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Bombát dobtak 
a portugál miniszter

elnökre
London, február 8.

Lisszabonból jelentik: Egy tünte
tés alkalmával, amelyet a kormány 
támogatására rendeztek. bombát 
dobtak a miniszterelnök felé. A 
bomba célt tévesztett . de a robba
nás okozta pánik következtében a 
tömeg és a rendőrség között össze
ütközésre került a sor és a szoron
gatott helyzetben levő rendőrség 
kénytelen volt lőfegyvert hasz
nálni. Hat. ember súlyosan megse
besült. Más jelentések szerint a 
robbanás következtében négyen sú
lyosan megsebesültek.

Lisszabon, február 8.

Azt az angol forrásból származó hírt, 
hogy a miniszterelnök ollon merényletet 
követtek el, megcáfolják. A tényállás a 
következő: A kormány támogatására 
rendezett tüntetés alkalmával egy tüzi- 
jútékrakóta a földön felrobbant. A rob
banás folytán támadt kavarodásban a 
köztársasági garda több lövést adott le. 
Négy ember könnyű sebesülést szenve
dett.

Helyreigazító nyilatkozat
A „Hétfői Napló'’ tekintetes szerkesz

tőségének Budapest, VIII., Rökk Szilárd 
ucca 3.

Az 1914 : XVI. te. 2fl. §-ára való hivat
kozással kérjük, hogy a lap legközelebbi 
számában, ugyanazon a hlyen, ahol a 
közlemény megjelent és ugyanazzal a 
nyomással a következő helyreigazító 
nyilatkozatunkat közöljék:

A „Hétfői Hapló,t f. évi január 26-án 
megjelent számában „Hogyan csapja be 
a közönséget a Távirati Iroda a rádió
val" címmel megjelent cikkben több va
lótlan tényállás foglaltatik.

Nőm felel illeg a valóságnak az az ál
lítás,. hogy a Magyar Távirati Iroda be
csapja a közönséget, valótlan, hogy a 
Magyar Távirati Iroda a közönséget ma
nipulációival megtéveszti, valótlan a 
fenti cikk egyik alcímében foglalt kö
vetkező állítás: „A Magyar Távirati 
Iroda leadóállomásán folynak a külföldi 
koncertek". Valótlan a következő állítás 
is: . a rm)ióhangversenyek, amelyeket 
n ,.Capifol“-iuozgó -s a. vidék számára 
rendeznek a Magyar Távirati Troda fél
emeleti helyiségőbon folynak le, e célra 
szerény honoráriummal dotált dilettáns 

re működésével". Valót
lan az az állítás, hogy a Magyar Táv
irati Troda vendégművészei esténként 
2.>.0000 korona tisztoletdijat. kapnak. Va
lótlan az az állítás, hogy a Magyar Táv
irati Iroda a „Capltol‘‘-4nozgő által ren
dezett radió-akoiónak egyik cselekvő 
alanya volna.

A való tényállás az, hogy a cikkben 
említett leadó állomás, valamint annak 
helyisége nem, a Magyar Távirati Iro- 
mié, hanem a Magyar Kír. Postáé, amely 
kizárólagos rendelkezési jogánál fogna a 
>£ apu ol“-mozgónak engedélyezte, hogy 
a rádió-állomás álján az előadások alatt 
naponta háromszor 10 percig zene és hir- 
a^uag kÖzvetiHessék. Minthogy a MTI- 
nck ezekhex az előadásokhoz semmi köze 
niHct:, következéskípen a Magyar Táv, 
ira/i hoda sem radió-hang Verseny eket 
ne,n közvetített, sem pedig erre a célra 
állomást senkinek rendelkezésére mm 
bocsátott, som pedig vendégművészeketcocsorotf, sem ptdlg vendégművészeket I pusztaiatok tanulságán.
nem. alkalmazott, végül a cikkben leirt Be kellene látnunk ugyanis azt, 
ríidtó-u/ícióna/,* semmi vonatkozásban j hogy a nyílt szavazas — mcstOTse- 
mtohvö. alanya nem volt. ‘ges eszköz, már pedig

Hndrássy Gyula gróf
nyilatkozik a Hétfői Naplónak

a választójogról, az uj főrendiházról 
a legitimitásról és a passzivitásról

Helyteleníti a választójog kiterjesztését, de 
feltétlen kive a titkosságnak

,,j% passzivitás miatt a parlament és a rendszer lesz a vesztes: 
azok sírjanak, akik a mai rezsimet fenn akarják tartani"

„Hz uj főrendiház a rendszerre! együtt fog összeomlani‘*
A kormány estilapja legutóbb liosz- 

szabb cikk keretében közölte zínd- 
rússy Gyula grófnak 1908-ban « titkos 
választójog ellen mondott beszédét és 
ennek alapjaim következetlenség vád
ját ömölte Andrássy ellen. azért,- hogy 
most a választójogi titkosság állás- 
pontjára helyezkedik. Munkatársunk 
egy ügyben felkereste Andrássy Gyula 
grófot budai lakásán, annál is inkább, 
mert az utóbbi időbon aktuális poli
tikai kérdésekben nem nyilvánította 
véleményéi. Azzal a váddal szemben, 
hogy 1908-ban még a nyílt szavazás 
híve volt, most pedig a titkos válasz
tójog szükségességét hirdeti, a követ

kező nyilatkozatot adta:

— 1908-ban, amikor, inkriminált 
beszédemet a titkos választójog el
len elmondottam, egészen más volt 
a helyzet épen annak az eszmének 
a szempontjából, amelynek érde
keire a túlsó oldalon hivatkozni 
szoktak. Akkoriban velem együtt

az egész magyar politikai világ 
:ibb»n látta a legfőbb célt, hogy 
a magyar szupremáciát a nem
zetiségekkel szemben fentarfsuk, 

megőrizzük és konzerváljuk.

— Arra törekedtünk, liogv a po
litikai tényezők kivétel nélkül ma
gyarok martijának, ezt a célt pedig

erősen veszélyeztette volna a vá
lasztójog kiterjesztésén kivül a 

titkosság is.

Ez volt a főmotivnm, amely engem 
a nyílt szavazás fentartásának ar
gumentáló sóban vezetett. Tudatúban 
voltam akkor is, annak a ténynek, 
hogy

a nyílt választás eszköz a válasz
tók befolyásolására

— Ezt az eszközt azonban akkor 
elkerülhetetlenül szükségesnek tar
tottam és ebben a tekintetben

egy véleményen volt velem a 
magyar társadalom zöme.

— A helyzet azóta megváltozott 
Ma nincsenek nemzetiségek

akiktől félteni kellene szuprema- 
dónkat, sőt tovább megyek:

ha volnának is nemzetiségek, 
akkor sem folytathatnék * nyijt 
választási rendszer politikáját, 
mert le kellene vonnunk a tu- 

-““••.tálatok tanulságait.
c ugyanis azt. 

mesterséges eszközökkel kor
mányzati rendszert fentartani 
nem lehet, mert az ilyen rezsim 
magában hordja a bukás csiráit.

A titkos választójog, ellen mit már 
orvéiul nem lehet, En feltétlenül 
híve vagyok.

Munkatársunk itt közbevettfon meg
kérdezte, hogy mi a véleménye a vá
lasztójog kérdésében a titkosság mel
lett az általános és egyenlő elv érvé
nyesítésének szükségességéről? And- 
rússy Gyula gróf így válaszolt:

— Az általános, egyenlő választó
jogot nem tartom aktuálisnak. A vá
lasztójog kiterjesztését akkoriban 
szükségesnek tartottam azért, mert

egész rétegei voltak a társada
lomnak, amelyek jóformán ki 
voltak zárva a politikai jogok 

gyakorlásából.

A mai választójoggal azonban 
biztosítva van minden társadal
mi réteg képviselete és így 
általános, egyenlő választójog 

elvesztette aktualitását.

Politikai és taktikai szempontból 
nem tartanám szerencsés gondolat
nak a két kérdésnek: az általános és 
a titkos választójognak, összekapcso
lását. Helytelen eljárás volna egy
szerre és egyaránt, követelni az ál
talános és a titkos választójogot.

A titkosságra kell fektetni a fő
súlyt és főleg a választások tisz
taságának biztosítását kell min

den eszközzel garantáltatni.

Elmondja ezeket ISxcellenciád a par
lamentben. is? — kérdeztük. Audi'ússy 
Gyula gróf így felelt:

az

— A legközelebbi jövőben tőlem 
telhetőén fokozottabb mértékben 
óhajtok résztvenni a politikában.

A választójogi vitában felszóla
lok 

ós fel fogom sorakoztatni érveimet 
a titkos választójog mellett.

A bojzélgofés ezután a főrendiházi 
javaslatra terelődött. Erről a?, új in
tézményről Andrássy lakonikusan így 
nyilatkozott:
— A főrendiházi javaslatot rész

leteiben még nem ismerőm. Nem is 
érdekel.

— A megalakítandó új főrendi
házat átmeneti Intézménynek 
tartom, amelyet előreláthatóan 

úgy alkotnak meg, hogy a mai 
rendszerrel együtt fog összeom- 

lani.

Szóvűtetliik ezután azokat a híreket, 
amelyek arról szólanak, hogy a ma
gyar és az osztrák legitimisták a kö
zöttük kiéleződött ellentétok kiküszö
bölései céljából Budapesten értekezle
tet fognak tartani még ebben a hó
napban. Andrássy Gyula gróf így cá
folta meg a tendenciózus híresztelé
seket:

— Nem tartjuk sem szükségesnek, 
sem időszerűnek, hogy az osztrák 
legitimistákkal tárgyaljunk, vagy 
velük megegyezést hozzunk létre. 
Semmiféle titkos puccskisórletezések 
nem folynak.

Feladatunknak csupán azt a célt 
tekintjük, hog-y a nemzet több
ségét meggyőzzük a legitimitás 

egyedüli helyességéről.

Minthogy aztán érveinket rnegcas 
föl ni nem tudják, minthogy továbbá’ 
napról-napra látják a legitimizmus 
erősödését: puccshireket la nszir óz
nak, amelyekkel

a legitimistákat próbálják disz- 
kreditálni.

Végül azt kérdeztük, hogy a bal
oldali ellenzék passzivitását helyesli 
c és mi a véleménye a harc várható 
eredményéről? A válasz a következő 
volt:

A passzivitás eredményét előrd 
megjósolni nem lehet. Nem tudom, 
hogy kinek lesz nyeresége a balol
dal! ellenzék passzivitásából. Lehet, 
hogy a baloldal győzelmét eredmé
nyezi, az is lehet, hogy a kormány 
fog megerősödni. Annyi azonban 
bizonyos, hogy

a passzivitás miatt veszít a nem
zetgyűlés intézménye, de vesztes 
lesz ebben a harcban az egész 

mai rendszer,

— Efölött azonban azik sírjanak, 
akik a. mai rendszert font ártani 
óhajtják.

Ez a megállapítás a beszélgetős kon- 
'klúziója volt. Amíg választójogi állás
pontjának helyességét bizonyította, 
amíg a legitimitás ellonségdt ostorozta: 
u meggyőződés ereje színezte az ősa 
államférfiéi csöndes, monoton hangját. 
A záróakkordban az örök ellenzékiség 
és feledni nem tudó koeriiség hangja 
szólt. Dr. Ritkái Károly.
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Csendben folytak le
a jugoszláv választások

Bélgrád, február 8.
A választ ás napja Belgrádban a 

legtökéletesebb csendbon telt el. A 
város két mandátumáért, tíz párt 
szállt, harcba, .amelyek közül azon
ban csak a radikális és a demok
rata pártnak vannak esélyei. A vá
lasztási elnökök este fi órakor le
zárták a szavazást és megkezdték a 
szavazatok összeszámlálását. Az 
eredmény (fsak a késő esti órákban 
válik ismeretessé. Valószínű, hogy 
mindkét belgrádi mandátumot, a 
radikális párt, tehát. Pasics minisz
terelnök és Maxinovics belügymi
niszter fogja megkapni, fia nem 
igy történnék, akkor Pasiesot és 
Davidovicsot fogják Belgrádban 
megválasztani.

Maximovios belügyminiszter ki
jelentette, hogy n szavazóhelyeken 
a Radics-pári; számára is felállít
ják az urnákat.

A választások lefolyásúról és 
eredményéről vidékről nem érkez
tek hirek, mert az interurbán vona
lakat, a kormány és hatóságai fog
lalják Je. A belügyminisztérium 
hétfőn délelőtt fogja a közönséget 
tájékoztatni a választások első 
eredményeiről.

Műrom zsebtolvajt 
fogtak el vasárnap 
Vasárnap délelőtt a Garny téren Mu

rányi .János 25 éves Jientesspgéd kitépte 
özv. Ibié? Istvánná kezéből u ridlkiilt 
■s futásnak eredt vele. A járókelők 
azonban elfogták és átadtak a rendőr
nek. Kiderült, hogy Murányi zsebtol
vajlás miatt már többször volt, büntetve.

A Lenke úti villamosállomásnál Szé
kely János henteonester észrevette, 
hogy egy kéz belenyúlt a zsebébe és 
ővatosau húzza kifelé 850 ezer koronát 
tartalmazó pénztárcáját. Odakapott és 
n.vakon csip te a kéz tulajdonosát, Fid
feni Károly kortészlogényt. A zsebtol
vajt előállították a főkapitányságra, 
ahol letartóztatták.

A Teleki téren Csáugi Béláuu 80 ezer 
koronát tartalmazó ridiknljól Vág Au- < 
?alné cigányasszony ellopta. A cigány- i 
asszonyt elfogták és letartóztatták.

