady Ily.

szabálytalan versenyzés folytán diszkva- 
lifiikálta.

A versenyszámok közül respektúbilis 
Golhovits (FTC) 175 cm-es magasugrása. 
Ezt a magasságot egyébként a második 
és harmadik helyezett. Schncider (MTK) 
és Buzinkay György (BBTE) is átvitték. 
Szép küzdelem volt a 15X400 méteres 
stafétában, amelyen az MTK, a KISOSz, 
a Vasas, a KAOE, az FTC és az MTE 
két csapattal vettek részt. A győzelmet 
az MTK ifjai ragadták magukhoz, A 
kék-fehérek 14 perc 26.6 mp alatt nyerték 
meg az izgalmas versenyt az FTC, a 
KTSOSz és az MTE eltt. — A 400-as gát
futást Leichtag (MTK) nyerte, szép küz
delem után Niedermann (KISOSz) előtt. 
— A 100 méteres síkfutást 8 előfutam és 
2 középfutam után a döntőben Gerentsy 
(FTC) nyerte 11.4 mp alatt. A távolug- 

. rást Gerő (MTK) nyerte meg 643 cm-el. Kiadja:
amely 2 : 2 (félidő 1: 1D araányban vég-1 — Negyvenhárom induló volt az 1000 • A „Hétfő! Napló" lapkiadó vállalat.

zői Csida és Gulyás voltak.
Az újpesti stadionban ünnepi külső
ségek között győzte le a jubiláló UTE . 
az első osztályba felkerült ETC-t.
Az UTE erősen tartalékos csapattal 

állt, ki, ennek ellenére is állandó fölény
nyel játszva, biztosan nyerték az újpes
tiek mérkőzésüket, Csontos és Priboj 
góljaival.

Döntetlenül, 2 : 2 arányban végződött 
a BEAC—VÁC mérkőzés.

Csaknem a második félidő végéig ve
zetett a BEAC 2:0-ra, Kertész ós Er- 
hard góljaival, ezután érvényesült a 
VÁC nagyobb rutinja és Boros góljával, 
valamint egy öngóllal kiegyenlített.

Ugyancsak döntetlent hozott az NSC— i 
Törekvés mérkőzés Is.

X Európai evezős-bajnokság. Prágából 
jelentik: Az Európa dijáért folyó evezős
versenyt ma nyitották meg. A négyes 
versenyben (kormányossal) Olaszország 
győzött 6 perc és 17.4 mp. idővel; máso
dik: Magyarország 6 perc 21.6 mp.; 3-dik 
Svájc és 4-dik Belgium.

Unger edénycsarnok, Rákóczi ut 82
Újonnan megnyílt áruházában bámulatos, 
nagyon olcsó áron vásárolhat a t. Közönség

Háztartási
6 db kávéskanál alumínium csi

szolva és polírozva . • .
6 db evőkanál u. az...................
6 pár acél evőeszköz, 6 kés 6 

villa......................... , . '. .

12.000
17.000

85.000

cikkek
1 db príma szénvasaló csiszolt .
1 db príma szén vasaló n lekéi .
1 db príma krumpli prés, óno

zott ...........................................

59.000
85.000

24.000

6 db pohár és 1 üveg . .
1 db vizeskancsó ’/» 1. .
1 db csiszolt vizeskészlet

Ove0*ruk
10.000]
15.000]
60.000 I Jardinierek, vázák tfagy választékban.

1 db boroskészlet u. az .
1 db likőrkészlet u. az •

50.000
40.000


