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Gróf Bethlen István miniszterel
nök szombati pártközi beszéde igen 
erős hatást gyakorolt az ellenzékre, 
amely legelső sorban a beszédnek 
két pontját inkriminálja. Az egyik 
az, amelyben a miniszterelnök az 
1913. évi házszabályok érvényre- 
emeléséről szólott, a másik pedig 
amikor az ellenzéknek a választá
sokkal szemben felhozott panaszait 
röviden ,,optikai csalódásokénak 
nevezte. A miniszterelnöki beszéd
nek ez a két pontja valósággal fel- 
háboritótta az ellenzéket, amellyel 
szemben viszont egyebekben olyan 
felhívások hangzottak el az értekez
leten, mintha békülékenységet sze
retnének a kormánypárti oldalon 
hirdetni. Ezek után — mondják az 
ellenzéken — bármilyen békülékeny 
hangokat pengetnek is, nem lehet 
komolyan vonni, mert, a szándékok 
most már, nyilvánvalóak. Bethlen 
nem ismer választási visszaéléseket 
és optikai csalódásoknak minősíti 
az olyan eseményeket, mint például 
Tárpán történtek. Az 1913-as ház
szabályok érvényréemelésének ter- 
ivét pedig jígy tekintik az ellenzé
ken, mint az 1913-as politikának 
egyenes folytatását akkor, amikor 
azóta már három forradalmon esett 
át az ország.

Viharosoknak Ígérkeznek tehát 
már a nemzetgyűlés első heti ülései 
ís. Még inkább valószínűvé teszi 
őzt az a körülmény, hogy

a kormány el van határozva az 
1913-as házszabályoknak az in- 
demnitási vita megkezdése előtt 

való érvényreemclésére,
■Ügy látszik, a kormány első dohá

nak fogja tekinteni a klotür behozását, 
de ogészon bizonyos, hogy at ellenzék 
már a legelső napokban, amikor lét- 
kérdlésciől, harci lehetöégeinCk eldön
tésénél megkezdi az élet-lialálharcot. 
A kcTmányipárton azonban igen hangf 
súlyozottéi inondjütk, hogy az 1913-as 
házszabályok, élctibcléptclésénél nem 
ismernek tréfát és a végsőikre is cl 
vannak szánva, mert — amfent mciTvl-, 
ják — ebben a kérdésl»cn a legtelje
sebb cígyclérléslien van az.egész egy
séges párt. Ezzel, szemben az ellenzék 
természetszerűen nem árulja cl hatM- 
lásait és harci terveit; annyit azonban 
má-r ma is látni lőhet, hogy .a kormány 
párt tervei nagyon határozottan kezdik 
összekovácsolni, a^ ellenzéknek< T’fl'lb 
músfól nagyon .tá'vA álló csoportjait is.

A legnagyobb figyelem 
egyébként a nemzetgyűlés hétfői 
illése felé. Gróf Apponyi Albert 
korelnöki megnyitójával szemben 
mindenki a legnagyobb ügyelem
mel viseltetik és bár a kiváló ál
lamférfi téliesen elzárkózik minden 
felvilágoRitás elől’, beavatott, hely
ről tudjuk, hogy Apponyi nem csuk 
Clparcntdlja kegyelctes szavakkal, 
et:ónnki miivé szélének hatalmas ere
jével IV. Károly királyt, de 

üdvözölni fogj*  wO(W királyt 
is, aki alkját követi a magyar

• ■ trónon."
A kormánypárt cl van tökélve,

nagyobb

Beth-

Hz IndemnUási vita előtt ! 
kitör a Mzszabáty karc

Nz ellenzék mér ar. elsB nao^ftbar: élefiiatál-fiaircpa késiül. — Npponyi 
Udv&zli „Ottó királyt" ? X ftopmúny eskütétele

— A Hétfői Napló iadósitójától — 
hogy Apponyi korélnöki 'deklará
cióiban nem fogja megzavarni. A 
Madarász-féle precedenst tartva 
szem előtt, nyugodtan végighallga
tunk mindent, ami az elnöki szék
ből elhangzik és a feleletet — a 
krománypárt szerint — csak a meg
választott korelnök fogja megadni. 
Hogy a' választási visszaélésekről 
vagy a választási kormányrendelet 
törvényességének kétségbevonásá- 
ról'beszél-e majd Apponyi, errevó- 
natkozólag nincsen megbízható hí
rünk.

A kormánypárti ■ klubban, ahol ma 
este többek között gróf Bánffy Miklós 
külügyminiszter is fentjárt, sokat be
szélgettek ezekről az eshetőségekről és 
kijelentették, hogy Apponyi szavaira, 
bármit mondjon is neiu fognak reagál
ni és még ellenzéki provokálásnak sem 
fognak beugrani. Az első ülés ellenzéki 
tüntetését már azért sem veszik komo
lyan, mert abbann, amikor a királykér
désről lesz szó, úgy Rassayék, mint a 
szociáldemokraták teljesen passzíve 
fognak viselkedni. A kisszámú legiti
misták tüntetése nem fog 
emóciót kelteni.

A mai napon egyébként 
megtörtént a rekonstruált 

len kormány eskütétele
amelyről a következő hivatalos jelen
tést adták ki:

Gróf Bethlen István kormányá
nak újonnan kinevezett tagjai, va
lamint azok a miniszterek, akik tár
cát cseréltek, vasárnap, junius 
18-án délelőtt %U órakor tették le 
a miniszteri esküt a kormányzó 
előtt a budai királyi várpalotában. 
A miniszterek eskütételénél jelen 
volt gróf Bethlen István miniszter
elnök. A zászlósur szerepét gróf 
Karácsonyi Jenő belső titkos taná
csos töltötte be. Az cskümintát bár- 
eiházi Bárczy István miniszterel
nökségi helyettes államtitkár ol
vasta. A miniszterek és az eskünél 
jelen volt méltóságok fekete disz- 
magyarban jelentek meg. Az eskü
tétel után a kormányzó egyenként 
magánk iha Ugatáson fogadta az 
újonnan kinevezett minisztereket, 
^11 órakor pedig buosukihallgatá- 
son jeelntek meg a kormányzó előtt 
a kormányból kilépő régi miniszte
rek. Az eskütétel után 12 órakor pz 
uj Bothlen-kormány tagjai megtar
tottá kelső miniszteri tanácskozásu
kat,

Hz uf igazságügy- 
miniszter megértést és 
békülékenySéget remél

Daruruárll Géaa rn. kir.. Igrasúg- 
iigypiiiiiszter ma délután 2 órakor 
mutatkozott bo as tanzsáKilayinl- 
nlBitérlum tlsxtyvlaclőkara előtt. A 
tisztvisnlók nevében S-dszj/ Béla dr. 
államtitkár üdvözölte a núniszlert, 
ki az üdwBzlésró a következőkben 
válaszolt: ■ ....

— Szives Üdvözlésüket hálásan 
köszönöm. Nem akarok természete
sen most munkáproirremiiiot adni, 
csak örömömnek adok kifejezést,

hogy. visszatérhettem ismét az igaz
ságügy szolgálatába. Hisz pályá
mat a bírói szolgálatban kezdtem 
cl. így már pályám kezdetén ma
gamba szívtam azt az elvet, amely 
igazságügyi palotánk homlokzatára 
van vésve: Jíistitiaf.egnorum fun
damentum. Ez elv értelmében -azt 
tartom, hogy azon gondolkozunk, 
hogy a jog -és az igazság uralmát 
minden irányban valóra váltsuk, ha 
azon dolgozunk, hogy a xendet és a 
szabadságot, — az alkotmányos élet 
e két alapkövetelményét — az állam 
érdekeinek megfelelően .biztosítsuk 
és igy gondoskodunk arról, hogy az 
államnak megada.sék az, ami az ál
lamé és az egyénnek, ami az egyé
né, akkor egyszersmind leghathatő- 
snbba-n erőtjük állami ós nemzeti 
létünk alapjait.

A magyar igazságügyi tisztvise
lők kara, országunknak e büszke
sége, mindig ilyen szellemben fogta 
fel magas hivatását. Ily szellemben 
kérem az önök közreműködését; 
meg vagyok győződve, hogy ha ily 
irányban dolgozunk, úgy a magunk 
részéről hozzájárulunk ahhoz, hogy 

j a nemzet lelki harmóniája, amelyet 
I a rázúdult sorscsapások megzavar- 
I lak, ismét, helyreálljon és remélni 
akarom, hogy ezzel közéletünkben 
a kölcsönös megértés, szellem és bé- 
külékenység fog uralomra jutni.