Felszólalások 
minisztertanácson a titkos 

választójog mellett?
Mayer János föídmivclésügyi miniszter nyilatkozata

pénteki
Kyalás alá 
javaslatot, a .___ ________ ________
választójogi javaslat megvitatása 
azonban hétfőre maradt, amikor is 
a kormány tagjai rendkívüli mi
nisztertanácsra ülnek össze a mi
niszterelnököt helyettesitő Vasa Jó
zsef népjóléti miniszternél. A hét
fői rendkívüli minisztertanáccsal 
kapcsolatosan a beavatottak tudni 
vélik, hogy •

a lioYmány eay-két tafrki a üt- 
kossárj mellett fog szót emelni (1) 

sőt az optimisták még bíznak is 
abban, hogy talán az öt ipari kerü
leten kívül sikerülni fog még né
hány kerületre a titkos választó
jogot előbb le kell (árgyalniok az 
ez ügyben

Mayer, János földművelésügyi 
miniszter*

hea fordult felvilágosításért, aki1 a 
következőket awondötta:

— Ezek a hirek vem egyebek 
önkényes kombinációknál. Á mi
nisztertanácson természetesen

Kinyomozták Fényes László 
fenyeoetfidzS telefonálóiét 

Nem lehet ellene eljárást indítani

a

A m i n isztertnn ács túi*,- 
vette n főrendiházi 
tárgyalásra kitűzött

minden miniszter felszólalhat, a 
nem taveája közébe tartozó javas- I 
latnál 18, arról azonban, hogy! 
kinek mi az egyéni véleménye ■ 
valamely kérdésben, semmiféle' 
közlés sem kerülhet a nyilvános-’ 
sátr elé. Ami a Ház munkarendjé
nek alakulását illeti, ez a kérdés 
nem tartozik hatáskörömbe. Ara
nyi bizonyos, hogy úgy a főrendi
házi javaslatot, mint a választó
jogot előbb le kell tárgyalniók az 
illetékes bizottságoknak és eliez 
hosszabb időre van szükség. TTgv 
tudom. hogy azokból a Ház feb
ruár vég-én pár hétig szünetelni 
fog.

7- Engem legközelebbről a föld
mi velős ügyi tárca költségvetési 
vitája érdekel, amire kedden már 
sor kerül. Erdélyi! Aladár előadó 
hossza- és kimerítő előadói bő
szedre készül és igy az én fel
szólalásom terjedelme és tartalma 
attól fiigg, hogy milyen kérdések 
kerülnek majd szőnyegre a föld- 
mlvelésügyi tárca általános vitá
jában. Mindenesetre reflektálni 
fogok az elhangzó kifogásokra és 
észrevételekre.

férfi- és gyermeknek,
1» r t ó s m i n ö • é g

CD)
Párisi 

gaáy Áruházit 
Budapest Ifi, Andrássy uf 39

Ma megnyílt a szocialista 
világkongresszus

Grenoble, február 8.
Ma megnyitották a szooialieta long- 

rt’^rnh.i. A ínegnyitAs alkalmával otl 
volt Thoíiias Shaw, a MacDonald-kur- 
mány voh tagja. Vaudervolde, Hilfer- 
ding dr. volt Tiéraot pénzügyminiszter 
'Itaerelli magyar. Rosenfeld orosz éa 
Waltrr csohországl megbízott Az elnök 
kimentett? a lengyel é<? a dóm kiküldött 
lávolmaracüUát._________

Ismeretes, hogy a rendőrség most 
újból újból fölelevenitette Kmetty 
Károly, a hírhedt brittúnniás fő
hadnagy bűnügyét. A rendőrség 
megállapította, hogy a hatóságok 
által körözött Kmetty jelenleg Mi
lánóban tartózkodik, ahol gyári 
munkás lett. A főkapitány síig poli
tikai csoportja a nyomozással kap 
csői atban a bt is meg akarta tudni, 
hogy ki volt az. aki Kmetty Ká
roly nevében megfenyegette Fé
nyes Lászlót és aki Kmetty aláírá
sával helyreigazító közleményt kül
dött egyes lapokhoz.

bátyját, Kmetty Istvánt, a vasuc- 
eni felsőkereskedelmi iskola taná
rát, azonkívül Kmetty volt brit- 
tanniás barát.iait,

A kilialliratásokból a rendőreéír- 
nek sikerült megállapítani, hogy ki 
szerepelt Budapesten Kmetty nevé
ben. Eljárást azonban nem lehet, el
lene indítani, mert tulajdonképen 
semmi olyant nem követett el ezen 
dolgokkal, ami a büntető paragra
fusokba ütköznék.

Kmetty Károly letartóztatása és.’ 
kiadatása ügyében n rendőrség a

nőt-, fénfH- és gyénmeü-

ftdrisnyáfi
elgusztithatatlanok t

Főraktár:

Kovács Vlctop
áruházaiban

IV, V«Ecf u. 9«. — VJ, Jítrálf u. JO

k

a iBCbáloiaim artista Hím

** • nagyszerű 

februári műror

dőit egyes lapokhoz. juanatasa ügyelten a rendőrség t,
A detektívek kihallgatták Kmetty szükséges lépéseket már megtette.

Az osztrák-magyar 
valutarendszer terve 

nem aktuális 
*xasw nttoísa1 jrssssss? :»*

Az utóbbi Időben a dunai konföderá
ció tarvével kapcsolatoson külföldi é« 
hazai lapokban egyaránt az a hír Je
lent meg, hogy

Auwtrla éa Magyarormnig köaöa 
valutarendszerre tér át.

Muukatáraunk ez ügyben érdeklődött 
n pé»a««»í /cormani/nifhoB tó',elálló 
áeipea, ahol a következő beavatott in
formációt kapta:

— A dunai konföderáció gondolata, 
valamint az ezzel öoszefiiggéaben meg
pendített különböző tervek abból a 
tényből erednek, hogy OinphoMr, az 
osztrák nemzetgyűlés elnöke éa R-oafc 
osztrák kancellár legutóbb Berlinben 
tartózkodtak és ezt az utazást érthető 
okokból Autzbétának WmelorWiahoi 
roló i'soflofcosdsonofe tervénél holtát: 
osszcfllaaéobe. Minthogy pedig az érdé- 
kelt államok ellenzik ezt a csatlakozást, 
egyszerre felvetődött a dunai konföde-

rációnak a farve a dunai Államok gaz- 
(laNáKi ecrmásnnitaltságának kSvetkez- 
töben.

Ez a terv általános diszkusszió 
tárgya világsajtóban, de ezldősze- 
rlnt konkrét állásfoglal&ról egyik 

t a kéroldalon sem lehet szó, mert 
dés netm aktuális.

— A dunai konföderáció 
meliékhajtásakónt költ azután 
az a hír, hogy Ausztria cg 
ország közös VOlUtarcndsterri

tervének 
szárnyra 
Magyar* 

........ .. . ........................ ,/e tér át. 
ügy Ausztria, mint Magyarország- sza
nálási akció tárgya, íeljeuséggel lehe
tetlen tehát Ilyen körülmények között 
ineMzonianŐ terveztetésekről úgy beszél
ni, mint megvalósulás előtt álló intéz* 
kedésekről. Még arról sincs döntég, 
hogy a magyar papírkoronarendszert 
mikor és egydlldlún, felváltja-a -vula- 
milyen valutarendszer.

■-----A FINOM —-
FÉHERNEMUEk

VESTA

tvüuo fSMTfWCVM 

rwzEUMKORur 
—-Q.—

fehérnemű lifdrusítiis
Különleges szmoking és frank ingek 

Oxfoid, raye, puplln-ingek 
KUlSnleges pyamák 

méret utáni különleges kivitelben
SOO vág angol silón,
300 vég lepedővászon,
300 vég 180 cin. szóles bstiszteífűn 
méter* <7 ***r K. Eredeti gyári érben 
Fehérnemű* ós pyamakésiitét hozott anyagból 

Véste fehérnemügyár 
Múzeum ItBrűt 9. »*ám.

Konfekió engros Uxiet 
úgy a vidék, mint a helyi 
piac látogatására szakmabeli

Képviselőt keres 
írásbeli ajánlatok „Nagy forgalom" jeli- 
gére a lap kiadóhivatalához ktildeud£K

Lakására jövökSj«^|
rutint, ven Trnsrrjm, m "

I Frtertner, ROkk Szilárd u. 22, lil. 19.
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Vasárnap délelőtt helyezték Ideiglenes nyugvóhelyére a Hitel
bank alelnökét a kerepesi temetőben — A politikai és gazdasági 
élet reprezentánsai a nagy halott koporsójánál — A bankgyakor- e nokságtól a Hitelbank alelnöségélg

x

Ezrek kísérték utolsó útién a nagy bankvezért
A maevar közKazdasÚKi életnek 

őszintén nagy gyasza van. I rtm<z»n 
Adolf bárót vasarnap délelőtt te
mették el a politikai világ és a koz- 
gazdasági élet olyan impozánsan ke- 
gveletes részvétele mellett, mely 
sdnte páratlanul áll s amely a leg
beszédesebb bizonyítéka annak a 
náratlmi becsiilésnek es szeretetnek, 
mely Ullmann Adolfot életében kö
rülvette s mely utolsó útján is el
kísérte. , ,

Hatvanhét éves volt. Erejének es 
munkakedvének teljességéből ra
gadta ki a halai. Bar egy evekkel 
előbb történt vasúti szerencsétlen
ség megtörte szervezetet, hosszú 
Időn át győzelmesen dlndalmosko- 
itott. akaratereje betegségén.

Ullmatm báró élete a munka je- 
gyében folyt le. Az alig 18 éves fla- 
tál Ullmann annakidején mindjárt 
i Hitelbanknál nyert elhelyezess 
Kornfeld báró, a bank akkori elnök- 
Igazgatója rövidesen felismerte a 
fiatal és ambiciózus UUmanri Adolf 
nagy értékét és maga mellé vette. 
Ullmann férfias lendülettel vetette 
magát a munkába s egymásután 
aratta pénzügyi sikereit, amelyek 
pályáján nagy ugrásokkal vittek 
előre. Kornfeld halála után a meg 
akkor fiatal Ullmann vette át örö
két. a bankban, hol megszakítás nél
kül 50 évet töltött szakadatlan mun
kában. _ , . ,, .

Ullmann Adolf a gazdasági elei
ben — mint magánéletében is —- a 
puritán konzervativizmusnak volt a 
harcos katonája. És ezt a konzerva
tív gazdasági politikát vitte be a 
Hitelbank életébe i«. Sohasem tu
dott 4k^‘gaJkudni a felszínes kon
junktúra politikával és mikor a 
nagybankok is intenziven kezdtek 
jövedelmezőbb áruüzletekkel foglal
kozni, csak nehezen volt rávehető, 
hogy a Hitelbanknál az áruüzletet 
engedélyezze.

Tisztviselői rajongásig szerettek, 
ö, aki legelői kezdte a bankpályát 
és maga szorgalmával küzdötte tel 
magát a pénzfejedelmek sorába, 
mindig első kötelességének tartotta, 
hogy tisztviselőiről gondoskodjék.

Politikával sohasem foglalkozott. 
Tudatában volt, hogy hivatása 
egész embert kivan s ezért szertelen 
politikai ambíciók sohasem fűtötték. 
Munkássága és hatalmas pénzügyi 
alkotásai mégis fölé irányították a 
legmagasabb körök figyelmét Fe
renc József király előbb nemesi 
rangra emelte, kevéssel utóbb a fő
rendiház tagjává nevézte ki, majd 
a báróságot adományozta nagy, ne
mes és emberbaráti munkássága el
ismeréséül.

Az utóbbi években sokat beteges
kedett, de alkotó erővel, dolgozott 
és nemes életét hivatása és családja 
közt osztotta meg. akiket egyfor
mán szeretett s akik ma a vigaszta
lás reménye nélkül gyászolják el
huny tát.

dalt nagy 
gyászoló közönség

tribün emelkedett, ahol a'azokra a hervadhatatlan érdemekre, 
melyeket Ullmann Adolf báró öt évtize
des működés© alatt a Hitelbank fejlesz
tése körül szerzett. A takarékpénztárak 
és Bankok Egyesület© nevében Wetes 
Fülöp, a Pesti Magyar Kereske
delmi Bank elnöke, méltatta az el
hunytnak a gazdasági élet minden ágá
ban kifejtett tevékenységét. Dr. Szeudey 
Béla igazgató a Hitelbank tisztviselői 
nevében hangoztatta azt az atyai jó
indulatot és szeretetet, amellyel Ull- 
mann Adolf báró a tisztviselők iránt 
mindenkor viseltető!t. Végül az elhunyt 
kegy urasága alatt álló bélai uradalom 
és plébánia nevében Torna János plébá
nos mondott magasszárnyalásu be
szédet.

Tizenkét órakor indult cl a Hitelbank 
székházából a gyászmenet. Öt lovas-1 
rendőr vezette be a menetet. Mögöttük ’ 
sorakozott fekete gyászlobogó alatt a 
Ganzgyór és a Pamutipar rt. tűzoltó- • 
súga. Ezt követte hét koszorúkkal , 
hatalmasan fel tornyozott kocsi. Ezután 
következett a gyászkocsi, melynek 
mindkét oldalán a tatai bányamunka-1 
sok jellegzetes ruhájú küldöttsége' 
haladt. A gyászkocsi. mögött ment az; 
elhunyt családja: özvegy báró UUmann \ 
Adolfné, a fia UUmann György báró a 
feleségével Octl-Pálffy Erzsébettel ós a 
lánya Mária férjével dr. paksi Paksy | 
József vezérigazgatóval, továbbá a 
nagyszámú rokonság.

Az LWmann-esaMd a Deák térig gya
logosan ment és csak ott szálltak fel 
autóra. A mór etet a bankok és a válla
latok tisztviselőinek küldöttsége és a 
notabilitások autósora zárta be. A mo 
nőt a Deák Ferenc nocán. Károly kör
úton, Rákóczi utón, Kerepesi utón át 

hatalmas embertömog és 
rendőrök sorfala között

foglalt helyet

A megjelent 
előkelőségek

zsúfolásig megtelt a 
a magyar közgazda-

Tizenegy órára 
szertartási terein 
sági és társadalmi élet kiválóságaival, 
akiknek sorában többek között ott lát
tuk József Ferenc főherceget, a kor
mány képviseletében jBtfd János pénz
ügyminisztert és Walko Lajos kereske
delmi minisztert, a miniszterelnök kép
viseletében Bárczy István államtitkárt, 
József főherceg képviseletében Szirmai 
tábornokot, továbbá ott voltuk Rákosi 
Jenő, báró Wlassits Gyula, a közigaz
gatási bíróság elnöke, báró Hazai Sa
mu. Kóllay Tibor, Berzevlczy Albert, 
a főváros képviseletében dr. Buzáth Jú- 
nos alpolgármester, Ripka Ferenc, a fő
város kormánybiztosa, Odescalchi Ká
roly herceg, Vázsonyi Vilmos, Fábián 
Béla, Heinrich Ferenc, Bíró Pál, 
Szurmay Sándor, Telcszky János, 
Szteoényi József, Bódy Tivadar, 
novszky Iván, Tolnai Kornél, 
Khuen-Hédcrváry Sándor, báró, 
tec.? Iván, báró Iloihschild Lajos, a 
bécsi ház főnöke, Beöthy László vbtt., 
Fértessy Sándor államtitkár, báró Ma- 
darassy-Beok Harcéi ós Gyula, Krauss 
Simon, C/torin Ferenc, Fenyő Miksa, 
Belatiny Artúr, Matlekovits Sándor, 
Éber Antal, Fleissig Sándor, Frommer 
Vilmos, Végit Artúr, Maróthy-Fürst 
László, dr. Elek Hugó, Fellncr Henrik, 
Tószegi-Frcund Emil, Iklódy-Szabó An
dor min. tan., báró Harkányi János, 
gróf András sy Sándor, Picrre Chcysson 
Párizsból, dr. bőm oh y Mór, báró Kom- 
féld Pál, gróf Maiiá th László, Marcus 
Hugó, a Wioncr Bankverein igazgatója, 
Max Kantor Becsből, Mannhcim Louis 
Párizsból, Laopold Pilzer vezérigazgató 
Becsből, Steiner Rudolf, Szilasi Béla, 
Neurath Lajos, Englauder Leó, Ham. 
ma'sc.hlag Pál dr. bécsi igazgatók és 
igen számosán a politikai, közgazdasági 
és társadalmi élet kiválóságai közül.

A gyásxbesxédek
A gyászszertartás 11 órakor vette 

kezdetét. Az operaházi kórus gyász
dalai után dr. Fiseher főrabbi búcsúz
tatta a nagy halottat. Beszédében hang
sai lyozta Ullmann Adolf báró kiváló 
egyéniségét és azokat a nagy érdeme
iket, amelyeket a magyar gazdasági 
élet fejlesztése és közjótékonyság terén 
szerzett. Cxirdky Antal gróf a Hitel
bank igazgatósága nevében kegyeleten 
szavakkal emlékezett meg a megboldo
gultról, majd Kiéin Gyula mutatott rá

Erő és készség
honol ott, ahol a

Diaisa-sósfmszcsz
használata állandó.

' Ez a ceodálatcs há.-iszer ez egész világon 
közismert és eltariedt, mint ki.ünő hataeú 
fájdalomcsillapító, bedöizeölő ezer, ssáj. éa 
torokőblííó.Kcckacukorra cseppentve belső 

használatra is alkalma*.
Kis ilveg ára......................... K 16.500
Közép üveg ára................... K 46.000
Nagy üveg ára...................... K 96.000

Mindenütt kapható I

Ismét Kapható régi Időktől bEUűlT 
Ufatfheim-jélB

A temetés
A Magyar Alalános Hitelbank józsvf- 

térl palotájából vasárnap délelőtt te
mették el a magyar közgazdasági élet 
nagy halottját: Baranya vári Ullmann 
Adolf bárót. A József teret környező 
uccákat már 10 órakor hatalmas ember
tömeg árasztotta el, akik között dísz
ruhás gyalogos- és lovasrendőrök, to
vábbá a Ganz kocsigyár és a Pamut- 
ipar díszogyenruhás tűzoltói tartották 
fenn a rondet.

A Hitelbank előcsarnokát és pénztár- 
teamét a temetési szertartás alkalmára 

í,nr Ignác műépítész tervei alapján 
átalakították, fekete drapériával bevon
tuk és gyönyörű délszaki növényekkel 
feldíszítették. A terem végében elhelyo- 
zett katafalkon nyugodott u kettős ko
porsó, amelyet teljesen elborított a kö
szönik rengetege. A koporsótól két ol-

báró 
báró 

Pr áz
siót 

Skcr-

mindoniitt 
diszrv.hás 
haladt eh

A temetőben
A Kerepesi úti zsidót emotőben a be

járathoz közel, dr. Baumgarlen Izidor 
volt kúriai tanácselnök és dr. Heltai 
Ferenc volt főpolgármester sir ja melleit 
helyezték el ideiglenesen UUmann Adolf 
bárót. A sírnál még Fischer főrabbi 
mondott búcsúbeszédet. Hangoztatta, 
hogy minden múlandó, csak a jó hír
név az, amely a síron túl is öröökké 
élővé teszi az elhunyt nevét. Ezrek és 
ezrek mélységes hálája fog gondolni 
örökké reá. Nemcsak a zsidóság, hanem 
egész Magyarország történetének már- 
ványlapjai Örökítik meg az ő emlékét,! 
mert az ő nemes egyszerűsége alkotó
képessége, emberszeretete, fejedelmi; 
tökéletességű jótékonysága soha sem 
fog feledésbe merülui.

A királyt és a nemzetet 
a szent korona egyesíti 

Károlyi József gróf
Képviselői beszámoló Székesfehérvárott

Székesfehérvár, fobr. 8.

A „Hétfői Napló" kiküldött, tudósitó. 
jótól.) Vasárnap délelőtt mintegy 4—3000 
főnyi hallgatóság előtt tartott Károlyi 
József gróf beszámolót a székesfehérvári 
Szent István Kaszinó termeiben. Sza- 
bódy József dr. pártelnök üdvözölte a 
megjelenteket. Utána Mátrai Rudolf 
cisztercita főgimnázium! igazgató tett 
fogadalmat. Nagy lelkesedés közepette 
emelkedett szólásra Károlyi József gróf.

— Törhetetlen szent meggyőződésem 
— mondotta a többek között —, hogy a 
kárpáti medence egységét csak a jog
folytonosság alapján valósíthatjuk meg. 
Ezeréves múltúnk a garanciája annak, 
jogfolytonosság menthetnek meg csonka 
hogy az alkotmányosság és e történelmi 
magyarságunktól. A királyt és a nemze
tet n szent korona egyesíti és mindkettő 
szolgája a nemzet fejlődésének. Nem ön
érdek a királyi jogok elismerése, hanem 
u nemzet érdekében az integritás kivi-

mondja

Vasáért találkoznia kell a nemzetnek és 
a királynak.

— Nem vagyunk mi fantaszták, akik : 
erőszakosan akarjuk megoldani a ki- i 
rályli^rdést, hanem megvárjuk, míg min
den szemből kicsillan az elhatározás, 
hogy itt az idő, hogy a. nemzet akaraté- i 
ból a nádor kezétől érintse a kiddly fa- , 
jét Szent István koronája. Tudatúban I 
vagyok annak, hogy majdan a történő- I 
lem ítélkezik felettem és hiszem, hogy 
egyszer igaznak fogunk bennünket meg- 1 
Ismerni Jó katolikus igyekszom lenni, 
de tudom azt, hogy az integer Magyar
ország különböző fajú és vallású cinbe- I 
rek. hazája és szívesen harcolok azokkal, I 
a/cifc nem akarják, hogy a Kárpátokon 
szolgahad uralkodjék. Ha Magyaror
szág beletörődnék a rnbszolgasoraba, 
nem volna méltó az életre. '

Ezután röviden a királyi család élet
módjáról számolt bo.

A gyűlés a ljlumusz cléneklésévcl ért i 
Véget t

soványitó-fea
Biztos hatású, igen kellemes ízű, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk alak élhető el. 
Kapható minden gyógyszertárban és 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Szem Péter gjfújymrvEgycszEíi 

laboratórium
Bndapssf. U!., Fölső erdesor 3Z. szám

MéinWkávé
Padlűfflicek, guták, 
laiúföeFkMSk szőnyegek

Bütorszöugtsk príma brokátok 230 ezer

Vágó ésTársa 
kárpitos kellékek iizíeté&en 

IV, Kammermayer Károly ucca 3 
(Központi Városház épületében)

49
szám FOGORVOS 40

szám
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Dr.taM.Bn!.
fogorvos, s iccialista togász 

Bpest VII.ErzsfhelMi'Utlll-W 

Müfogak, fogsorok, teltben száj
padlás nélkül. KvanyhUlak 
es koronák aranyatpótló fémből 
is. Fog jurd,, foqtUmís 
(piombaiÁ?)slT>K«ffteelanitv» 
altatással is. - Műtétek esetén is 
fordulton a legnagyobb bizalom
mal 40 óta farmOllö
rend • önkbe - Vidékiek soron- 
a vili fogadtatnak. — 19 évi j*t- 
áliásl Rnndklvfil mérsékelt árak? 

Orvost tanács díjtalan.
Rendelés: d. c. 9—12-lg, d. u. 2—7 
Vasár- és ünnepnap d. c, 1U—i-lg
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éves

piax.i FOGORVOS 40
éves 

praxis
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Megint embert ölt 
a tőzsde

Fuch* Izsó dr. Ügyvéd 
öng»Hko«»4g*

Vasárnap délután fi órakor érte
sítették a főkapitányság köponti 
íigyeletéi. hogy a Boyal szalló IV. 
emelet 426. számú szobájában halva 
találták dr. Fuclis Izsó ügyvédet.

A főkapitányságról rendőri bi
zottság szállt ki. amely megállapí
totta, hogy az ügyvéd morfiummal 
megmérgezte magát. A szobalány 
elmondotta, hogy <lr. Fuchs Izsó 
késő éjjel jött haza és fürdőt ren
delt. Mivel nagyon_ gyanús volt, 
hogy még délutón négy órakor sem 
adott életjclt magáról, a szobalány 
benyitott a szobába ós az ügyvedet 
levetkőzve, holton találta az ágy-

A bizottság tagjai az éjjeli szek
rényen két levelet találtak. Au ügy
véd több év óta lakott a , Boyal- 
i-zállóban, míg irodája Géza-utca 
h. szám alatt volt. Az ügyvédet 
gyakran meglátogatta Nyltrán lakó 
flvóre, dr. Fuchs Nándor ügyvéd.

Az egyik levél fivéréhez volt in
tézve. Ebben megírja, hogy egész 
vagyonát elvesztette a tőzsdén, A 
pénz visszaszerzéséért indított 
óriási hajsza kimerítette idegeit, de 
minden fáradozása meddő ma
radt. Felemlíti még, hogy egyszer 
inár öngyilkos akart lenni, síikor 
azonban nem sikerült.

A másik levelet, a Csókái, Berger 
és Társai Akadémia-utcai céghez 
intézte. Ebben a levélben megírja 
a cégnek, hogy ügyének, amelynek 
a képviseletét vállalta, mikor lesz a 
tárgyalása és mellékelte az idézést.

A rendőri bizottság elrendelte, 
hogy az öngyilkos ügyvéd holttes
tét. a törvényszéki orvostani inté
zetbe szállítsák.

Keoiunlslabanda- 
fámaüás egy bolgár 

falu ellen
Szófia, február 8. 

rarasztkonnnunista szökevények egy 
csoportja megtámadta a szerb-bolgár 
határtól 12 kilométernyire fekvő Godec3 
községet és kifosztotta az alprefektura 
épületét. Eközben két polgári egyén és 
egy csendőr meghalt, egy másik csend
őr pedig súlyosan megsebesült A ható
ra? hirtelen megszervezto az ellenállást 
é» sikerült is a támadókat körülzárni, 
miközben hatot közülük megöltek, ötöt 
pedig elfogtak.

Létlerernéí
múltjának minden részletére 

kihallgatja a vizsgálóbíró 
A bűnös asszony tagadja a mull botlásait — Lédererné 
végignézte férje dunántúli akasztásait — A vizsgáló 

bíró előtti kihallgatás még napokig eltart
A zavaros rnultu kaezimőböl, fő

hadnagyáévá avanzsált gyilkos 
asszony: Léderer Gusztáváé kihall
gatása csütörtök óta szakadatlanul 
tart és még napokon át dolga lesz 
vele a vizsgálóbírónak.

Ez a bűnügy erőien elüt az eddi
gi sablonoktól, mert míg más ese
tekben n vizsgálóbíró egyszerűen 
eléje tárja a rendőrség előtt, tett 
vallomását a gyanúsítottnak s 
ehhez igazodik a további vizsgálat 
Léderer Gusztávod ügye azért üt 
el az ilyen sablon ügyöktől, nwrt a 
gyilkos asszonyról és férjéről 
olyan hajmeresztő részletek jelen
tek meg a lapokban, hogy ezekről 
a vizsgálóbíró kénytelen elmon
datni egész élettörténetét Léderer- 
révei.

Így szíjba kerülnek összes botlá
sai: az, hogy már 14 éves korában 
gyermeke született, kaszirnői mult- 
j'a, csalásai és toivajlásai s végül 
részletesen el kellett mondania Léde
rer Gusztávval való megismerke
désének és házasságának körülmé
nyeit.

Háromnapos kihallgatása alatt 
az asszony igen ügyesen és óvato
san tért ki az olyan feleletek elöl.: 
amelyek rá kellemetlenek vagy vég 
zetcsek lehetnének. Lassan, vonta
tottan és megfontoltan felel a kér
désekre s a vizsgálóbírónak több
ször kellett öt figyelmeztetnie, hogy ■

igazat valljon, mert. tagadáaÁval 
súlyosbítja a helyzetét.

Szombati kihallgatása alkalmával

“ Mt »gatmggj/arorszdalklt!lr•í’,sa,i '• 
idejében pedig a fétis área^elé: 
rali idegen Ingó tulnlá^tynkti- 
tartotta és ta&n elr^t^ 
verné ezekre a kérdéseiéit íide- 
rlnt azt feleli. hVv 
ügy hogy « tekintetbe? í? óksílk- 
miatt a dolgok miéit £síJ? ,.?»* 
ellőne nem folyik un eharás 
bán var, ícy®’ ^gadás.

í&ZStf.L kihal>a^a míndina vizsgálóbíró Aggatni kezdte őt: valószínűség s^ri?^«tK,í1i’-n'J'!n 
az újságokban szellőztetett ama I fog tartani s azután kerü??al-R c 
állításokra is, hogy amikor férje az sógorára Léderer Sándor kihűn801' 
első vadászkulönitménnuel Szeged-1 tó-tára. r ^tnallgu.