Ezután az igazságügyminiszter a 
tisztviselők éljenzése közben eltávo
zott. 

megalakult 
a Keresztény Nemzeti

Egység pártja
Vasárnap este 6 órakor a Hu- 

szár—Emst-púvt központi helyisé
gében értekezletre ültek össze a 
pártnak, valamint a Keresztényi, 
Egység Táborának megválasztott j 
képviselői. Az értekezleten resztvet
tek: Huszár Károly, Emst Sándor, 
Wolfí Károly, Vass József. Hegyes
halmy Lajos, Csilléry András, Bar- 
tos János, Bcwird Ágoston, Bozsik 
Pál, Mátéfíy Viktor, Németh Vince, I 
Láng János, Reischl Richárd, Ta- rvnyo <» . r.
rányi Ferenc, Vsetty Ferenc, Bér-1 tója, az elnök maradandó ordomeitl 
noldk Nándor, Fertsák Jenő és 
szdf Aladár.

Az értekezleten a kót párt, a 
rfesztény Nemzeti Egyesülés ( 
szár— Ernst) pártja és a Keresztény 
Egység Tábora kimondotta ogyc^ 
sülősét. Az egyesülés kimondása 
után hosszabb vita után megálla
podtak abban, hogy az uj pártnak 
neve Keresztény Nemzeti Egység 
Fártja XeftK A párt nevének megál
lapítása pián a párt elnökévé meg
választották Hegyeshalmy Lnjoa 
volt kereskedői mi minisztert. Meg
tárgyalták azután a pártnak a par
lamentben. való elhelyezkedését és

Hu I méltatta.
Ezután gróf Hoyos Miksa avt 

;.z OMGE nevében báró Wimmer- 
Kpetff Frigyes államtitkár a keres
kedelmi minisztérium nevében, Be- 
laiiny Arthur elnök a budapesti' 
kereskedelmi kamara, a vidéki társ
kamarák és a magyar vámpolitikai 
központ nevében ’ Heinrich Ferenc, 
a magyar kereskedelmi testületek 
és érdekképviseletek nevében Mai- 
lekovits Sándor, az országos ipar
egyesület nevében báró Sztetényi 
József, mint sok óvon át vele együtt 
az ipart, szolgáló ember, Éber Antal 
a takaréLpénztárak és bankok egye- 

einataroztna, uuw ;<• van m/t ,»v-, Rot/íaítj’ Béla az
a jnbbkntépf.n Ion elhiis'z- Ipari értekeitek nevében üdvb- 

kedni. A pártnak n nemnelwW' ■«- <.h«rln Fe-
tinnejiélye. megnyitáea alkalmából 
taiiu»tan<ló ' maiftartására vonétlso-.... 
zóan megállapodtak abban, hogy a I voaresokert cs a

Ke- 
IIu-

miHUHUfUII. ............ - --- .
elhatározták. hogy;a párt régi i<?-,sulete nevében. . . . t.t. z„ ... Ilnonf Ar.-lolri

Mifék a stóvetsékot is. Chorin Fe
lvonóét a kettős ünnep alkalmából. 
•Ar elnök ltösrönetat mond ar, üd-• 

I vötdésokért cs a beszédek közötti

párt teljesen a körülményekhez ké
pest fog viselkedni. Amennyiben a 
megnyitáson megemlékezés fog tör
ténni az elhunyt királyról, a párt 
kgeyoleto és tisztelete .jeléül ezt a 
megemlékezést állva hallgatja végig.

A Gy. O. Sz. 
jubiláns közgyűlése

Chorin Ferenc ünneplése
— A Hétfői Napló tudósit óját ól —

A Magyar Gyáriparosok Országos 
Szövetsége vasárnap déleiül i tártotta 
évi rendes közgyűlését. A gyűlés per
sze kinőtt a szokásos keretek közül; 
díszes ünneppé avatta az a kettős al
katom, hogy a szövetség alapítója és 
elnöke, Chorin Ferenc, ebben az évben 
töltötte be életének nyo'lcbanadik esz
tendejét, maga a szövetség pedig fönn-*  
állá-áának huszadik évét. A gyűlés-terein 
zsúfolásig megtelt tagokkal és vendé
gükkel. A kormány ikiéípvisclőjén kiül 
a1 különböző gazxlasávgi érrtekk-épyise- 
Icitek is mind elküldötték vezetőiket,, 
hogy lerój ják cl ríme résüket a szövetség 
ós annak érdemes elnöke iránt.

Chorin Ferenc, akit megjelcnésekon 
lelkes taps és éljen köszöntött, az eb 
nxiki széikWíl nagyszabású licszédben 
nyitotta meg a közgyűlést. A vendégek! 
üdvözlése után részletes vissa7npiHán
tást vetett az egyesület elinbult rahsz 
esztendejére. Vázolta a1 szövetség cél
jait, beszámolt eddig kifejtett kiözér-' 
dekli munka járói és rámutatott azok
ra a föl a dia tokra, melyek a jövőben 
várnáik a magyar gyáriparosokra.

Chorin Ferenc beszédének igen 
nagy hatása volt; n gyűlés közön
sége percekig tapsolta. Az elnök 
végezetül meleg szavakban méltatta1- 
munkatársainak érdemeit, boldo
gult Halvány Józsefről és Hatvány 
Sándorról, valamint. 2Vemén?/i Am
brusról, továbbá TFeisz Manfrédről, 
Hegedűs Lóróntról, Gratz Gusztáv,-> 
róí és "Fenyő Miksáról.
TTeMs Manfréd alól nők vette át e*«  
után a szót, aki közvetlen, bensősé*  

| ges szavakkal köszöntötte a nyolc-*  
I vanacíik életévét betöltött elnököt. 
! Beszéde közben a gyűlés ováció já- 
| tói ki sérve lehullt a lepel az elnök 
i képmásáról, amely Gratz Oszkár 
festőművésznek sikerült alkotása. 
Az áléinak még bejelentette, hogy 
a szövetség a kettős ünnep alkal
mából kétmillió koronával Choriit 
Ferenc nevét viselő alapítványt le-< 

| te sí tott.
1 Fenyő Miksa, a szövetség igazga-. 
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legkiemelkedőbb’ möwanatnak azt
ft banso egyetértést tartja, amellyel 
az összes termelési tényezők Itt ta
lálkoztak.

Ezután Bírói Pál indítványára el
fogadottnak jelentette ki a közgyű
lés a jelentéseket, zárszámadaá so
kat, megadta minden irányban a 
[felmentvényt és mgeejtette a vá
lasztásokat

R nyugatmagyarorszáfll 
Dálasztások
Savanyúkút, június 18.

'A nyúgatmagyarörszági választá
sok az eddig — esti 8 óráig — ér
kezett jelentések szerint minden za- 

iivar nélkül folytak le. A felsőőri 
[kerületben csekély a részvétel, a 
többi kerületben élénkebb a szava
lás. Eddig 15 községből, nagyobb
részt az északi kerületekből ismere
tes az eredmény. Eszerint a polgári 

‘párt 140, a kisgazdaszövetség 316, a 
nagynémetek 629, a keresztényszo- 

* dialisták 2006 és a szociáldemokra
ták 4529 szavazatöt kaptak.

it A magyar tudományossági 
megmentése

, rA’ Felsőoktatási Egyesület érte- 
ikezletét vasárnap délelőtt 11 órakor 
tartották meg az Akadémia díszter
mében. Az értekezletet Táti ffert Vil
mos nyitotta meg és rámutatott 
arra, hogy utódállamok, melyek 
érzik, hogy egyedül kulturális fölé
nyünkkel győzhetünk felettük, a 
legnagyobb eréllyel törekszenek 
arra, hogy ezt a kulturnivó különb
séget legyőzzék és fölénk kerülje
nek. Nemcsak saját erejüket veszik 
igénybe, hanem szövetségeseik tá
mogatását is. Csak azt a tényt emeli 
ki, hogy az utódállamokban tizen
nyolc egyetemet és főiskolát állítot
tak fel. óriási veszély rejlik ebben 
Teánk. Annál is inkább, mert ná
lunk a tudomány növelésének esz
közei hiányzani kezdenek. A Felső
oktatási Egyesület, mely kizár min
den politikai, felekezeti, nemzetiségi 
kérdést,, teljesen altruista alapon 
állva igyekszik kötelességét teljesí
teni és ezért felhívja a társadalom 
figyelmét az óriási veszedelemre, 
melyben kultúránk elsülycdhet. Az 
alakítandó ad hoc bizottság élére 
olyan férfit kell felkérni, aki egész 
élete munkájával bizonyította, hogy 
a tudomány nagy jelentőségét át
érti és a haza határain kivvül is te
kintéllyel bir. Ezt az előkészítő bi
zottság négy egyetemünk diszdok- 
torában, Apponyi Albert grófban 
találta meg, akit nagy éljenzés fo
gad, mikor elfoglalja helyét az el
nöki asztalnál..