Vasárnap a rendőrség lepecsételte 
a Sideron Rt. ajtóit

A húszmilliárdot is megközelítik Deutsch, Takács 
As Donáth passiival

A főkapitányságon vasárnap dél-1 szabadon, mert egészen bizonyon 
(llött llartha ÍtviiIa Hr. MtnilnrfjtnÁ.1 hnrrv n ___ » 1
CSI ___ ______ ________ ____________ , „
Sideron rt. letartóztatott igazgató
innak kihallgatását, ugyancsak ki
hallgatta újból a szintén letartózta
tott Takács Oszkárt és Donáth Fe
rencet is.

Takács és Donáth azzal védekez
tek, hogy ők szintén áldozatai 
Deutsch manipulációinak, Deutsch 
azzal védekezik, hogy a kedvezőtlen 
gazdasági konjunktúra sodorta vál
ságba a Sideront •* ■ szívességi 
váltókkal és kölcsönökkel 6 jóhisze
műen akarta megmenteni e céget 
a bukástól. Egyébként arra kérte 
a rendőrséget, hogy engedjék őt1

előtt Bartha Óyula dr. rendőrtauá- | hogy a hitelezőkkel kedvezőimet 
C8<’" folytatta Deutsch Jakabnak, a ejryezést tudna kötni.

A följelentökhöz vasárnap meg 
két cég csatlakozott és ezekkel 
együtt a kárösszeg most már meg
közelíti a húsz milliárd koronát.

A vizsgálóbíró már régebben el
rendelte a Sideron rt. és Deutsch 
Jakab vagyona ellen a bűnügyi 
zárlatot, ami már meg i* történt. 
A letartóztatás elrendel?** után 
vasárnap délelőtt egy rendőrtiszt
viselő má, hatósági kiküldöttekkel 
együtt megjelent a Sideron rt. Sas 
ucca 3. számú helyiségében és as 
ajtókat lepecsételték.

A Magyar Általános Hitelbank Igazgatósága 
őszinte gyászban jelenti, hogy nagyrabecsült alelnöke, az intézet 
hervadhatatlan érdemű vezérigazgatója

méltóságos

báró Ullmann Adolf ur
a főrendiház tagja,

a Ferenc József-rend nagykeresztese stb. stb.

folyó hó 5-én, délután jobblétre szenderűlt.

l<>

Budapesti 
Nemzetközi 

Vásár
1935. áprils hó 18-27.

Rendezi >•

Budapesti Kereskedelmi 
és iparkamara.

Európatuuesnam'obb városaiban kaikúpviselelek 

Kedvezménye* utalt* o* vízum 
Lakótklutalá* 

FelvílA-posiUs a vásárirodánál: 
V, Szemere ucca s

A megboldogult ötven esztendővel ezelőtt kezdte meg pálya
futását a Magyar Általános Hitelbanknál, melynek élén több mint 
másfél évtizeden keresztül vezériga gátéként működött. Gazdag 
tudásának egész tárházát a legnagyobb odaadással és lelkese
déssel bocsátotta jó- és rossz időkben az intézet rendelkezésére, 
melynek hatalmas oszlopa volt. Nemes jelleme, lebilincselő egyéni
sége, páratlan szivjósága mindazok tiszteletét és ragaszkodását 
biztosította számára, kik őt ismerték. Kiváló tevékenységének nagy 
eredményeivel kitörölhetetlenül írta be nevét Magyarország gaz
dasági életének történetébe. A Magyar Általános Hitelbank minden 
időkön át a legnagyobb tiszteletben fogja emlékét tartani.

Budapest, 1925. évi februá hó 5-én.
HIGANYT 
HAMISFOGAT 
ARANYAT 
PLATINÁT 
DÍSZTÁRGYAKAT

I
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Kereskedő éí iparos Újság
9 jlltGlékFSndSZSr i^e kell nyújtani az adóvallomásokat

néhány napon belül való megszün
tetését helyezte kilátásba legutóbbi 
beszédében a pénzügyminiszter az
zal a fen tartással, hogy amennyi
ben ez a megszüntetés az adóbevé
telezést károsan befolyásolja, úgy 
a jutalékrendszert ismét visszaül 
lifja. A jutalékrendszer ellen évek

' A kereseti-, jövedelem- és vagyonadó bevallás határideje február 28 
; A munkaadók illetményjegy zeke t kötelesek adni az alkalmazottakról

Amint ismeretes, a napokban je
lent meg a pénzügyminiszternek 
1925. évre vonatkozó, a kereseti-, jö
vedelem- ós vagyonadó bevallást 
élői ió rendeleté. Ennek a rendelet-\ii- . owwino ; eioiro renaeiete. nnnoK a rendeld-a^Öldeteü^Tplri órfc £ Slldk"**' “ a'á'>bÍaV 

kéltség éppen annak az adómorál- ” * Jlk'
nak az érdekében, melyet a pénz-1 
ügymmisztérium olyan hangsulyo-I 
zottan követelt meg az adózó pol- ' A ... . ... . .gársáKtól, mert az adómorál iránti I . Az kereseti jövedelem-
érzéknek nemcsak az adózó polgá- ® vagyonadorol a bevál ást a talá
rokban. kell szerintünk megleniTlo, IbaD A1’1?.1:- -’S-.’K.M' bemlm. A

A vallomásadiís határideje

az adóztatást eszközlő és ellenőrző 
közegekben. A jutalékrendszer pe- 
dig odavezetett, hogy az adóztató 
közegek szinte szadista szenvedély - 
lyel vetették magukat az adózó pol
gárságra, s minden eszközt megra
gadtak arra, hogy okkal, vagy ok 
nélkül visszaéléseket szimatoljanak. 
Konkrét adatok birtokában a leg
határozottabban állíthatjuk, hogy 
megszámlálhatatlan milliók folytak 
be birság óimén olyan adózó polgá
rok pénztáraiból, akik semmiféle 
visszaélési, semmiféle bűnt nem kö
vettek el, de megrettentek az adó
ellenőrző közegek terrorisztikus fel
lépésétől, s inkább fizettek, mint
sem alaptalan, meghurcoltatásnak, 
s egy biztos felmentéssel végződő 
bűnügyi eljárás kellemetlenségeinek 
tegyék ki magukat A jutalékrend
szernél erkölcstelenebb intézmény 
aligha létezett valaha Magyarorszá
gon s ezért örömmel kell fogadnunk 
a pénz ügy miniszter bejelentésének 
a jutalékrendszer megszüntetésére 
vonatkozó részit- Van azonban en
nek VEbejelentésnek ‘ egy másik része 
is. mély arra céloz, hogy a jutalék
rendszert- a jutalomrendszer fogja 
felváltani. Neiu tudjuk ebben a pil
lanatban, hogy formailag a kettő 
között mi a különbség, lényegileg 
azonban és főleg erkölcsileg sem
miféle különbséget sem látunk. Akár 
jutalékot, akár jutalmat kapnak a 
pénzügyi hatóságok, s akár közvet
lenül, akár közvetve részesülnek 
anyagi előnyökben olyan állítóla
gos bűnök és visszaél esek felfede
zéséért, melyek büntető konzekven; 
ciákkal nem járnak, ha az adózó 
polgár hajlandó a pénzügyi ható
ságokkal egyezséget kötni, ez nem 
jelent e; yebet, mint az adómorál 
arculcsupását, nem jelent egyebet, 
mint a tisztességes adózóknak 
kényre-kedvre való kiszolgáltatá
sát a pénzügyi hatóságok szeszé
lyeinek, s viszont az adócsalóknak 
biztosítását, cselekményeiknek min- 
den súlyosabb következménye 
ellen. Sem jutalék, sem jutalom 
nem illetheti meg az állam egyetlen 
közegét sem azért, mert teljesiti a. 
fizetésével járó kötelességeit, hanem 
ellenkezőleg csak büntetés járhat 
azért. ha ezeket a kötelességeket el
mulasztja. Tessék a legszigorúbban 
eljárni minden szándékos adócsa
lással szemben, de tessék ugyan
akkor biztosítani a nyugalmat azok 
számára, akik kötelezettségeiknek 
pontosna igyekszenek megfelelni. 
Elérkezett végre az ideje annak, 
hogy a tisztességes kereskedelem és 
ipar szabaduljon a. feje felett lógó 
Baniokles-kardtól még akkor is. ha 
ezt a kardot jutalékra, vagy juta
lomra éhes fináncok hordják az ol
dalukon.

tákról,, akiknek az 1924. óvj összes 
járandósága legalább 2400 korona, 
vagyis az 1924. évi 15.000-es általá
nos szorzószáni mellett 36.000.000 pa
pirkorona volt, február 28-ig név
jegyzéket tartoznak benyújtani az 
alkalmazottak adóztatási helye szc- j 
rint illetékes elöljárósághoz.

Aki az adatokat kellő időben be | 
nem szolgáltatja, annyiszor, büntet
hető 100 aranykoronáig terjedő 
rendbírsággal, ahány adóalanynál 
ezt a mulasztást elkövette. A közal
kalmazottakról nem kell jegyzéket 
benyújtani. A bevalláshoz szüksé
ges nyomtatványok faluhelyen a;

t óznak bevallási beadni. A kisbir
tokosok is mentesek a bevallás alól, 
ha a velük együtt adózó családtag
jaikkal együtt csupán lakóhelyükön 
van birtokuk, s ez a birtok 50 ka
taszteri holdnál nem nagyobb, fel
téve. hogy o föld és földbirtokon, 
továbbá kisipari, vagy elárusító 
foglalkozáson, vagy szolgálati vi
szonyon kívül más jövedelemforrá
suk nincs. Hasonló esetben a ház
birtokosok is mentesek a bevallás 
alól. A kereseti adó bevallása alól 
felmentett kisiparosok. uccai és 
piaci árusok jövedelemadó bevallást 
nem tartoznak beadni, ha 50 holdnál 
nem nagyobb birtokon és házbirto
kon kívül más jövedelem forrásuk 
nincs. Az egyházi javadalmazások 
és a inagárudkalmázolták sem köte
lesek bevallást benyújtani, ha a 
szolgálati viszanyból származó jö
vedelmük a 2400 aranykoronát, 
vagyis 36,000.000 millió papirkoronát 
nem haladta meg, másnemű jöve
delmük pedig 500 aranykoronánál 
(7,500.000 papirkorona) kevesebb 
volt. A közszolgáiuli alkalmazottak 
csak akkor tartoznak bevallást be
adni, ha. illetményeiken kívül más-

Ü&USElItY powtó-és lextilgyárakkép-
t?wcírtr; Burfapesf.MIT re O V, ucca 12

adóra vonatkozó bevallást, abban a 
községben, városban vagy közigaz 
gatási kerületben kell benyújtani, 
amelyben az adózó a helyhez kötött 
foglalkozást folytatja. Helyhez kö 
tött foglalkozás az, amely üzleti te 
leppel (üzlethelyiség, raktár, eláru 
siló-iroda, ügyvédi iroda, orvosi 
rendelő stb.) kapcsolatos. Akinek. 
több helyen van üzlete, mindegyik ■ 
ről valamennyinek felemlítése mel
lett kiilön-külön bevallást tartozik 
benyújtani. A helyhez nem kötött 
foglalkozásról Ott kell a bevallást 
benyújtani, ahol az adózó állandóan 
lakik. Az adózónak kellően indokolt 
kérelem alapján egyhavi halasztás 
adható a bevallásra.

A jövedelem- és vagyonadóra, vo
natkozó bevallást február hó folya 
mán az adózó állandó lakhelyén kell 
beadni. Jogi személyek az igazgató 
ság székhelyén nyújtják l>e a bevaJ 
lást. Akinek több községben van 
állandó lakhelye, vagyis állandó 
tartózkodásra berendezett lakása, 
maga választhatja ineg az adóztatás 
helyet. Egyhví halasztás a beval
lásra itt is engedélyezhető.

Folynak a magyar-cseh 
KeresMlml tárgyalások 

Rövidesen meg lesz a kereske 
delmi szerződés

A mai nyomasztó gazdasági helyzet 
j nek egyik okát a gazdasági köz véle 
. meny abban Látja, hogy a magyar ipar
• kereskedelem megfelelő külkereske- 
delmi azeraődós hiányában éppen

| azokba az országokba nem tud oljutui, 
I amelyek Nagy-Magyarország területe- 
. nek megcsonkításával gyarapodtok és 
a hazai kö'/.gsxzdaság régi fogyasztó terű 
létéit kebelezték be. Ezek a területek 
volnának az exportképes magyar .ipar 
legtermészetesebb fogyasztási* piacai és 
az ott összeköttet {-sekkel és régi - üzlet* ■ 
barátokkal rendelkező budapesti nagi ■ 
kereskedelem pangása is nagyreszten 
annak tudható be, hogy Jugoszláviával.

l Komániával, de elsősorban Csehország 
. gal még mindig nem kötöttünk keres- 
l kedelmi szerződést.

A kormány külkereskedelmi jx>íitiká- 
i .iából kétségtelenül megállapítható, hogy 
a-z emlílett országok közül elsősorban 
Csehországgal kívánja a kereskedelmi 
szerződést niekötni, amely országgal a 
múltban is a legszorosabb gazdasági 
kapcsolatot tartottuk fenn és amely a 
magyarországi textil behozatalban legin
kább van érdekelve. Miután pedig a 
kei’eskedelmi szerződés központjában

* álló tarifáib, egyezmény, nevezetesen az.
autonóm magyar vámtarifa tételeiből 
adandó mérséklések leginkább a nag\ 
lendületre kapott hazai textilipar sor
sára lesznek döntő jelentőségűek, a kor- 
’.juiu.y. helyen a cseh szerződést
óhajtja tető alá hozni ós az ebben 
adandó vám mérséklések lesznek azután 
irányadók a többi szomszédos állammal 
kötendő szerződésekre.