Apponyi Albert gróf hosszabb be
szédben méltatta a mozgalom nagy je
lentőségét és többek kött a következő
ket mondotta:

Köztudatunkban él és hovatovább 
általános köztudnttá válik, hogy a 
trianoni béke egyik legnagyobb bűne 
egy keletre előretolt nagy nyugati kul- 
turközösségnek. a magyarnak halálos 
megsebzése, a kulidra hatalmi szférá
jához szokott tömegek alacsonyabb 
rendit kultúrák hatalmi szférája alá 
rendeleéeso. A kulturfölény a tudomá
nyos munka értékéből túplálkocik. 
Megjelenési alapja egy bizonyos átlay- 
míiueltség és szakképzettség a neniz éli 
élet föladatainak teljesítésében, ügy a 
szellemi, mint az anyagi téren. A tu
domány legmagasabb föladatainak ko
moly megmunkálása föltétele annak az 
átlagutdásnak, amelynek az élet min
dennapi föladatainak teljesítésénél va
ló megnyilvánulása teszi szembeötlővé 
egy nemzet kulturfölényét. A maga
sabb tudományos munkából szárma
zik az átlugtudás.

A hazai tudományosság elsor
vadása tehát nemcsak szépségűibe, 
nemcsak egy jogos nemzeti ambí
ciónak sérelme, de a legnagyobb 
nemzeti veszélyek egyike, a re
mény télé nség beköszöntője volna. 
'Ki nem látja, hogy itt nemzeti élet

Ausztria megkapja az olasz 
kölcsönt

Róma, juníus 18.
Az Ausztriának nyújtandó 70 milliós kölcsönre vonatkozó javasla

tot a kamara^külügyi bizottságának tegnapi ülése valamennyi szava
zattal egy ellenében fogadta el.

kérdésről van szó, melynek megol
dására nincs áldozat, mely tulnagy 
volna? Ez az értekezlet az első 
visszhang a vészkiáltásra, de nem
csak visszhang, hanem megiindulés 
a segítő munka utján. Isten segít
ségét kérem e munkára és a jóknak 
buzgó támogatását várom.

Rákósi Jenő az újságírók teljes 
támogatósáról biztosította a moz
galmat. A magyar tudomány osság 
és az újságírás szorosan összeforrá
nak és az utóbbi az előbbiből táp
lálkozik. melynek aranyát apró
pénzre váltja fel, melynek magas, 
felső rétegekben járó felhőit min
dennapos esőben terjeszti a nagy
közönség között.

Végül megalakították az állandó 
bizottságot, melynek elnöke Ap
ponyi Albert gróf lett..

Egy pesti leány 
regényes szöktetése.
A főkapitányságon péntek dél

előtt megjelent K. M.-né fővárosi 
kereskedő felesége és elmondotta, 
hogy Margit nevű 17 éves leánya 
szerdán délután eltávozott hazulról 
és azóta nőm jelentkezett. A leány 
zeneiskolába ment és zongorakottáit 
is elvitte magával. Divatos kék m- 
h avolt rajta, fehér harisnya és fél 
sárga cipő.

A rendőrség a bejelentés nyomán 
kutatni kezdett az eltűnt leány után 
de eredménytelenül. Szombaton dél
előtt azonban Risztics rendőrin ná- 
csös előtt ismét megjelent K. M.-né, 
ezúttal azonban magával hozta a 
leányát Az asszony pár szóval 
megvilágította a leánya rejtélyes 
eltűnését és egyben bűnvádi följe
lentést tett ismeretlen támadók el
len,

A leány ugyanis elmondotta, hogy 
szerdán- délután szokás szerint a 
zenédébe ment. Hat óra tájban, ami- 
kot eltávozott onnan, áz utcán egy 
fiatalember, lépett hozzá, aki min
denáron megakart vele ismerkedni. 
A leány elutasította az erőszakos 
fiatalembert, aki azonban nem tá
gított mellőle.

Amikor a Szövetség-utcába ér
tek, egy üres bérkocsi haladt el mel 
iettük, és a fatalember megtámadta 

leányt, aki szabadulni akarván 
tőle, a kocsi mellé került. A fiatal
ember a leányt most hirtelen be
emelte a kocsiba, amely gyors iram
ban elvágtatott velük.

Hogy a leány ne tudjon segítség
ért kiáltani, az ismeretlen támadó 
kloroformos zsebkendővel betömte 
a száját. A kocsi a városligetben 
egy villa előtt állott meg. A kapu- ‘ 
nál két férfi várt rájuk. A leányt 
bevitték a villába és csak péntek 
róggel engedték szabadon.

A rendőrtanácsosnak gyanús volt 
a leány regényes előadása, a rész
letei egyenesen valószínűtlenek vol
tak és ezért a leány anyját kiküldte 
a szobából, a leányt pedig négyszem 
közt vallatóra fogta. A leány, a ke
resztkérdések alatt csakhamftr, sír
va fakadt és bevallotta, hogy az 
egész históriát ő találta ki.

Elmondotta, hogy a szénán forgó 
fiatalembert már hosszabb idő óta 
ismeri és az illető komoly szándék
kal udvarol neki. Szerdán este a fia
talember születésnapi vacsorát ren
dezett a lakásán, amelyen ő is jelen 
volt Közben késő estére járt az idő, 
félt hazamenni és szülei előtt véde
kezésül találta ki az egész regényes 
leányszöktetést

A rendőri nyomozásnak igy ter
mészetesen vége szakadt, az ügynek 

azonban folytatása lesz. Részben a 
leány szüleinek a lakásán, részben 
pedig a rendőrségen, ahol a ható
ság száudíékos félrevezetése címén 
indították meg az eljárást Margot- 
ka ellen.

Meg kell reformálni 
a kiviteli politikát 
Panaszok az Áruforgalmi 

iroda ellen
A Külkereskedelmi Szövetség évi 

közgyűlése alkalmából terjedelmes 
évi jelentést adott ki, amelyben is
mertette a Szövetségnek harcát a 
kormány kiviteli politikája ellen. 
A Szövetség a jelentés szerint vál
tozatlanul követeli addig is, amíg a 
nemzetközi forgalom teljesen sza
baddá nem válik, az egész behoza
tali és kiviteli engedélyezési eljá
rás újjászervezését.

A legtöbb középeurópai állam 
példájára a magyar kormánynak 
is szakittíni kell a kompenzáció el
véhez való mer.ev ragaszkodással, 
mert a szövetség úgy látja, hogy ez 
a rendszer eddig is eredménytelen
nek, nehézkesnek és a magyar ki
vitel lényeges akadályának bizo
nyult. A kormánynak továbbá az 
alakítandó autonóm, szakbizottsá
gokra kell bízni, hogy időnként 
megállapítsák azoknak az áruknak 
a jegyzékét, amelyek külön engedély 
nélkül exportálhatók.

A szövetség sürgősen re videó Itat
ni kívánja a kiviteli illetékek egész 
rendszerét, amely eddig százalé
kos volt és nem alkalmazkodott az 
áruk piaci értékéhez. A kivitelt 
erősen hátráltatta és károsan befo
lyásolta az Áruforgalmi Iroda ál
tal szedett egy százalékot kitevő 
kezelési Illeték is és az is, hog*'  az 
OKAB a kérvényező felek által 
feltüntetett áruértéket igen gyak
ran önkényes módon és megokolat- 
lanul lényegesen fölemelte. Az Áru
forgalmi Iroda ezenfelül az idő
közben nem értékesíthető kiviteli 
engedélyek után beszedett kezelési 
illetéket az érdekelt cégeknek nem 
téritette vissza és csak a kormány 
beavatkozása folytán kiadott ren
delet kötelezte az Áruforgalmi Iro
dát a föl nem hasznájt behozatali 
és kiviteli kérvények kezelési Ille
tékei 80 százalékának visszaszol
gáltatójára.

A Külkereskedelmi Szövetség a 
kiviteli engedélyek bürokratikus és 
késedelmes kezelésének mgesztinte- 
lését követeli. Minden egyes cikk 
kivitelének engedői yezéso előtt 
Ugyanis hosszas tárgyalások indul
tak meg az állami haszonrészesedés 
tekintetében és mire a kivitel tény
leg megindult, a magyar árucikkek 
lekéstek a világpiacokról. Rámutat 
a szövetség arra is, hogy a kivitel
nél egyes privilegizált alakulatok 
különös kedvezményben részesítitek.

A Szövetség a miniszterelnök 
ígérete értelmében azt várja, hogy 
a kiviteli illetékek egész rendsze
rét a kormány eltörölje az állam
kincstár nagyobb jövedelembiztosi- 
tásának és a szabadforgalom helyre
állításának érdekében.

MBMItTI WOVftl. ORFEUM
Telefon: József 121—68.
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PESTI JÉTÁK
Parlament

'Ahogy mégy az utcán, nyájas ol 
vasú, talán privát bajaidra gon 
dőlsz, lehet, hogy a tőzsdei hausseon 
legelteted elmédet, eltűnődve azon 
vájjon jó megbízást adtál-e bizo
mányosodnak mára, vagy sem, le
het, hogy e pillanatban, mikor e so
rokat átfutod, már elmúlt kilenc 
wc öt perccel és te. holmi főnöki 
szemvillanások kényelmetlen élőér
zetévéi kicsit megkésve igyekszel a 
báró felé és mindeközben nem gon
dolsz arra, hogy milyen nagy nap 
van máma.

Az uj honatyák ma ülnek be elő
ször a kényes-fényes dunaparii. pa
lota patkőalaku padjaiba, ■ hossza 
némaság után ma csendül elsőt a 
Magyarország angyalos címere alatt 
terpeszkedő emelvényen az elnöki 
csengetyii. Ma habzsolhatják először 
szemeid — négyhónapós éhezés után 

- az esti lapokban a parlamenti tu
dósítást, amelytől annyi érdekfeszitő 
izgalmat vársz és amely ma alig
hanem meg fog csalni reményeid
ben, mert szürke lesz és unalmas. 
Ámbátor meglehet, hogy Apponyi 
Albert gróf beszélni fog: ebben az 
esetbe,s nem hiába reszkíroztad meg 
az öt koronát.

És igy megint beleestünk a poli
tikába. Parlament van, népképvise
let és ha megengeded, olyan apró 
tüneményekre óhajtanám felhívni a 
figyelmedet, amelyek talán némi 
színváltozást jelentenek e szerény
ke rovat saját territóriumán, a 
pesti utcán.

így például nélkülözni fogod az 
elmúlt ciklíls csizmás képviselőinek 
legnagyobb részét és tartozékaikat, 
a vidéki ügyes-bajosokat. Nem mint
ha ezentúl a vidéki képviselők kerü
leteiben nem lennének ügyek és ba
jok, Lesznek. De már a képviselő ur 
nem a Szabó szomszéd, akihez csak 
úgy felruccaníínk aa anyjukommal, 
hanem más. egy nagyságos munka
párti Uraság, akihez ha deputáció 
megyen, hát ferenejóska kell aZ 
élére, az pedig nincs másnak, mint 
a jegyző, vagy tanító Urnák. Nad
rágok jönnek fel eztán a kerületből, 
nadrágok a nadrághoz, mint aho
gyan eddig csizmák jöttek a csiz
mához.

Kevesebb lesz hát eztán a ballagó 
áram-bátyám az utcán, olyan csiz
mást se fogsz látni a villamoson, 
akinek szabadjegye van. (Mert a 
képviselőnek az dukál.)

Ehelyett azonban bizonyára elsza
porodik a monokli. Sok a snejdig, 
fiatal tagja a kormánypártnak, aki 
Ott viseli a kerek kis ablakot as 
egyik szemébe Csípve és a Icépviselőll 
Magyarországon még mindig diva
tot csináltak. (Néha ugyan egyebet 
is). A csizma, amennyiben nyómök- 
bán megmarad, nem mántílival lesi 
kombinálva, meg pörge kalappal, 
hanem bricsessz fog hozzája tar
tózni, esetleg pepita, sárga csizma, 
fent pedig, a monoklin felül zöld, 
oldalt lehajtott kalap, szalagjában 
fütjccske tollal. Reitpeiösli és sárga 
keztyü egészítik ki ezt a viseletét.

Szóval igy a sétálók között is ésZ- 
re lehet majd venni a kürzüs-váltö- 
zást .De észre lehet venni majd a 
fiakkét - forgalom megnövekedéséit 
is. Az Árpád híres szürkéi Ugyan —i 
amelyeket Mikszáth tett halhatat- 
Icvnöliká — nincsenek már meg, de 
újra gummítalp feszül a fiákkor ke
rekein és a kocsis megint azt mond
ja! Asszfája naücsós Ur! És lesznek 
éjféli vidám túrok az öreg Viztörönil 
körül és lesznek barátságos képvi
selői asztalok vendéglőben, kávéház
ban.

Hogy krach van a tőzsdén és 
mindez nem érdekel, ó nyájas ol
vasó? ...

De kérem, hát valami, ami fönto- 
sabb, mint a politika és a politika 
kütyabői'e, a mandátttml .. •
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Több millió a kár
— 'A Hétfői Napló tudósítójától —• — A Petőfi Társaság ülése. Va

sárnap délelőtt féltizenegykor a 
tudományos Akadémia kistermében 
tartották meg a Pettőfi Társaság 
utolsó felolvasó ülését. Az elnöki és 
főtitkári jelentés után Rács Aladár 
bemutatta a Vigyúzóó-púlyázaíon 
jutalmazott és megdicsért költemé
nyeket. Jakab Ödön felolvasta u Ké
ményseprő leánya cimü humoros 
elbeszélését. Ezután Szárag Gyula 
főtitkár legújabb költeményét adta 
dó végül LamnÁrtii. (4-ázm. n Hú lóLumpértli Géza a Háló 
cimü vígjátékéból ó részleteket olva
lóit fel. Az ülés félegy órakor az 
elnök zárószavaival véget ért.

— Szerencsétlenül járt kereskedő. 
>la délelőtt a Dobozi-utca 11. számú 
ház elölt súlyos szerencsétlenség 
történt, melynek áldozata Schulcz 
Jakab 39 éves kereskedő lett. Sc-bulc 
Jakab a Dobozi-utca 11. számú ház 
előtt éppen akkor haladt el, amikor 
a tetőzetről / ’ilyos cserépdaiab 
lezuhant. A c. crcp fejére esett a 
Bzerencsétlen embernek, aki véresen 
esett össze. A mentők a szerencsét
lenül járt kereskedői a Pajor-sza
natóriumba szállították, ahol azon
ban nemsokkul beszállítása után 
liiszcnvcdett. A rendőrség a vizsgá
latot megindította, hogy a szeren
csétlenség bekövetkezéséért kit ter
hel a felelősség.

— A molnárok követelik a malom
ipar teljes fölszabadítását. Az Or
szágos Molnáregyesiilet vasárnap 
délelőtt a régi kénviselőházban 
nagygyűlést tartott., hogy állást 
foglaljon a jövő évi őrlési rendelet
tel szemben. Az a kontingentálási 
rendszer, melyei, a malmok nevében 
;:z Országos Molnáregyesület ma
sára vállalat, a folyó juníus hó vé
gével hatályút veszíti, úgy, hogy 
július hó 1-től kezdve automatiku
san éleíbeltjp a Hegedűs-féle, őrlési 
adórendelet. .X molnárok mai nagy 
gyűlésén az összes felszólalóké ez 
ellen az őrlési adó ellen és a sza
badforgalom teljes helyreállítása 
mellett törtek lándzsát. A molnárok 
elkeseredett hangulata állandó zaj- 
)an, viharos jelenetekben tört ki, 
így, hogy /i rendőrhatóság több iz- 
ieu veit fénytelen közbelépni.

— Halálra tiporta a férjét. Mára- 
narosszigctről jelentik: Sztán Di- 
nit-ru felesége hosszt*  időn át nem 
■lt férjével közös háztartásban. 
Nemrégiben visszatért a férjéhez és 
folyton zaklatta, hogy írassa rá a 
vagyonát, a férfi azonban vonako- 
lott ezt a kívánságát teljesíteni. A 
minap Sztáliné közölte szomszédai
val, hogy meghalt az ura, akit 
egyébként megelőző nap teljesen 
egészségesnek láttak. A csendőrség 
feljelentésére Máramarosszigetröl 
kiszállt a vizsgálóbíró a községbe, 
megejtették a boncolást, melynek 
eredményeképpen megállapították, 
hogy Sztán Dinvitru mellkasának 
mindkét oldalán hat bordája be van 
törve annyira, hogy a tüdőszárnyat 
is átzuzták és ez okozta halálát. Az 
asszony leitatta férjét és a földön 
fekvő emberim edig ugrált, míg az 
meg nem halt. A gyilkos asszonyt 
letartóztatták.
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\ a sár nap délután a Magyar 
' cgyipari Gépgyár X., Noszlopi- 
utcai telepéig nagy tűz pusztított, 
amely a gyár több millió értékű 
mintaraktárát majdnem teljesen el
hamvasztotta.