A kereskedelmi szerződések megköté
sének eddig meglehetősen sok akadálya 
volt. Nemcsak Magyarország, hanem 
Csehorsz.ig is kötött gazd. ségi rém’- 
szert folytatott, amelv Jegfoiiebl> ideig
lenes árucsereogyezinéx .vek kötését tette 
lehetővé. Rendes, tarifális kereskedelmi 
szerződés megkölé;érr csak motn, kerül
hetett a sor, amidőn Mngyerorszav tel 
jesen szakított a kötött gazdasúgj reud- 
szerj’ol cs Csehországban is megvan, a 
hajlandóság, hogy őzt a példát kövesse.

I

papirkorona) kevesebb 
^szolgálati alkalmazottak

Í4<» u.t inuuabvuiij latuuvijim **.*■*■'*“*» -----
községi elöljáróságnál, városokban nemű jövedelmük az oOO aranyko- 
a városi adóhivatalnál és Budupes- rónát meghaladta.a________ ___________ __________
ten a kerületi el öl já lóságok adó
számviteli osztályánál szerezhetők 
be.

Vagyonadó bevallásra nincsenek 
kötelezve a vagyonadó alá a tör
vény szerint nem tartozó jogi sze
mélyek és személyes adómentesség
ben részesülő természetes személy
zet. továbbá azok, akiknek 1924. 
utolsó napján adóköteles vagyon- 
tár.e*yiik ütan volt, vagy annak ér
téke 4000 aranykoronát (68,000.000 
papirkorona) nem haladta meg.

Az adó vallomás tárgya

A jövedelemadó kivetése célját a 
családfőnek és a vele adózó család
tagoknak 1924. évben akár belföld
ről. akár külföldről származó min
dennemű jövedelmét be kell vallani. 
A bevallást papirkoronában kell 
eszközölni és 15.000-cl való elosztása 
után aranykoronaertékro átváltoz
tatni. Akik havonkint hiteltérdem- 
lőcn ki. tudják mutatni jÖvedelmü- 

■“T-------í 11 i i kei. azok kérhetik a bevallásban,
gedmunkoero nélkül do boznak. ]) V a aranvk0i-0naértékre való 

Hletö hónapra

Keresetiadó bevallásra kötelezettek
. ^Általános kcjy^i tiadó bevallást 

■ÓartőzníiR be nyírtán! mindazok a 
természetes személyek, akiknek a 
kereseti a dó-törvény 1. §-a szerint
hasznothajtó foglalkozásuk, illető
leg lajstromos adókivetés útján 
megadóztatandó jövedelmük van. 
Továbbá azok a jogi személyek, 
amelyek hasznothajtó foglalkozást 
űznek és nem tartoznak társulati 
adó alá.

Nőm kötelesek adóbevallást be- » 
nyújtani a társulati adó alá tartozó H' 
jogi személyek, az .állandó üzletbe-i 
lyiség nélkül működő dccai és piaci, i 
árusok, azok az ipari foglalkozást 
uzo termeszetek ^wnelyek, akikee- ke( fc kérhe(ik a 
gedmunkaero nélkül dolgoznak, j]f)(,.v

I 
I

i

i.......................ii i ai.számításnál az illető nőnapraerőt 1924-ben nem alkalmaztak. Ha I kulcsot alkalmazzák,
iloiiiilinn *|./ onilihni i ina 1*1 I nrrlu I L-n. .. .. .... , > • ■ ,Az átszámítási kulcs januárban 

6500. februárban 7000. márciusban 
13.000, április—májusban 16.000, ju- 
gnszt us—decemberben 17.000.

A vagyonadó szempontjából azo- 
knl az adóköteles vagyontárgyakat 
kell bevallani, amelyek a családfő
nek és a vele együtt adózó család
tagoknak az év utolsó napján tény
legesen tulajdonukban voltak, érté
kük a decemberi 31-iki közönséges 
év forgalmi értékét kell venni. Be 

Jövedelem- és vugyonadóbevallásí kell vallani a vagyont terhelő tar
tartoznak benyújtani mindazok a | tezásokat is. Az nránvkoronaértékre 
természetes és jogi személyek, akik...................................
illetve amelyek a törvényes rendel
kezések szerint jövedelem- és va
gyonadót tartoznak fizetni és sze
mélyes adómentességben nem része 
sülnek.

Jövedohncudóbe-vallási nem kell 
benyújtani azoknak, akiknek .1924- 
ben nem volt adóköteles, hanem 
csupán adómentes jövedelmük. 
Akikuek az adóköteles és az adó
mentes jÖ> • íik együttesen 800 
aranykoron, t v;xyis 12 millió pa
pirkorona í mm haladta meg. vagy 
ha meg is haludta. de az adómentes 

'jövedelem az 500 urauykorona ói- 
! tekét nem érte el. szintén m in tur-

az említett ipari foglalko- 
személyeknek, valamint az 
piaci árusoknak más hasz- 
foglalkozásuk is van. ak- 
mentesség rájuk nem ler- 

.......... *'' ' bé

azonban 
zást űző 
jiccai és 
notliajtó 
kor. ez, a_____ - --------- z__ _
jed ki és köteles az egyébkén' 
vallásra nőm kötelezett foglalkozá
suk után is bevallást bcuyujtani.

Jövedelem-és vagyonadó bevallásra 
kötelezettek

F OGASZAT-DENTIST 
MARFAÍARTÖR
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, m, a ram Koronáéiick re
j való átszámításnál 17.000 osztószá- 
| niol kell használni. A szabályszerű 
ikórr ■ ködeimi vagy gazdasági köny- 
| veket vezető és mérleget, készítő 
adózói-, akik mérlcgszámlájuk alap
ján akarnak adózni, kérhetik azt, 
hogy vagyonukat és jövedelmükéi 
az üzleti évben elért eredmény ós 
nem az óv végén mutatkozó ered- u Kav<-ssr.
meny atanjan vallhassak be akkor MoKlohelűs m.ay ru-Mzséset okoztak 
is. lm üzleti éviik a naptári évvel j technikai részinek is, nevezoteson ;* 

[nem egyezik J-;.Te azonbi.n csak viímísrifikn.ik különböző beosztása és 
jakkor van joguk, ha az üzleti evet egymástól eltérő öRszeállítósi módja i> 
|n»'m szentembe]’ 30-ikn előtt zárták.’ Senki sem várla ilyen körülmények

AdmlnWrativ Mézkének l
i • 7y kereseti k,;r,|,-.r7 bibit Hi'nlózni" b'
|! , "J.öílvedElctn1-| M vnffyonadóMI .dc!nll SZPrz8(jlScI; rcndCa nu^, ■„
Hn A li?, ’e™llusl kell beuyaj-|iáTiil 1M( kórtÓKok CBész mroznWt kcl

14 *'■. A hivatalos nyomfatvanyok ( |ett kllWl, eeJ.(.;.,„1(-.„yeki>..„ „j.haivo 
'aziliisl nyújtanak ugyan a :ili. A.z 14rKyttMM,k uhut i.-ljis. •„ 

M oltósro nezvo, de omellcft a nyom- .-lírbj, .áljukat azáltal, lioay n kor..- 
| a kiszolgaiíato. fentebb, kcdelmí szerződőitek rendes auyag
! - t i *y,l'°^i'>'ROk is kötelesek a. megildzuiotUk uz oda uuiu tartozó kér-
| keim fel világosíníst megadni, sőt • (léitektói amelyek a trianoni .-zcrzóil* 
1-zukseg esetén az iidóbevallúsnúl ne .folytán voltak walHiljoamdók. Az .
1 gedkezűi i-. Az áltiilánes ' keresetiIdigi táigyalásol; rzuaban eKJroviuók a

I

Ne Országot Kereskedő és iparé s Szövetség hivatalos lapja
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A kamara nem Jelöl tagokat 
a törvényhatósági bizottságba

A Budapesti Kereskedelmi cs 
Iparkamara a napokban foglalko
zott a főváros törvényhatósági bi- 
_ ......... J-Z-'.' ’’ » mi
után az új fővárosi törvény 5 tag
ságot biztosit a Kamara részére 
olymódon, hogy ezek közül 3 az ipa
rosok, 2 pedig a kereskedők sorából 
kerül ki. Nagy meglepetést, de egy-

zott a főváros törvényhatósági 
: zotsáffába történő jelölésekkel,

I

Bzerződí'B megkötésének ügy<’-t is. 
amennyiben u két kormány kölcgönö- 
•en közölte egymással azokat a kíván* 
Hágókat, amelyeket mezőgazdaságú, 
ipara só kereskedelme érdekébon érvé
nyesítőül óhajt.

Ez nz úgynovozetl Wunsch-lista ma
gúban véve is terjedelmes elaborátnm, 
mert magában foglalja n vámtarifa 
mindazon tételeit, nmelyek a két ország 
cgymásköztí forgalmában fontossággal 
bírnak. Tudomásunk szerint ezek a kí
vánságok kölcsönösen 6—700 pontot fog j 
lainak magukban h minden részletkér-1 
dósra kiterjednek. Érthető tehát, ha a x—........
kót ország gazdaság; szakértőinek hosz- siwsmind kedvező benyomást kel- 
Nzabb Időre volt, szükségük, amíg e kér- tett a Kamarának az az olhatáro- 
dósekot a sz.iikrtjgcs alapossággal............... ’ - • .......... i-
nulmúayozhatták s ez magyarázza meg, 
hogy a mindkét részről tapasztalható 
igyekezel dacára n tárgyalásokat több 
Ijétro meg kellett szakítani.

A kormányok, lekésziílvén ezekkel az 
előnraiikálatbkkal, most már teljesen 
ftdkésxíilten vették fel újra a lárgyalú- 
nok fonalát és h kereskedőimj szerződés 
mégkölésének gyoráítésn céljából öt, al- 
Irizöttságra osztva ki küldőt telkei, foly- 
ttt.lák a tanácskozásokat.

Amint ezekből látható, a hirgyalások 
már a legkomolyabb stádiumban van
nak, amennyiben a kiküldöttek már a 
tarifái!* engedmények mértékére vonat
kozó alkudozásoknál tartanak s ezeket 
a tárgynjásoknt is igen, kedvező meder
ben folytatják, fvihető tehát, ha a gaz
dasági közvélemény azoknttk az ellen
téteknek dacára, amelyek a két állam 
gyaidstsági éi-dekei között látszólag fen- 
forognak, a legteljesebb optiroizmusíinl 
ítéli meg a Hzorződés létrejöttének ki
látásait. Az összes mértékadó körökben, 
az a meggyőződés tapasztalható, hogy 
ezeknek 41 tárgyalásoknak eredményre

“ b,;k0«azd"8Ú8ra|töíétaík7 hÓKy ^íTgakárlályoiza .- 
i ,Q‘n<ik<;t ”ézve!nia«nnbnnkházakn1ik különösen ké-

aHWUnheMlcm eaata’agi ^uksüges- izlU k .papján nynjtott hitelek
or .nnfck elsó lepÍM, pod.r n kpl kapcsolatos uzsoraüzleteit, anél-
csrti korckedolm, szerződés megkötése. kjit ail0nban, hofry ezen a téren kellő 

kimutatni. Do

úttá-; zása, hogy az adott viszonyok kö- 
i zött néni hajlandó a jelölésben részt- 
p.’űnm, mert sérelmesnek találja, a 
törvénynek azt az intézkedését, hogy 

I az 5 helyre kinevezés céljából 20 
: nevet, kell javaslatba hoznia. Kiilö- 
'• nős súlyt ad ennek az állásfogla- 
; lásnak az a körülmény, hogy a Ka- 
í mura mai összeállítása igazán nem 
[mondható ellenzékinek, s annakide- 
; jón megtartott paktumon választás 

i a 1 apján Ka m ara ta g.iaina k nagy
; többsége a. kormányhoz és a kur
zushoz közelálló körökből került ki. 
Természetes, hogy a Kamara elha- 

I tározása nem találkozott osztatlan 
! helyesléssel, s különösen azok, akik 
a kinevezőéi rendszer révén remél-

; íek mandátumhoz jutni, mindent 
elkövetnek arja, hogy egy olyan. 
frompromissüuvaos megállapodást I

I tegyenek lehetővé, mely mégis biz- ( 
jtosítsu a Kamara képviseletét a: 
törvényhatósági bizottságban. Ezzel

I szemben erős pártja van annak a 
i véleménynek is, miután a. kamarai 
tagok mandátuma szintén, lejáró

dban van, erkölcsi lehetelenség. hogy 
a mai kamarai teljes ülés határoz
za meg évekre azokat a személye
ket, akik a kereskedelmet és ipart 
a törvényhatósági bizottságban kép- 
viseljék, s még arra az esetre is. ha 
v.'-lám ilyen megegyezés jönne létre, 
szükségesnek tartják a kérdés oly- 
irányu szabályozását, hogy a. ka
marai jelölés alapján a. mandátu
mok hatálya a jelenlegi Kamara 
feloszlásával és a Kamara újjáala
kulásával, egyidejűleg szűnjék meg. 
Végül ínég megemlítésre méltó a 
szélső jobboldalnak az a törekvése, 
hogy amennyiben a Kamara való-

’ bán passzivitásban umrad, úgy a 
, hormciiyzó, jelölések hiányában is, 
éljen kinevezési jogával.

Egy „magánbank" 
uzsoraüzletei

Amint ismeretes a főváros tanácsa 
már régebben minden eszközzel arra 

...................... ’ i a

Báró Ullmann Adolf 
halála

InspiTált rlnp’ volt Jnvníáöábáii^ 
.szerencsés munkása a rá háramlóit

eredményeket tudna felmutatni. De 
nehéz a helyzete a büntető hat önjá
róknak is, mert az ilyen uzsoraüz- 
lóteknek természetéből következik, 
hogy a károsultak ‘ neYú’szívesen 
fordulnak a rendőrséghez, s minden 
áldozat árán elkerülik a nyilváuos- 
ságol.

Pedig aflegfőbb ideje volna an
nak, hogy különösen a főváros poJ- 

’gársága megszabaduljon ezektől afeladatoknak, disz?, kartársalnak ég «*«**»•
a polgári világnak, erőssége gazda- mindinkább terthodito uzsorasokto . 
sági, életünknek és hévsületcs. jó és ni(?Tyck R neliez gazdasági 
hu magyar ember. Az élet szeren- ?v°k közepette egy ere több es tob i 

u«P. áldozatot, szednek.
runegvtv »w» zaegproouituiasaJi íur- ... "
tias nyugalommal viselte. Ha a vég- úgynevezett magánbanknak a Baj
zái úgy akarja, hogy a lefolyt ö(-'csav ucca 11. szám alatt npikodo 
von év titánt inunkája és föllendü
lése a gazdasági életben is hazánk 
hőskorának bizonyul: akkor báró 
ITlImafiu Adolf a történetírók kezén 
e kornak hérosza lesz, alánok szel
leme emlékével együtt élni JLog a 
magyar gazdasági és kulimat élet 
históriájában.

Ezekkel u szavakkal búcsúztatta 
Rákosi Jenő báró Ülnnanu Adolfot, 
s ezek n szavak valóban nem szorul
nak ki ©Készítésre. Hogy a Hitelbank 
mellett kezdeményezője és vezetője 
volt számos iparvállalatnak, egy 
időben alclnöko az Országos Ipnr- 
egycsülctnek, mellőzhetetlen ténye
zője az állam minden nagy pénz- 
üjryi tranzakciójának, hogy elsők 
között állott a legelsők sorába is: 
mindezt jól tudják azok, akik a leg
távolabbról is vonatkozásban állot
tak a gazdasági élettel. Éppen ezért’ 
a közbvrtlen hozzá tartozókon és 
munkatársakon kívül báró Ullmann 
Adolf halála veszteséget és gyászt 
jelent minden olyan intézmény szá
mára, mely önkéntelenül is részese 
vált, annak a megbecsülésnek, me
lyet báró Ülltíiann Adolf a komoly 
és becsületes gazdasági tevékeny
sége öt ven esztendős munkássága 
alatt szerzett.

Az Országos Kereskedő é* [púra* 
Szövetség elnökség© báró Ullmann 
Adolf halála feletti részvétének

hú magyer ember. Az élet szeren
cséjét elbizottság nélkül, k, . 
rÜHÓgeil és megpróbáltatásait fór- Módunkban áll egy ilyen kisebb

c.say ucca 11. szám alatt 
Mezey, Ránk- és Pénzváltó Intézet
nek özeiméire felhívni a hatóságok 
figyelmét, annál is inkább, mert 
kezeink közt levő konkrét adatok 
alapján állíthatjuk, hogy ez a tisz
teletreméltó vállalkozás ipai;azerü- 
leg, hirdetések utján éppen a leg
kisebb exisztencják köréből vá
lasztja ki áldozatait.

A ,,Mczey-Bank“ a legcsekélyebb 
értékű ingóságokra is a legnagyobb 
készséggel folyósít hitelt, s termé
szetesen anélkül. hogy az adós fog
lalkozású t közelebb röl vizsga In á,
nyomtatványain elismerteti, hogy 
a hitelt az adós üzleti célokra veszi 
igénybe, s ezen az alapon heti 2 
kamat fizetésére köteles. Ugyanek
kor azonban a hitel folyósításakor 
minden nyugta és elismervény nél
kül a. heti kamat, levonásán kívül 

’ még további 5%-ot hoz levonásba, 
w fenntartja magának .a jogot, hogy 
késedelem esetében a zálofjt ár fi.ina
kat szabadkézből is eladhassa.

A heti 2%-os kamattal azokban a 
„M rzoy-Bank“ még koránt sincsen! 
megelégedve, hanem a rendszerint 
hétről-hétre bekövetkező prolongá-\ 
dóknál a megszorult adósoktól még. 
további he'i 7—8 -ot követel azzal ] 
a fenyegetéssel, hegy ellenkező eset-; 

|ben zálcghirgyaik haladéktalanul] 
(árverés alá kerülnek, s jellemző.I 

Vi .'xrA./á ’ iiT r*"“ ií‘An,VülVuv.K aihogr ezekről az összegekről még \ 
l*Ibnnk igaz* ifeZszőftfd.’tra hajlandó elszánó-\ 

í;ií,I }V!c?‘e í reszvettávira-és elismervényt adni. Ilyen kö
ti bán adott kifejezést. írülmények között a ..Mezev-Bank“

(őkéit körülbelül évi 500 -kai ka
matoztat já, s ennek az ügynek bün
tető vonatkozásain kívül a hatósá
gokat mindenesetre érdekelheti az 
is. hogy eleget te,sz-e a bank adózási 
ke t 1 ezettségelnek.

Mindenesbe elérkezett a végső 
idő, hogy valami történjék a magán
bankok uzsorájának megszünteté
sére. mert a •Mezey-Bank" eljárása 
— tekintettel a nagy konkurren- 
ciára — bizonyára nem elszigetelt 
jeleuség, s a gombamódra elszapo
rodott többi magánbank szintén 
aligha válogatósabb eszközeiben és 
a haszonkulcs megállapításában, 
mint a „Mézéy-Bnhkhúz“.

Az aran
kötelezővé tétele 
Und János pénzijgymiaiazter leg

utóbbi parjHmenti beszédében megemlé
kezett. hz aranymérleg meghonosítására 
vonatkozó tervezőtekről is és bejelen
tette, hogy ezt a kérdést törvényhozási 
úton szintén rendezni kívánja. Anélkül,, 
hogy az inánál egész külön irodalmat, 
jelentő tervezetek összes részleteire kí- 
terjeszkedett volua, csupán a vitás kér
dések egyik leglényegesebb pontjára, 
nevezetesen árra vonatkozólag nyilat
kozott, vájjon az anuiymérleg kötelező 
vagy csak fakultatív legyen-et

Elismerte ugyan a pénzügyminiszter, 
hogy ebben a kérdésben nem könnyű 
dönteni és igen sok érv szól amellett, 
hogy az aranymérleg csupán fakultatív 
módon vezettessék be, ő mégis a köte
lező aranymérleg megoldása mellett fog
lalt állási.

Ismei’etes, bogy félhivatalos megbízás 
alapján Kunt Ödön egyetemi tanár ké
szített egy tervezotet az aranymórleg- 
ről, amely szintén a kötelező alkalma
zás rendszerén épült fel. Nyilvánvalóan 
ennek a tervezetnek a« alapján áll 
hát a pénzügyminiszter, aniidŐu 
aranyniérioget. n» ellene felhozott, 
lyos gyakorlati érvek dacára mégis 
telezővé akarja tenni.

A kereskedelmi és ipari érdekképvise
letek, amelyek a gyakorlati élethez sok
kol közelebb állanak, a kötelező arany
mérleget sok tekintetben aggályosnak 
tartják, különösen a mostani Átmeneti 
válság korszakában, amidőn egy ily 
gyökeres változtatás az egyes vállalatok 
üzleti gostiójában mutatkozó hibák fel
tárásával a gazdasági krízis további el
mélyítésére vezethet.

Az ipari ós kereskedelmi érdekeltség 
ebben a kérdésben a budapesti keresko 
dolmi és iparkamara pénzügyi szakcso
portja által összehívott szakértekozlelen 
fog véglegesen állást foglalni.

te-
az

6Ú- 
kö-

Tizenöt milliárd előleget 
követel 

a Muiikásbiztositó Pénztár
Pénztár ellen azért “ÜS b“tt° 
biztosítási kiadásaira inén ' ní® ‘ 
összegeket követel li.” ónnén ?aey 
a leusulyosabb időkben 1P U °st'

Sokan panaszolják azt is hn^v 
°?szí','ek Wáltalában nhi' 

estnek aranyban az üzemeknek az- 
zal a terjedelmével, amellyel 19-r, 
eleje óta dolgoznak. ' 1 
ióA It®nzt4’r Hsyanis a kirovás alap- 
jani es ennek e»y bizonyos szorzó- 
szómmal való megszorzás utján eb 
őrt összeget követeli most be J mun
kaadóktól. A pénztár azonban ugv- 
latszik, ügyeimen kivid hagyta azt 
V0,Ky. “z, t8'yes, ?lJa fúgákban sokkal 
jelentősebb volt az üzemredukeió 
mint masokban és igy azok az ipar
agak. amelyeket a gazdasági válság 
mar amúgy is jelentősebben suit 
most egy újabb jelentős tehertétel
lel találkoznak.
, ügy hulljuk, lmgy egyes ijiar- 
?K.ak’ amelyeket a krízis erősebben 
érintett, külön is szóvá akarják 
tenni illetékes helyen ezt a kérdés: 
os azt kívánják, hogy a pénztár 
.larulekeloleg-kirovásoknál is vegyi
figyelembe azt. hogy az egyes üze
mek terjedelmében milyen korláto 
zások állottak elő.

Értesülésünk szerint az egész ipar
tól bekövetelt összeg 40—50 milliárd 
koronát tesz ki, amiből március el 
sejéig körülbelül 14—15 milliárdof 
kell az iparnak befizetnie.

Kétszeres foréalmladévnl 
sújtják a tojdskereskedőket

A me»őfirazdasáíri termékek for- 
Kalmában ismételten fordultak már 
elő zavarok amiatt, hogy a forjtalmi 
adóról szóló törvény az őstermelő
ket mén tesiti. a forgalmi adó alól, 
az őstermelés produktumainak to
vábbi forgalmában azonbna mind
ezek a cikkek forgalmiadókötelesek. 
A forffalmiadóellenőrok, különöséé 
a vidéken, sehojry sem tudtak bele
nyugodni abba, hojcy az őstermelők 
részéről történt eladások forgalmi 
adó lerovása nélkül legyenek lebo 
nyoliíhatók, s ezért azzal a módszer
rel kísérleteztek, hogy ily esetekben 
a forgatnii adó lerovására a vidé
ken bevásárló kereskedőket igye- . 
keztek reászoritanL

A tojásforgalomban is kísérletez
tek ezzel a forgalmiadóellenőrök, 
sőt most már egyes községek köz 
igazgatási szervezetei is rendszerré 
igyekeznek ezt a gyakorlatot kifej 
leszteni. Égy idő óta ugyanis a bu
dapesti tojáspiacon a vidéken vá
sárló úgynevezett bátyusok, akik 
eddig a fővárosi nyílt, piacokon el
adott tojás után forgalmi adói 
fizettek, azzal az indokolással tagad
ják meg a forgalmi adó fizetését 
hogy ők a forgalmi adót már a be
vásárlás alkalmával lerótták. A> 
erről szóló tanúsítványt fel is mu
tatják, s ezzel előadásukat igazol
ják is.

Mondanunk séin kell, hogy ez az 
eljárás teljesen törvényellenes, mert 
a forgalmi adóról szóló, törvény 
nem a vevőt, hanem az eladót köte
lezi a forgalmi adó lerovására, en
nélfogva a tojásbevásárlók csak 
akkor kötelesek forgalmi adói 
fizetni, amidőn áruikat továbbadjaK.

A Tojáskereskedők Egyesülete, 
amely legutóbbi választmányi ülé
sén a többi szakmai kérdés iarpya- 
lása során ezzel a visszaéléssel is 
foglalkozott, elhatározta, hogy fel* 
terjesztés utján fogja kérni a pénz
ügyminisztériumot ennek a 
ellenes eljárásnak a megszüntető 
aére. .

4rm,!r:;; mérte Jfit. J ellenőrzik, ellátlák, társas HOfbaUSf TEStílBfEH [
aOiiyVElCSei elszámolását follilvlzaqálják |V. Múzeum HÓK 31. Telelőn wwel in.8 1
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Szemlélődés
Védik a kereskedőt 

és iparost

az utóbbi időben úton-útfélen meg
tartott üléseken és szinte gyönyör
rel olvashatjuk a napilapok közle
ményeiben, milyen meglepetéssze
rűen meggyarapodott azoknak a 
száma, akik a kereskedő és iparos 
ügyes-bajos dolgai iránt érdeklőd
nek, hozzájuk leereszkednek, s nicg- 
tnagyaráizák nekik, hogy érdekeik 
védelmére fokozottabb mértékben 
szükség van, mint valaha. Mélységes 
hálával vennénk tudomást cr.il a 
nagyszerű megmozdulásról annak 
ellenére, hogy a védelmezők több
nyire hívatlan prókátorok, akiknek I 
szavát az elmúlt esztendőkben a lég-; 
nagyobb szükség idejében nem ifién | 
hallottuk. Csakhogy erre a hálaér
zésre kissé zavarólag hat az a kö
rülmény, hogy a kereskedő és ipa
rosok legújabb pártfogói, bajaiknak 
magyarázói és megértői nem csekély 
hjlándóságot mutatnak arra, hogy 
az újonnan megválasztandó tör
vényhatósági bizottságban is képvi
seljék a kereskedelem és ipar érde
keit. Nem féltjük a kereskedőket és 
iparosokat attól, hogy konjunkturá
lis pártfogóikat összetévesztik azok
kal, akik esztendők óta a kereskedő 
és iparos szervezetek élén önzetlen 
és produktív inunkéval dolgoznak 
érettük, s nem félünk az illetéktelen 
konkurrenciától sem, mely nagyon 
átlátszó módon törekszik a válasz
tási konjunktúra kihasználására. 
Félreértései: elkerülése végett azon
ban az üzleti tisztesség elvének 
megfelelően kötelezve érezzük ma
gunkat annak megáll api tfadra, 
hogy a kereskedők és Iparosok kö
szönettel és hálával fogadják ugyan 
ügyüknek nandun újabb hívatlan 
prókátorát Is, de nem érzik magukat 
feljogosítva arra, hogy ennek a kö
szönetnek és hálának kifejezéséül a 
törvényhatósági bizottságban való 
idlrnMelül.'ct követeljék tőlük még 
akkómssem, ha az illető urak eddigi 
tevékenységüket, ezzel az újabb ál
dozattal is hajlandók volnának te
tézni.

I
mhit a kereskedők és kisiparosok] je8>A<!8é\,cn hangsúlyozza, hogy maguk 
tízezrei, akik a maguk és saládjuk\a tranzitókereskedők kérik a legszigo- 
megélhetcsehez szükséges napi ki- r..hE „. . z. . , ... , , ;
adásokat sem képesek megkeresni ",b? v,zskj|at°k megölését és tapasz- 

még álmukban sem gondolhatnak ta ® szahálytalansúg esőién u logszigo- 
a köztisztviselők nyug- r^bb megtorlást, mert hiszen minden 

‘ vagyont1 kijátszás anyagilag is károsan érinti a 
! ti8ztc6^ff0* kereskedelmet.