A tüzet délután 3 órakor jelen
tette a tűzoltóságnak a gyár por
tása, miután nyomban észrevette, 
hegy n mintaraktárból hatalmas1 
füst lódult ki. A Kun-utcai köz
ponti tűzoltóság Breuer Szilárd 
parancsnok vezetésével alig pár 
perc múlva a veszedelem színterén 
termett, de akkor már a íninturak- 
tár egész épülete és a szomszédos 
emeletes raktári épület teteje a lán
gokban állott. Minthogy a minta
raktárt megmenteni már nem lehe
léit a tűzoltók minden prejiiket a 
raktári épület megmentésére irányí

& JS/Saewar*  Knwa
FTC-UTE

Vasárnap délután került eldöntésre a 
Magyar Kupa döntőjellegü mérkőzése a 
Hungária-uti sporttelepen Férfes Imre 
bíráskodása mellett. Az FTC Blum nél
kül indult n küzdelembe, mig az újpesti 
együttes teljes csapattal játszott. Már a 
második peroben n egszerezte az UTE a 
vezető gólt Schallcr révén, majd több 
FTC támadás után Tóth kornerét a 15-ik 
pereben Pataki az újpesti hálóba fejeli 
és kiegyenlíti az eredményt. Szünet után 
a 7-ik percben ismét? Tóth centeréből 
szerzi meg a vezető gólt az FTC 
Schwartz védhctetlen lövésévo.l Ezután 
azJUTE erősen küzd a kiegyenlítő gól
ért. amit. Kása meg is szerez. A játék 
ekkor már teljesen eldurvult, úgy hogy 
a biró Szabót (FTC) és Vogelt III. (UTE) 
kiállította. A játék nem nyert teljes be
fejezést sem, mert a késői kezdés foly
tán hesötétedett és idő előtt abba maradt 
a játék.

A másodosztályú bajnoki mérkőzé
sek eredménye:

Zugló AC—33 Football Club 2.1.
Budapesti Atlétikai Club—Budapesti 

Sport Egylet 2:0.
Erzsébet falvai Torna Club—Újpesti 

Törekvés SC 3:2.
Műegyetemi Atlétikai Football Club—

Lóverseny
Lavendel II, a bécsi Derby kanter- 

nyeröje szédületes stílusban nyerte 
újabb „kék szalagját", a másodízben 
eldőlt magyar Derbyt, istállótúrsa, a 
legjobb konca, Little Woman ellen. 
Csak a régi idők fenonrónjemek ár
tott meg a legklasszikusabb lurftrofeá- 
l an nyolc hosszal lelépni ia,z évjárat 
másodii klegjobbját, tehát Landel II. 
is a kivételes képességű telivérek közé 
tarlozik. A verseny után lelkesen fin*  
neplték passzión átais tulajdonosát, Dre- 
her Jenő urat, akinek abban a szeren
csében lehetett része, hogy lovait »z 
első és második helyen látta a három- 
évesek legnagyobb erőprólwíját. A rész
letes eredmény ez: I. 1. Korom (1%) 

Schanzer
külünumMsitcr a Messagcrő jeten- 
tése szerint kedden a királlyal Ko- 
penhdgába utazik .A külügyminisz
ter ellátogat Londonba is. ahol 
Lloyd George miniszterelnökkel 
megbeszéli a keleti kérdéseket, kü
lönösen a Paleszti na-kérdést.

Vasárnapi magánforgalom
Az értéktőzsdei maffátiförgalom- 

bnn a szombati lanyha irányzatot 
egy-két részvényben, de különösen 
a dráffább valutákban szilárdság 
váltotta fel. Közútit 1500 koronán 
élénken kerestek. Salgó 11000—150, 
Rima 3400—75, Büdapestt gőzmalom 
8250- 300. Franc. Danubiusra 5050— 

1100, llagyM belgára 4050 ás ligára.

tották ós másfél órai emberfeletti 
munka után sikerült is nekik a 
tüzet lokalizálni. Az oltásnál négy 
tiizfecskendővel, a pesti tűzoltóság 
csaknem teljes létszámúval kivonult 
és munkájukban derekasan támo
gatták őket a kispesti tűzoltók és 
az égő ipartelep őrsége. A niinta- 
•aktár csaknem tcljesn elpusztít és 
leégett a raktári épület, teteje is. 
A tűz színhelyén megjelent Sipöcz 
polgármester és Vári/ tanácsnok, 
akik a veszedelem megfékezése után 
meleg elismerésüket fejezték ki a 
tűzoltóknak gyors és eredményes 
munkájukért.

Délután két ódakor a tűzoltóság 
elvonult a leégett gyártelepről, csak 
pár ember maradt vissza őrségül.

A tűzkárt a gyár v ezetői több 
millióra becsülik.

2:2 (1:1)
Rákospalota! TC 3:1.

Kereskedelmi Alkalmazottak Országos 
E gyes.—Ékszerész 1 •• 1.

Postás S’poX Egylet—Budapesti Városi 
Villamos 5:2.

A MTK nemzetközt atlétikai versenye. 
A Magyar Testgyakorlók Köre vasárnap 
nemzetközi atlétikai viadalt rendezett, 
amelynek igen értékes eredménye volt i 
nz a két verseny, amelyen országos re
kordot javított KuníMCJ//, illetve a 
KAOE staféta csapata a 400 m. síkfutás
ban, illetve a 4X100 ui. staféta futóéban. 
A külföldi versenyzők közül csak a prá 
gai Vkerek nyert a távolugrúsban igen 
szép eredménnyel. A részletes eredmé
nyek a következők: 100 m. síkfutás 1. 
Gerö 11 mp. 2. Vida 200 m. síkfutás 1. 
Kurunczy 22.8. 400 m. síkfutás 1. Kurun
czy 50 mp. országos rekord 2. Juhász. 
.1000 m. síkfutás 1. Fonyó 2.37 p. 4X100 
m. stafétafutáe: 1. KAOE 45.2 mp. orszá
gos rekord. 2. MAC 3. MTK 5X800 ni. 
stafétafutás: 1. MTK. 2. MTE 5000 m. 
síkfutás, 1. Csitbay 15.56. 2. Kulcsár. Ma
gasugrás: 1. Gáspár 180 cm. 2. Székely 
és Gárdos 176 cm. Diszkoszdobás: 1. 
Czejthey 89.50 ni. Távolugrás: 1. V herék 
6.89, Somfay G.43 in. Rúdugrás: 1. éfraun 
3.20 m. Gereiydobás: 1. Csejthcy 55.42 ni.

Esch. 2. Mamlaslz (2%). 50:95. — II.
1. Gondtalan (2>á) Schejbal, 2. l'cákelö
(4),  3. Lorraine (5). F. m.: Kéneső, 
Podesta, Sbép asszony. 50:60, 50:55, 
65. — III. 1. Golcm (1%) Pretnzer,
2. Nezsider (3). 3. Caesoniú (2Í4). F. 
m.: Pek-Güzel, Setesuta. 50:100, 50:70, 
95. — IV. 1. Laendel II. (2>$) EscJi, 
2. Little Woman (3), 3. Laci bácsi (5). 
F. m.: Polvkotte, Kudiidi. 50:55, 50:60 
75. _ V. 1. Béla bácsi (2K) Sdiejbal,
2. Iiricau (6), 3. Bizony (10). F, m.: 
'llavfirózs®, Dénes, Frauenlob. 50:60, 

50:55, 80. — VI. 1. Spiritistin (3) Bier- 
náoky, . Driva (3), 3- Mac Ada-m (3). 
F. m.: Halovány, Anyukáin, Borongó, 
Vtptóián. 50:255, 50:75, 75, 75. ~ VII. 
1. ElvtáTsnő (5) Pap, 2. Győré ki (?4),
3. Gamotus (6). F. m.: Bombulus, Bá
buéi, Síuiny,- Fulminé, Fironueh, Kis*  
leány II. 50:305, 50:95, 80. 115.

volt magasabb pénz. Dollárt, mely 
mely 939— 47 között élénkebb volt, 
nagy mennyiségben külföldi szám
lára vásárolták. Márka 395—97—94, 
lói 610—15, szokol 1815—25, Napoleou 
3725—55 névlegesen. Osztrák koronu 
640—50 volt

Árutőzsde
A’ gabőnapiaoi magánforgalom

ban tartott irányzat mellett válto
zatlanok voltak a kenyórmagvak 
árai a szombati jegryzésekkel szem*  
ben. Búza 4130—4175 K állomáson. 
Róza 3375 K. Terménycikkek árait 
élénk érdeklődés volt. Zab Buda
pesten tároló mennyiségekből 3580 
—3600 koronával volt kínálat Ten
geri 3650 K állomáson. Korpa 2225 
-3250 K zsákHal

Szhihdz és HlmoWnsásolt
• A nagysikerű „Mórom a tánc* ’ min*  

deu este színre korül o héten is a Király*  
színházban.