A tanács örömmel állapítja meg, 
Magyarország rendelkezik oly 

képzett, agilis és minden tekintetben 
-------------- akik érde

mesek a kedvezményekben előlegező U 
bizalomra, s ha a kereskedőoszíály ezen 
kedvezmények útján a hivatalos körök, 
különösen pedig a kormány részéről is 
támogatást nyer, remélni lehet, hogy a 
tranzitókereskedelem az általános köz
gazdaság javára ismét a régi mederbe 
terelődik és a fejlődés útjára lép.

A Budapest! 
NsmzBíhfizi Vásár

Az április 1—27-ig’ tartandó Buda
pesti Nemzetközi Vásár iránt olyan 
szokatlanul nagy érdeklődés mutat
kozik, hogy a bel-és külföldről jc- 

i leiitkező kiállítók és résztvevők igé
nyeinek kielégítése muukalorió- 
dasra vezetett, s ezért a rendezőség: 
a jelentkezés határidejét február hó 
lő-ig megkösszabbitolta.

Különösen nagyarányú a vasipar

zottak. Pedig elérkezett a. legfőbb 
ideje annak, hogy a bürokrácia túl- 
tengesének véget vessünk. A keres
kedelem és ipar, mely évek óta vi
seli ennek az országnak terheit, nem 
hajlandó továbbra is a bürokrácia.
fejőstehenének lenni, Elég volt azok-1 
bot “frázisokból, melyek a köztiszt-\ 
viselői nyomorról beszélnek ugyan- 
akkor, amidőn a köztisztviselők tize-' 
akkor, amidőn a. köztisztviselők fize- \ 
léseiknek áranjjkoronában való I
megállapitása, az aranykorona ma- ügyi, irkölcsiés emberí szádból "kZmkeZk™

ea-uarun-t ka vetet. iiil'. n-t m ^-uumíu.

díjának megfclcAő kis 
gyűjtsenek maguknak <_____
napjaikra. Nem tudjuk és vem ke
ressük, hogy a köztisztviselők töme
gei politikai s í m pontból mekkora hogy 
sízZ.yf jelentenek, de gazdasági, pénz-

A költségvetés
vitája folyamán érdekes leleplezése
ket- hallottunk arról, hogy mennyi
vel többe kerül Mayyarorszáy kül
ügyi képviselete, mint Ausztriáé és 
aránylag mennyivel nagyobb és 
drágább Magyarország közigazga
tása, mint például Franciaországé. 
Ezek a. statisztikai adatok megdöb
bentő világot vetnek arra a pénz
ügyi. gazdálkodásra-, mely áz egyik 
'oldalon a. legnagyobb terheket rőjjá 
a produktív munkát kifejtő polgár
ságra, csak azért, hogy a másik ol
dalon két kézzel szórhassa a pénzt 
azok számára, akik esetleg semmi 
munkát sem fejtének ki. A bü-\ 
rokrácia gazdasági diktatúrájának 
képe bontakozott ki a költségvetési 
vitának ebben a. részében, s a pénz
ügyi kormány feleslegesnek tar
totta. hogy védekezzék azok ellen a 
vádak ellen, melyek ellene elhang-

fjas szorzószáma s a békebelinél 
sokkal magasabb fizetési osztályokba 
■való soroztátásuk révén sokkal ked
vezőbb anyagi helyseiben vannak. ....... ..... ..........

A főváros 
iá tranzito-kereskedelemért 

„A főváros sorsa szoros összefüggésben áii annak 
keretkede5!n4ve!“

Kereskedelmi intézményeink teljes 
magára hagyottságának szomorú jele, 
hogy a kereskedelmi érdekképviseletek 
lankadatlan fáradozásai dacára a kor
mány még mindig nem ismerte fel azt 
a közgazdasági károsodást, amelyet 
földrajzilag páratlanul kedvező helyzet
ben lévő fővárosunk tranzitókcreskcdol- 
ménok mesterséges elsorvasztása joleut 
s a székesfőváros tanácsa is arra a 
meggyőződésre volt kénytelen jutni, 
hogy a törvényhatóságnak kell védel
mébe vennie a magyar kereskedelmet 
c kereskedelmi kormánnyal szemben.

A keneskcdelem, bár természetesnek 
tartja, hogy a tanács a főváros gazda
sági érdekeiért síkra száll, jóleső érzés
sel nyugtázza a tranzitókereskedelem 
kifejlesztés© érdekében megindított ta- 

I ááesi akciót, annál is inkább, mert ab
ban a memorandupibaji^ amelyet a fő
város ebben az ügyben a kormány elé 
terjesztett, az érvek szakszerű felsora
koztatásán kívül a kereskedelmi fog
tói Kozás* nagy közgazdasági jelentőségé
nek felismerése is megnyilatkozik.

Búmutat ugyanis a tanács előterjesz
tése többek között arra, hogy a tran- 
zitókoreskedelem az alkalmazottak nagy 
tömegét foglalkoztatja s így a munka
nélküliség csökkentésének egyik leghat- 
hatósabb eszköze, növeli az idegen for
galmat s ezzel az ipari és kereskedelmi 
összeköttetések létesítésre nyújt alkal
mat, a kikészítésre behozott, tovább- 
tranzitálandó nyersanyagok révén a 
hazai ipart foglalkozhat ja s végül ex
portcikkeink külföldi elhelyezését is elő
segíti. A tanács előtt nem lehetnek kö
zömbösek ezek » kereskedelmi előnyök, 
mert a. főváros sorsa szoros Összefüggés
ben áll annak kereskedelmével cs a ta
nácsnok mindent el kell követnie, hogy 
a főváros legszámottevőbb lakosságá
nak érdekeiért sikra szálljon.

Azokat az intézkedéseket, amelyek a

egyaránt követeljük azt az osztó
igazságot, mely parancsolóan tilta
kozik a bürokrácia minden további 
altruisztikus támogatása ellen.

teljesen Béosbe terelődött tranzitókeres- 
kedelemne-k itteni kifejlesztése érdeké
ben szükségesek, a tanács a következők
ben foglalja Össze;

A szomszéd államokkal való kereske
delmi szerződések és egyezmények kö
tése; külföldi képviseleteink utasítása 
gazdasági, különösen pedig kereske
delmi kérdésekkel való intenzívebb fog
lalkozásra; a tranzitókeroskodelmet 
gátló intézkedéseknek, úgymint a vízum
kényszernek, a rendőri jelentkezésnek 
és a tartózkodási engedélyek kérésének 

■ a megszüntetése; a vámelöjegyzési rak
táruk megszerzésének megkönnyítése; o 
vámelőjegyzési raktár engedélyezésével 
kapcsolatos export kötelezettség meg
szüntetése; a vámhitel kamatfeltételei
nek entyhílése; a vámhitol időtartamá
nak kiterjesztése legalább 6 hónapra, 
illetőleg az áru belföldiesítéséig; a vám
biztosítékra vonatkozó rendelkezések 
enyhítése a girobiztosíték és az önke- 
zesség ongedélyozése által; fuvardíjked
vezmény a t ranfci fők ü klómén £ek réské- 
ro; a vámkezelési elárás megszüntetése; 
a ki készítési ejárás ongodélyezése ke
reskedők részére is, továbbá a kikészí
tett áruk exportálása 
adó visszatérítése.

Külön kedvezményt 
ha zai fakereskedelem
oxpcdicionális kedvezménynek 
irányban való kiterjesztését kívánja.

A tanács mindezeket a kedvezménye
ket csakis a legális, megbízható és szo
lid kereskedők számára kéri és feltör-

I

esetén a forgalmi

kér a főváros a 
részére s a re- 

több

Magyar kir.

| érdeklődése, melyek mellett azonban 
a többi szakmák is domináló szere-
pet játszanak. A rendezőség1 minden, 
lehető eszközt megragad arra, hogy 
a Vásár kereteit minél inkább ki- 
bővitse s azzal a tervvél foglalkozik, 
hogy erre a célra a kiállítás épülete 
mögötti területeket is igénybe veszi, 
amihez természetesen a főváros 
hozzájárulására volna, szükség. Re
mélhető, hogy a főváros tanácsa ezt. 
a. kérdési,, jóakim’ital fogja elbí
rálni annál is inkább, mert a külön
böző hatóságok minden tekintetben 
n. legnagyobb készséggel igyekez
nek előmozdítani a vásár sikerét.

A kereskedelmi miniszter a recip
rocitás figyelembevételével a vásár 
külföldi látogatói számára 50%-os 
személy- és árudijkedvezinényt biz
tosított, a pénzügyminiszter pedig 
hozzájárult, ahhoz, hogy a vásár te
rülete szabadraktárnak minősithetö.

Ami kétségtelenül azt fogja ered
ményezni, hogy a vásárnak nem
csak kiállítási jellege lesz, hanem 
az üzleti forgalom szempontjából is 
jelentős eredményeket fog produ
kálni, s igy a Budapesti Áruminta
vásár ez alkalommal valóban jelen
tős eseményévé válik a magyar 
gazdasági életnek.

WARENHAUS KLEflVI, m AR! AH1LFERSTR  ASSE 85-87 
S8LIDESTES, BILbIGSTES KAUFHAUS, WIEN

szántó g
Alapíthatott ■’SSO

udv. szállító

Értesíti Igen tisztelt vevőit, hogy 
J. SEMLER

London, 14 Golden Square
békeminőségű őszi és téli újdonságai, melyek a legkényesebb ízlést is kielégítik, legolcsóbb árak mellett árusítja

Maradékok mélyen leszállított árakon!
Frakk- és szmoklnékelmék 
a leénaayobb választékban!

MQziei: Bficsl ucca 7. (Deák Ferenc ucca sarok). FlőkUzlef: IV, Koronaherceg ucca 9. szám
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-— Prágai vásár. Mint műiden év-1 
ben. úgy az időn is a szokott nagy-1 
mérni arányúiban fog lefolyni. 
márciue 12. április S-ika között a 
prágai vásár, ahová vízum nélkül 
33% vawuti díjkedvezménnyel lehet. 
utazni. Igazolványok Tanzer Mik-. 
sáníil, VIT. Akácfa ucca 50. Teh son: 
József 106 -31. I

— 14.800 a hzorzószám a váinfize- 
tésnéL A pénz ügy miniszter a híva- 
balos lap február elsejei 2f>. számá
ban telte közé az aranykorona szor- 
zóBzámát folyó évi február hó 1-től 
február 11-ig bezárólag történő, 
vám-mórlegpéuzflzetéaek eszközlé
sére. A rendelet értelmében, ameny- ( 
nyiben a fizetés nem aranyban, ha
nem más törvényes fizetési eszköz- > 
ben történik, egy aranykoronát) 
14.800 papirkoronaval kell számi- . 
tani.

— Az OKISz adóügyi irodája. 
Amint ismeretes február hó 28-ig 
kell benyújtani a kereseti-, jövede
lem- és vagyonadóra szóló bevallá
sokat, melyeknek elkészítésére vo- < 
natkozólag az OKISz adóügyi iro-! 
dája köznaponként d. u. 6-tól 7-ig, 
■vasárnap %10-től ’/alí-ig díjtalanul 
szolgál felvilágosítással a. tagoknak. I 
-Itt említjük meg. hogy az adóbeval
lások kitöltéséről február hó 5-én 
Feleky László dr. előadást, tartott1 
az OKISz-ben, melyhez Dcményi 
Aladár dr. és Zimnicrmann Géza dr. i 
szóltak hozzá.

— Soltész Adolf. Soltész Adolf, azj 
Országos Iparegyesület igazgatója 
több évtizedes munkássága, után,1 
néhány nappal ezelőtt megvált ál
lásától. Soltész Adolf távozása az 
Iparegyesület éléről vesztesége az 
egész érdekképviseleti életnek, mely 1 
személyében annak nagy szaktu
dású, mérsékelt gondolkodású, min
denkor előkelő eszközökkel harcoló, ■ 
.kiváló személyi tulajdonságai miatt. 
a legszélesebb körökben nagyrabe- . 
csült reprezentánsát tisztelte.

— Magyar cégek együttes kiállítása 
* nemzetközi árunüntavűsáron Brlissel- 
l>en. Briissolben ez év március 25-től 
ÁWrtiiRtartandó nemzetközi ára- 
MiífifáWÁát rendezősége, hogy a ma
gyar kiállítóknál' a részvételt meg- 

líöií nyitóé. megengedte, hogy azok 
együtt béreljenek néhány standot és ott, 
tekintet nélkül a résztvevők számára, 
egy közös árusítóval mutathassák be 
mintáikat és vehessenek fel rendelése
ket. A magyar kiállítók ennek dacára 
külön-külön szerepelnének a vásár ka
talógusában. csakúgy, mintha mind
egyik külön bérelt volna standot. Ez 
természetesen lényegesen csökkenti a 
költségeket. A vásáron való bemuta
tásra tekintetbe jöhetnek: J. Élelmi- 
szerek, mezőgazdasági termények. 2. 
Lolát, gyümölcs, főzelék, ezek konzerv- 
jói, szalámi, keksz, teasü bemé nyék, bor, 
likőr és pálinkafélék, gyógynövények, 
ásványvizek, paprika, tojás, stb. 3. Fa
feldolgozó-, textil- és müipari termékek, 
bútorok, a kerámiai ipar termékei, stb. 
I lgyüttcs részvételre jelentkozÓBeket, 
még február 10-ig elfogad a M. kir. ki- 
állításügyi kirendeltség, Hunyadi János' 
út 1, III. am. 2.

— A főváros az italinérési Illetéket 58 
aranykoronáról 1400 aranykoronára 
emelte fel. Aban a törekvésben, hogy a 
főváros háztartását rondbe faozzájr, a 
tanács minden minden lőhető alkalmat 
megragadott arra, hogy még a békebeli 
díjakat és illetékeket is fölemelte. Ta
lán sehol soxn ért ol azonban olyan mér
téket ez az emelés, mint az italmérési 
illetékeknél, ahol a tanács a békebeli 
50 aranykoronában megállapított ital
mérési illetéket 1400 aranykoronára 
emelte fel. A vendéglősök természetesen 
Jiagy elkeseredéssel tárgyalták ezt. a ha
talmas arányú emelést ús a múlt héten 
ebben az ügyben deputációban jártak 
Ripka Ferenc kormánybiztosnál. A kül
döttség azt kérte a kormánybiztostól, 
hogy a birtokon kívül beadott, fellebbe
zésekre tegye lehetővé, hogy amíg az 
ügy érdemlegesen el nincs intézve, a 
kérvényezőkön ne hajtsák be a terhűk
re kirótt illetéket Ripka kormány bintos 
készségesen megígérte, hogy a vendég
lősök méltányos kívánságét tőle telhe- 
tőleg támogatni fogja.