• „Tüzek és II. Lajos király előadásai 
alkotják a Magyar Színház e heti mü- I 
sorát. A „Tüzek" ma, kedden, cstitörtö- ' 
kön, pénteken és vasárnapr II. I«ajos ki- : 
rály szerdán és szombaton szorpel a mű
soron Törzs-zsel és Darvas Lilivel a fő
szerepekben és vasárnap délután 3 óra- ' 
kor rendkívül mérsékelt helyárakkal »» 
Rákt’. i iskola növendékei vizsgáznak •’ 
„Kis Jord* ‘-ban.

• A Belvárosi Színház utolsóelőtti hete « 
ebben az évadban ,,A gazdag lány" és a 
„Kiki" előadásai jegyében folyik le. ,»A 
guzdag lányt" ma, szerdán, pántokon és 
vasárnap, a „Kikit." kedden, csütörtökön 
éí szombaton játsszák.

• Amálka tant, Klrály-hlHJ, RfivWzár- ! 
lat 25-ödször. Az Andráwy-uti Színház j 
nagysikerű szezonzúró műsora, mely • | 
héten minden este tzinc körű.', szómba- 1 
tun jut el első jubileumához.

•A német operamii vészét legkiválóbb 
fiatal tehetségei találkoznak abban a> 
nagy együttesben, amely szombaton, ju- 
niiiG 24-én kezdi meg operaelőadásait a 
Városi Színházban. X társulat névsorá- ’ 
nak élen Tinó di Puliiéra, Ilichard Tay- 1 
bér, Frilz Krauss, Alfréd Jcrgcr, Josef 
Grufncn, Gustav Schuetzendorf, Delin 
Ilcinhardt, Mafuldta Salvatini, Jc. ny 
Jungbaucr, Hedwig Dobicka, Aliite San-1 
den és Ucrmino Kittel novwi ragyog
nak, m<nt az énekhang szépsége, fris- ' 
sesége és a játéktehetség legfé-nye- 
seb!) képviseöli. Az előadásoknak a 
nyelvi egység adja meg külön művészi j 
jellegét, mert Prégcr Miksa igazgató 
nagy áldozatok árán még a kis szere
peket is verdégekkel énekelteti, úgy i 
hogy már a vendégjáték első olőadása | 
Carmen, a zavartalan nyelvi egység je-1 
gyében kerül a közönség ólé. A f'arwc.i-1 
előadás dón Josó-ja Tinó di Polliéra

• A Vlgszinháb jövö heti műsorát ni 
szezon legsikeresebb darabjai, töltik bo. I 
Pénteken a Diákélet kerül színre hosz-1 
szabb pihentetés után. Szombaton estet 
uz Aranyborjú, éjjel a Nincs elmámolni 
valója kerül színre. Vasárnap délután 
a Mérföldköveket adják.

• Szenzációs bemutatóra készül Az éj
királynője előadásával a IlcnnaissanceA 
Színház, mely azenzónját egy slágerba-1 
tásu énekes és táncos újdonság sikeré
vel fejezi bo. Az éj királyője szövegé
ben a legmulatságosabb bohózat, azt- 
énok- és tánoszániaihan elsőrangú ope
retté, mely rendkívül alkalmat ad Ld- 
bass Jucinak hódító alakítására. Az új
donság másik vendége, Sarkadi Aladár. 
Az ártatlan Don Juan kabmetalakitátjá
hoz méltó uj szerepet játszik. Az éj ki
rálynője főszerepeit Vágóné, Gárdonyi 
Vilma, Bánhidy. Váradi, Bdnóczi dr. 
Mihályi Vilma, Pataky, Pethes, Molnár 
József és Molnár Dozső játsszák. Ae éj 
királynője Fcrenczy Frigyes rendezésé
ben, pazar kiállítással a 7 órai előadások, 
műsorán kerül színre.

• Chaplin Akasztófavirág és Zígoto 
Iskolába jár logujab amerikai burlesz- 
kek, valamint az Asszonyt diadal oimü 
elsőrungu dráma a Kamara mai műso
rán 6, fél 8 és fél 10 órakor.

• A Bátori-lskola vasárnapi növen- 
dékelőodáson föltűnt Pilis Piroska, aki 
Szibil levelét és Sophiet énekelte sok 
temperamentummal és színészi készség
gel.

• Harmadszor kellett meghosszabbh 
tani Gsortos Gyula tizenöt estére tervei 
zett vendégjátékát a Renaissance-Szin^ 
házban, a kiváló színész rendkívüli si- 
kree miatt, mellyel A morfium főszere
pét játssza. Eszerint még e héten is 
tízórai előadásban sorozatosan kerül 
színre .4 morfium. Az izgalmas drámai 
játéknak ezek lesznek a 30—37-ik 
előadásai.

• A Városi Színház a szünetelő Opera 
ház szerepét veszi át a következő héttől 
kezdve. Műsorán u zenei irodalom re
mekei szerepeinek: Ma Rigoletto megy 
Aquila Adler A dél ina. dr. Bálint 6t 
Pataki Kálmán fölléptével. Kedden a 
Cigánybáró, szerdán Mignon kerül 
színre Kulcsár Juliskával Philinc szere- 
pében, csütörtökön A szevillai borbély 
címszerepét dr. Bársony Lajos, Rozi
nát pedig Aquila Adler Adelina énekli, 
Pénteken a Zsidónő van műsoron, R. 
Vágó Borosko, Ocskay és Lakatos fel
léptével. Szombaton kezdi meg vendég, 
játékát a külföldi operatársulat.
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A XIII. Árumlntavásár az 
Iparcsarnokban

Séta a kiállításon

be
a

A Dandy Automobil RószváuytársMig 
(VIII., Rökk Szilárd-utca 30.) és a 
Hungária Automobil Részévénytdr- 
saság (Vili., Tavaflamező-utca 6.) 
impozáns kiállítással szerepelnek a 
vásáron. A „Dandy“ mutatja be azt 
u híressé lett Aga-autót, amely a 
balatoni turauton dijat nyert Rend
kiül kisfogyasztásu gép ez, amely 
százkilométeres utón öt és fél kilo
gramm benzint és negyedkilogramm 
olajat fogyaszt. Látványosan szép a 
Németorszú gegyik legrégibb autó- 

....... „„„„„„„ KJ árúnnk, a Horch-nnkbatnliuaBtii-
saséir rendkívüli lzléaee fülkében álltja ■“autója- Szállítási uchézseKek 
ki világhírű sósiborszosríi és egyéb I ,<-snkv J1011*11’' nap múlva Imx 
kozmetikai prodktmait, amelyek ma' uf* x- 
az országban a legnépszerűbbek és a 
legjobban keresettek. Élénk- feltümíeí 
keltett az ugyanazon palilonba-n elhe
lyezett Parfumerg Maruel Co. Ltd. halk 
elegánciáju illatszerkészitménycinek és 
piperecikkeinek sorozata, mely nem 
tömegahtásokra van föleprlve, almem 
egyes külön vitrinákban emeii ki egy*  
ogy ikészitmánynek hangsúlyozott meg
jelenését.

A Tetra rt. (Központja: Koronahor- 
ccg-utca 16. Gyár: Győr) nagyon ízléses

ben sem állanak a külföld Hasonló 
készítményei mögött. Árban pedig 
versenyképesek azokkal. A közönség 
nagy csoportokban szemlélte az 
ízléses fülkékben kiállított keztyü- 
különlegességeket s a külföldi vá
sárló a megrendelések özönét adták 
fel a kiváló magyar kezty ügyárnak.

A Diana Kereskedelmi Részvénytár-

Az IparCsarnokban ma nyilt meg 
a Budapesti Arumintavúsár. Ez Im
már a tizenharmadik és gazdagság
ban, értékben, terjedelemben, jelen
tőségben messze kimagasló minden 
elődje fölött

Hatszázötven kiáüitió mutatja 
produktumait a vásáron és ez 
szám meglehetős leniérséklcsu
jelentkezéseknek, amelyeket a ma
ga megszabott keretein túl nem fo
gadhatott el a vásár vezetősége. A 
ml évek óta folytonosan mcgnyil- 
bálta a vásár arányait, a kiállítási 
terület szűkös volta, az idén a rend
kívüli érdeklődés közepette fokozott 
mértékben érezhető volt. Az Ipar
csarnok, amelynek kisebbik felét a 
Néprajzi Muzeum foglalja el, any- 
nyira elégtelennek bizonyult, hogy
mögéje 2100 négyzetkilométernyi te- ; idézésben és igen vonzó kiállításban 
rületen külön csarnokot kellett épí
teni, hogy az autó- és motoripari s 
a nehéz vasipari kiállítás számára 
helyet szorítsanak.

Az autó-, motor- és nehéz vaslpar 
például egymaga nagyobb anyagot 
jelentett be, mint amennyi az Ipar
csarnok rendelkezésére álló részé
ben és az uj csarnokban elférhetett 
volna. A kiállított anyag mind csu
pa válogatott érték és fölényes több
ségben a magyar ipar terméke, a . Magyar Pamutipar Részvénytársaság 
külföldi gyárak magyar képviselő- ! m’r.don ncmií'fonal- és sokszínű szövöt
téinek csak annyiban engedve he-1 F„.. .. ..............
lyet, amennyiben a bemutatott cikk i legmagasabb nívón álló gyártmányaival 
idehaza még hiányzik a versonybjl.; v®tckcdhotnck és a hazai konzumensok

* - , . , 1 ix i teff’tónycscbb igényeinek úgy Ízlésben,Az nj csarnok a vasár attrakció- 1 mint minöftófrbcn Pleffot toa^k. - Bá
ja. A nehéz vasipar, műszaki és mulatós fejlődésről tesz tanúságot a 
elektrotechnikai ipar termékei és 1 "^kJca" ^i}tszövőgjjár Részvénytársaság

. 1 iíekéscsabnn, cmely egészen uj iparága- 
mezcKazdasHKl cikkek mellett ezut- kat honosltot tmeg. _ Nem kevésbé ér- 
tál mutatkozik be itt nagy arányok- dekcs az Első Gyulai Kötött- és Szövött
bon az autó-, motorcsónak- és mo-' Ipat^ruoy^r ^zyfnjjturs^sdo kiállltá-

• vesz részt az ruiuÁintaváróron. A tár
saság kiállítja közkedvelt és legjobban 
bevált gyártmányait, mint pelenkát, 
C8ecsemekelongyét, továbbá férfi- és 
fiú sport- és turistanemücket, férfi-, 
női- és gyermekköpenyt, fürdőlepedőt, 
törülközőt, női övét, valamint oluszti-

látható a Németországból most ér
kező Adlcr-gép, amelynek konstruk
ciója évtizedes tanulmányok diada
lát jelenti. A vállalatok elnöke dr. 
Rakovszky Iván, igazgatók: Lándy 
István és Feigl László.

A Gschwindt-gyár likőr- és borpárlat 
kiállítása egyik érdekessége az Árumin- 
tavásámak. A közönség szélcsbb körei- 
bon a Gschwindt-gyárat főképpen a fo
galommá lett élesztő- ás szeszgyártása 
révén ismerik. Erro a meszeföldön is
mert gyártmányaival teljességgel rá is 
szolgált, azonban nem kevésbé kiválóak 
u gyárnak likörkészitniényei, valamint 
a nagykőrösi telepén főzött borpálata és 
gyilmölospálinkái is. A vállalat üzemei: 
szcszfinonütó- és élesztőgyár Budafo
kon, likőr- és rumgyár Budapestem, ko
nyak- és gyümölcspálinkafőzdó Nagykő
rösön. Ezek mellett az elszakított or- 

. szágrészeken: Kismartonban és Bánfi-
kus (Ideál) pólyát és egyéb egészség- hunyadon is vanuak telepei, 
ügyi cikkokot, mindezeket az általában A Hungária Jacquardszövögyár Rt.' 
jólismert és kedvelt „Tetru“ higiénikus uí«siis»a.« „ iszövedékből. kiállítása a szakembereken kívül kulo-
ügyi cikkokot, mindezeket az általiban

A Magyar Általános Hitelbank Te?

A Hungária Jacquvdszövűgyár Rt.

nősen a hölgyközönséget állította megA Magyar Általános Hitelbank Tex- z.s vonzó cikkeivel Solvmek lió koronéról ,tnvállatal. Siónk feltűnést keltettek a ' í " ,L a „ ',a S r í fölemelését lm
| Magyar Allaléno. Hitelbank konoernjé- ?‘?e‘7mek.- ?nonl™ C"P' Jog 1:1 arányi
I hoz tartozó toxtilvállaiatok kiállításai. A H1,1? .í musebemszövctek. ruha- es 24-ig bezáróla 
• Magyar Pamutipar Részvénytársaság bélésszovetek, színes mellényszövctek, nyenkint 1050 1

KÜZtMZDASAe
Dr. Jnat-fél.

.*,1  Bt. Hofhmr Albert artvwl .7^“* 
elnöklete alatt janin. lí-én 
rendes Wnryiilését. A ktaxytilteóM" 
Katóéig összes Javaslatait eltomulte í 
tudomásul vette, hozy a gyár ösn«,? 
Ifls gyártmányainak valamint . •J-’l 
töltött (fólwulto,) lámpák KvúrS? 
vonatkozó eljárásainak a uyusnti 
utókban leendő érték.-slttaSt az , m 
Amsterdamban MO.OOO hollandi I 
(17MW.0W K) alaptőkével 
részvénytársaság vette át. A holland 
társaság részvényeinek felét a .Iust-»yá, 
díjmentesen kapja meg. A nagyméSí. 
ben beérkezett megrendelések a gyári 
üzem jelentékeny fejlesztését te®í 
szükségessé. Az ehhez, valamint a nyeri 
anyagok beszerzéséhez és a gyár ^<0 
telepén gyártandó wolfram-fonalak gyár 
táróhoz szükséges tőkét a közgyűlés ai 
alaptőkének 50,000.000 koronával való 
fölenieléso utján határozta ol beszerezni 
Minden két régi részvény alapján ogy uj 
részvény vehető át névértékben, vagyis 
170 K-ás árfolyamon, továbbá kamat, il
leték és költség címén további 15 K, te
hát összesen 185 K befisetéso ellenében. 
Az uj részvények a folyó üzleti év ered
ményében részesülnek. Az elővételi jog 
csakis végleges régi részvények bemuta
tásával a Magyar Országos Központi 
Takarék pénztárnál (Deák Ferenc-utea 7. 
földszint) juníus 20-tól június 27-ig bezá
rólag gyakorolható. A határidő elmn- 
lahztúsa esetén az olövételi jog elvész.

Az Óceán Magyar Konzervgyár és 
Kereskedelmi Részvénytársaság Ungár 
Jenő elnöklete alatt megtartott rendkí
vüli közgyűlésén az alaptőkének 20 mil
lió koronáról 40 millió koronára való 
fölemelését határozták el. Az elővételi 

. bán juníus 17-től juníus 
bezárólag gyakorlandó, részvé- 

nyenkint 1050 korona lefizetése ellenében.
A Dunagőzhajózási hároninzázinilUós 

nyeresége. A Dunagőzhajózási Társaság 
1921. évi zúrór.zámadísa — bécsi jelentés 
szerint — 302,052.266 korona tiszta nyere
séget mutat. A juníus 80-úra egybehí
vandó közgyűlésnek 2100 korona részvé
nyenkénti osztalék kiflzpétsét, ar. élvezeti 
jegyek utlajdonosai részére pedig rósz- 
jegycukint 790 korona és 36 fillér része
sedés kifizetését fogják javasolni.

A „Rész véay társaság Villamos és Köz
lekedési Vállalatok számára**  cég köz
gyűlése elhatározta, hogy a 4. száma 
osztalékszelvény 50 koronával = 25% 
váltassák bo a Hitclbaukuál.

A Wiener Bnnkvereln 1921. évi mérlege 
643 millió 526.767 koroua tiszta nyeresé
get tüntet fel az előző évi 76 millió 
774.569 korona tiszta nyereséggel szem
ben. Az igazgatóság június 2T-ére egybe
hívott közgyűlésnek azt fogja javasolni 
hogy a 190 koroua .vagyis 47'/» százalé
kos osztalék kerüljön kifizetésre az előző 
évi 48 korona, vagyis 12 százalékos osz
talékkal szemben.

A Magyar Városi Bank kCzgyüléso fa 
osztaléka. A Magyar Városi Bank meg
tartotta közgyűlését, melyen a 12,163.797 
K 02 fillért kitevő nyorcnégböl 12%, 
vagyis részvén;, enkint 48 korona oszta
lék kifizetését hutúrozta cl, amely a 
bank pénztáránál, valamint a Magyar 
Jelzálog Hitelbanknál mai naptól kezdve 
korül kifizetésre. _____

. _________ __ _ változatos pompájú bulorhuzatok lát-
■ gyártmányai, sifonjai, valamint ideáll- | hatók itt nagy változatban. A 
isun tartós munkúsruhái ma n külföld 1 amelynek telepe Kispesten van. 1011-

1 v. . . . bcn oloku|1 és 240 munkásl fofilal-
kozlat.

A Hungária kalaptomp- és kalapgyár, 
(VII., Gizelliput 24.) a magyar ipar te
rén egye ó'alló és külföldön is 'kere
sett cikkeivel vonta magára az érdeklő
dést. A saját tompjaiból készít a gyár 
mindvutfclé kalapot is, ezzel mindjárt 
kézzel fogahtóan 'beigazolva kffiaptom- 
an ya gún ak kit ii n őségét.

Hlkltcr Gyula vas- és rézbutorúru 
gyára, (Holló-utca 3., mintaraktár: Do- 
hány-utca 6.) praktikus és nagyon 
tetezetős vas- és rózbutorokat, va
lamint sodrony ágybetéteket állí
tott ki, amelyek díszére válnak a 
magyar iparnak. A kitűnő gyárt
mányok nagy tetszéssel találkoz
tak a vásáron úgy a szakemberek, 
mint a nagyközönség előtt.

Gutmann J. és Társa puvillonját ál- 
^n..ut!.“ai! hatalmas csoportok állják 
körül és hamisítatlan békehangü- 
latban szemlélik a pavillon tetejére 
applikált hat jól megtermett, erős
izomzatú munkást, akik minden ere
jük mellett sem tudnak megbirkózni 
a közismerten elszakíthatatlan mun
kásnadrággal. A vásárlók és kiván
csiak seregestől bámulják a béke
beli anyagból készült, elsőrendű 
szabású kék és szürke munkásni- 
hákat és köpenyeket, a pompás libé
riákat, magyaros szűröket és külön
féle inasruhákat, amelyek valósá
gos remekei a magyar konfekció
iparnak. A kormányzó ur őfőmél- 
tósága is derűs mosollyal adózott a 
nadrággal viaskodó, munkásoknak 
és a cég jelenlegi tulajdonosain, 
Gutmann Emil és Aczél Ottó ura
kon kívül kitüntette megszólításáé
val Aes László és Szabó Sándor 
osztályvezetőket, a pavillon megte
remtőit is.

Kohwstemm és NouMMttcr byjouíorlo 
New-York—München, Siés és Henkc. 

nadrágtartó
gyár. E. König és Tsa, Berlin együt
tes csopórtkiállitása impozánsan hat 
a látogatóközönségre, amely törne- - 
Kékben állja k6rU1 a választékoa 
vw «} <Jus,ul es ízlésesen me«ra- 
kptt állványokat. A, cégeket Halle 
in'í'kt ké?vl,<’Ii Magyarországon. 
(Bethlen-frtca 29.) ,

uim az. ítuiu-, muujruauuim- hiú- , ~ , , , , ,, . -------- •*  ------------, ... , , . , , ,,, I sa. Kz a cég kizárólag harisnyákat gyárt
torgyartas, melynek impozáns kiál- és ezekben a tökéletesség olyan fokúig
Utasát a Királyi Magyar Automobil 
Klubbal és az Automobil Kereske- 
sen rendezte a vásárveze tősége.

jutott el, hogy a gyártmányaival nem
csak a magyar piacot tudta meghódíta
ni, de a külföldön is vezető szeorphoz ju
tott. — A magyar gyáripar nagyszerű

Az Iparcsarnok nagyon gazdasá- orodmónyolről számol bo azElső Magyar 
osan kiszabott utcáiban, tíz oao-gósan kiszabott utcáiban, tiz 

portra osztva a több iparág ontja 
élénk látványos vásárját, a fő
homlokzat vonalán végig pedig 
egész kis várost építettek egy hét 
alatt a gyors és különleges építési 
rendszerek szerint mindenféle 
anyagból.

Nagy megelégedéssel könyvelhe
ti el a mai nap sikerét .a Buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara 
és annak élén Belatlni Artúr, elnök 
s különösen az Árumintavásár ve
zetősége, amelynek munkájából tó
városi Fischcr Emil ügyvezető el
nök és Kármán Aladár Igazgató 
évek hosszú során a legnagyobb 
részt vették magukra.

Stcnrbcrg kir. udvari hangszergyár, 
(Rákóczi-ut 6U.) nugyon gnzdag anyag- 
gul szerepel u vásáron. Különösen kivá
lik u hangszórók dús kollekciójából egy 
pompás zongora mellett az érdekes zon- 
gornJátszókiszülék és u hegedülő zon
gora. A zenekor felszerelési cikkek mel
lett bemutatja a cég saját fonása ki
tűnő húrjait, amelyeket exportra is 
gyári. A kormányzó tetszését a legna
gyobb mértékben megnyerte a viláhirü 
Stcrnberg udvari hangszer gyár kiállí
tása, mely az utlcvélhivatal bejáratánál 
van.

Laplcr M. 
köríti 12.) 
méltó 
remek!) 
map 
mi)

kezty ügyáros (Erzsébet- 
a mai vásáron ismét 

tenujelét adta annak, Eogy 
•o szabott kecske-, antilop-, 

pabűr slb. keztyükészitmónyei 
se-.bon, kiálitásban é ssemini-

saság kőszegi gyárának posztókiállitása. 
Ez a cég rohamosan fejlődik és nomcsak 
a mindennapi használatot látja el gyárt
mányaival, hanem a legkényesebb igé
nyeknek megfelelő divatposztókat is 
gyártja, amelyek a valutakülönbözet mel 
Lőtt ina megfizethetetlen hasonló külföldi 
gyártmányokat tökéletesen pótolják. A 
négy gyúrón kívül a koncomhoz tar
toznak még: Magyar Vigogne-Fonó 
Részvénytársaság, az Első Hazai . Fősü- 
fonó- és Szövőgyár Részvénytársaság, a 
Joss M. és Löwenstein Részvérfytársa
ság, a Kartonnyomóipar Részvény társa
ság és a Stangard Első Temesvári Ha- 
risnyagyár Részvénytársaság. A test
vérvállalatoknak a mai kiállításon való 
felvonulása igazán impozánsan hatott.

Hirmann Ferenc Fámöntóde és Réz-' 
árugyár (VI, Váci-ut 117-119), úgy, mint 
minden eddigi kiállításon, az Áruminta
vásáron is nagy feltűnést kelt tökélctos 
gyártmányaival. A Hirmann-gyár, mely 
főleg víz-, gőz- és légszesz, valamint 
fürdő- és egyéb egészségügyi berendo- 
zésekot, minden fajta fém -és rézgyárt
mányokat, borászati cikkeket, permetező 
gépekot, szőlőgazdasági eszközöket 
transzmissziós borszivattyukat,, sörszo- 
relvényeket, vaggonfelszoreléseket és 
villanyborendezéseket dilit elő, eszten
dők óta nemcsuk a hazai, de a külföldi 
piacon is a legjobb nevet vivta ki a 
maga gyártmányainak. Megérdemelt sl? 
karé természetesen az Áruminta vásáron 
som maradt el.

Verő Sándor üveg, márvány és fém
ipari müvei (VI, Izabella-utea 50.) ra
gyogó és színes változatban állította 
saját gyártmányú üvogcikkelt, dohány
zó-, Írókészleteit, porcodén edényeit, 1 
mindennemű dísztárgyait Igen érdeke
sek a cég címer- és monogramm-készit- 
múnyel.

■UJSAGÜZEM" könyvkiadó &■ nyomda rt, Rökk Sdlárd-JitSa «,
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Telcfonszám: 11-47

E héten bemutatásra kerül
Halál kacsisa

Lagcrlöf Zclnia gyönyörű regénye filmen

Ae látsz a tűzzel!
olasz mestermfi.

Előadások kezdete 8*.  2 és 10 óra után
Elővétel d. c. 11-től 1-ig, d. u. 6 órától

Narcnta 1 :0 őrekor
a
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