— A Untai FatcrnieKi Bt. igazgató- 
Miga a vezérigazgatói leendők ellátású
val Dobráaszky Bíla dr. végrehajtó- 
taxottaági tagot bízta üteg, aki, mint a 
Magyar-Olasz Bank iigj-vezető Igazga
tója, a vállalti* kontrolijával már óvok 
óta foglalkozott é, Harumsteta Jenő be-

6t? * vuMalat ügyelnek Intazó- 
i-óben lg rísít vett.

| — Teherautókkal fuvaroznak a drága 
I vasúti tarifa miatt. A vasúti fuvardíjak 
drágasága az utóbbi hónapokban na-

• gyón hasznos szolgáin tót tett a*/. autu- 
i mobilkereskedelmnek. Amíg ugyanis a 
I szemólyautomobllkereskedeleníben teljes
• üzlettel cnség uralkodik, addig a teher- 
' knoioladás megélénkült és különösen
vidéken sokan vásárolnak teherautomo- 

, hilokat. hogy a íoherauloinobilfnvaro- 
z.ással helyettesítsék u vasúiul.

— A MÁV és a csuzdatulajdonosok. 
' A józsefvárosi teherpályaudvaron a 
MÁV beruházásokat akar eszközölni. 
Felszólította az ottani csuzda- és rak- 

, tártuiajdonosokat, akik mintogy hatva- 
nan vannak, hogy arányos részben ja- 

1 ruljanak hozzá a 1űzr>ndészeti ■szem- 
; pontból szükséges kút és többi beruhá- 
. záshoz. Február 14-ére értekezletre 
hívta össze a csuzda- és raktártulajdo
nosokat a MÁV, hogy megbeszélje ve- 

; lük a költségek felosztását. Az érdokolt- 
, ségnek azonban az az álláspontja, hogy 
a MÁV beruházásait a MÁV költség
vetéséből kell fedezni és nincs semmi 
jogalapja annak, hogy a csuzda- és rak- 
tárbérlőket ezen a jogcímen újból meg
terheljék. Az érdekeltek a 14-iki érte
kezletein leghatározottabban tiltakozni 
fognak a MÁV kiadásainak jogtalan át
hárítása ollen.

— Cfpőkercskcdők kongresszusa. A 
Magyar Cipőkereskedők Országos Egye
sülete február 15-éro az ország szakmai 
kereskedőit ogybehívta azon célból,! 
hogy a cipőszakma mai helyzetét meg
tárgyalhassa. A kongresszus, amely a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamará
ban lesz, foglalkozni fog a 6zalcmai vál
ság indító okaival, elsősorban a hitel
kérdéssel, tisztességtelen verseny kérdé
sével, részletiizletek elszaporodásával, 
vámtarifáiig kérdésekkel, stb. Bár az 
egybehívó testület elsősorban kereske
delmi érdeket szolgál, a kongresszuson 
a magyar cipőipar helyzete is napi
rendre kerül és hogy jelentékeny szám
ban, az ország minden részéről feljövő 
kereskedők a hazai ipart megismerhes
sék, a kongresszus alkalmával cipőipari 
mlntakiállítás lesz.

— Az Első Magyar Részvényserfőzöde 
közli, hogy tegnap tartotta meg a 
MOKTÁB iilóetérmében rendes évi köz
gyűlését, melyen az elfogadott zárszá
madások alapján vészvényenként 5200 
korona osztalék kifizetését határozta el. 1 
A szelvények e hónap 5-étől kezdve 

, válthatók be a Magyar Országos Köz- . 
[ ponti Takarékpénztárnál és a Pesti Mu- 
! gyár Kereskedelmi Banknál.
I

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség hivatalos lapja

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

Marica!
Kérésed teljesítve paplant
SZÁLAINÁL, Kertész ucca 35. sz.

megvettem.

Gutlmann is Fekete
kStssSvStt- ás kötöttárugyár 

Budapest-Óbuda
Központi raktár ás Iroda:

Vi. KÉR., DEÁK TÉR «. SZÁM
(ANKER PALOTA)

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Neustadt au dér Tafelückte 
“ ' iuusIuu i. B. 

Delowitz 1. B.

veiérképviselele Magyaromig számára
Béos, ZellnkagasM 4

i. B. Jungbi 
Kratzau t B.

WelnH. Ármin Budapest. Károlvkörút
13 (az udvarban), flemlés virrókeílókek kereakedéaa

^Henrik^g^

Budapesti 
Nemzetközi 

Vásár
I

1925. április hó 18—27.
Rendezi a

Budapesti Kereskedelmi 
és iparkamara.

Európa öaszcsnagyobbvárosaibankUlképviselelck 

Kedvezményes utazás és vízum 
Lakáskiutalás

Felvilágosítás a vásárirodánál:
V, Szemere ucca 6

GROSZ ADOLF
Posztó ós kézmüáru

33 nagykereskedése
Budapest, V, kerület
Vilmos császár út 12

Telefomzám: 110—40.

Reitzer Emil
VJ. nnítats tt8t á. srdm

Kovács Ernő 
n poszténagykereskedés 
Budapest V, Nagy korona u. IS

Holtzer S. és Fial 
kézműáru nagykereskedés ;

Saját k i készítesO teher- e> nyomnttírü 
Budapest, Zrínyi ucca 17 119

""AffSiíSEIMER ÉS KblNGER
Budapest IV, Kossuth Lajos u. 17
Telefonszám: József 111—54 101

| Neurath Ignác 
Budapest

Herlinger és Rubel 
posztó- és bélcsaru nagy kereslted és. Főö zlet: 
Bálvány ucca 18. Detailüzlet: Dohány ucca 19

BQchler Zsigmond ée Társa, Budapest 
Gyors . teher- és gyüjtőforgalmak 

TELEPEK:
Wien, l., Biborstrasso 8 Brün, Da- 
vadelni 6. — Warnsdorf, Cári Wagnor- 

strasse

Welner Mátyás dluatáruházában 
vidéki kereskedők és konfekció-árusok finomabb 
szövet-, selyem- és mosókelniesziikséglctüket kisebb 
méretekben is nagybani árban szerezhetik be: 
Budapazt VI, Andrázsy út 3. szám

Zsebkendők, női fürdőruhák, textiláruk nagybani 

behord Hochstádfer Már ás Fiai 
kötény-, gyermekruha-, női- éa férh- 
fehérnemück gyára Budapest, Károly 

kőrút 13. Alapittatott 1883. Telefon: József 115-22

[Fehér Gáza, Budapest V, Nagy- 
| korona ucca 24.

DoiiáihJenfi és Társa
Bua.po.t, IV. Pétért santfor ucca. 1, 

8. aMington & Co Ltd 
londoni fOszUgyári 
rég vtttírkdpviselöi 30

I

x Legjobb minőségű 
férfi- és nölizövefak 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

FKIEDWANN FARKAS 
divatáruháza Vil., Király ucca 11. sz. 
Eladta nagyban és kicsinyben»

(STEiNMfiREST vEj

Pajor és Grieszaxt
kedese Budapest V, Bálvány ucca 5. szám

Pártoljuk a hatul ipart I

paoiiiíszövet- és héiésáFonagykereskeiiők 
A Budapest — Warnsdorfi 
Pamutszövőgyár R.-Társ. 
egyedáru6itói lerakata. 
Budapest V. Zrínyi ucca 15

<Lan«EíS-s
Bei'k Vilmos és Fiai

gyapjúárugyárai

GrosB — Meaeritseh

Emerich Dité Humpolec

iroda:
Bács Vi, Hirschengasae 25

Erasmo M. Reda 
Biella

41

Textiltvaren altér Art.
Repressntan* von Textilfabriken

Su$tír Ármin p., , pamut- és bélés-
jJn^nag^ercskrdrse^JVjJIn^^

Ciomagolópaplroi 

LÉVAI SANDOR 
papírnagykereskedésében.

Teleién* Budapest,.
199 00, 180—18 VI., Andrássy-át 3 »

64

Sugár Arnold üzletház Buda
pest V.Sas ucca 2U. szám. Kendő-, zsebkendő-cs 
divaiÁrunagykereskedö. — Állandó dús raktár

Réti Sándor és Tsa
posztó-és bélésárunagykercskedés, Károly kőrút 13

Obüísíí ior es Fiai
Uilmos császár út 6 8>

spárgáig se .1

Epstein és Pfeifer
textiláru nagykereskedés,BudapestV,Sas u.6^

le> itoJví^Slís^rob-WratlO.V^rlgarwtó

Wlld lenit. Halták B»»m Mór ». Soh.n.M.h.1" »*l«

WEiSZ SÁNDOR ÉS RÓNA 
Posrtó- é. MléiáronaotarMkedW Bud»p«»fc 
V. H.rUl.t, arany »» ■'—
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HÍREK
_ Jókaiéit a Józsefvárosban. A 

lózsefvárosi Nemzeti Demokrata 
Kór február 10-én. este 8 órakor az 
Vdria szállóban lévő helyiéiben 

‘ jókai-centenarium alkalmából a 
tózsefvárosi polgárság részére naip- 
?abásu Jókai-estélyt rendez, az fin- 
epi beszédet dr. Feleky Góza a Vi

lág főszerkesztője mondja.
csendélet VJpeslen. Az újpesti 

iiloinás melletti kocsmában iddogált 
, álszaka Diorgiu George román hnjóe- 

’pgény A kocsmában eddig még kínéul 
ieritrtt ok folytán valami verekedés ke
letkezett és eközben valaki Diorgiu fe 
íJhez vágott égy söröskorsót. A korsó a 
naióslet’ény koponyáján összetört es 
wilánkok súlyos sérüléseket okoztak a 
réián A verekedők, mikor látták, bogi 
D&u véresen öleset!, elfutottakr A 
X^an Bérültet a «r. Károlyi-kórházba 

A roudöreég keresi a verekedő

“L Hamis bukás miatt letartozta’- 
•alt egv fűi,-erest. A rendőrség tojb 
fftlielentés érkezett Szepesi József 
plókitévi fúszerkereskedo cÁlcu 
Ízért. mert noha tudta, hogy 
íésképteleu, továbbra is 'Zsarolt 
hitelbe és az árut azután e adta. 
Nyakra-főre irta alá. a váltókat, 
amelyeket természetesen nem u 
tolt kifizetni. A nyomozás mególta- 
nítntta íiogv Szepesi üzleti kony
át nem vezette rendesen, úgy 
hogy a státust sem lehet, megalla- 
nitani. A passzívák hozzavetolege 
sen hatvan milliót 
nosit vasarnap délelőtt hallgatta Ki 
s rendőrség és a kihallgatás után 
letartóztatták.

— Hogyan készülnek sörivást ver- 
enyre. Lajstí léptekkel, de öufosan. 
mégis csak visszatérünk a békedllapo- 
tokhon. Most már nem kc/l soMUanx. 
Ifa már ott tartunk, l-onil a kereskedők 
emmoncka vevőért. Különösen nagy a 
ionkurrenoia a sörgyárak körött. A sor
tfen már megindult a nemzetközi forga
lom is és óriás versengés van a külön- 
•főző sörök között. Aki betér a vendég
ébe az törheti a fejét magyar, ptlseni, 
mm bajor sört igyék. A problémát na- 
tim kedvesen oldotta meg a napodban 
tgy-ióképü, nagybajuszú atyafi. Hétért 
tSU vendéglőbe, odaállt a, söntéshez:

— Egy korsó sört kérek! 
~ Milyent parancsol?
-m Milyent? Hát jót!
Elősorolják, hányféle van.
— No, majd kipróbálom, melyik a leg

több — mondja az atyait,, oszt* amellika 
legjobb, annál maradok!

Először pilsenit adtak. Az atyafi meg
itta, a münchenit szintén, végül a kőbá
nyait. Azután megszólal:

— No, ebbül az utolsőbul még eggyel! 
Nyolcszor egymásután jött „meg egy-

gyel“, Megtörölte a szája szóiét és igy 
szólt: , *

— Biztos, hogy magyar sör ez? Itt csi
nálják Kőbányán?

— Igen kérem, egészen biztos! 
_  No még eggyel a. hazaiból! 
Rövidesen még három korsó magyar

sör következett. Fizetésnél valaki meg
szólal:

— De jó torka van, urambátyám!
— Csak próba volt ez kérem, — feleli 

az öreg —. nem vagyok nagy sörivó, 
csak fogadtunk, hogy ki mennyi sört 
tud. inni. Oszt* most kipróbáltam, melyik 
rf legjobb sör. Amelyik jól csúszik, az a 
legjobb. Most már tudom, hogy kőbá
nyai sört kell inni és én nyerem meg a 
fogadást!

— Halálozás. Clement Ernő, a Ma- 
cr.var Acélárugyár KU főtisztviselőja 
február 7-én várat In nul elhunyt. Te
metése február 9-ón (hétfőn) d. u. 
fél 4 órakor le/ z a farkasréti temető 
halottasba zából.

— Meg mér géz te magát. Ma délután 
az Amerikai utón lövő Szeretct-kórház 
bán Koog János 30 éves kórházi szolga 
megmérgezto magát Súlyos, eszmélet* 
len állapotban van, úgy hogy egyelőre 
nem lehet kihallgatni és ífcy tettének 
oka ismeretlen.

A büntetőtörvényszéken Krayzel Mik- 
lés dr. Ítélőtáblái bíró tanácsa rend
kívül érdekes bünpört tárgyal február 
hó utolsó napjaiban. A pör előzménye 
két évvel ezelőtti időre vezethető vissza.

Egy budapesti ügyvéd, akinek a ne
vét elhallgatjuk, mert nős ember, le
utazott vidéki birtokára, ahol heteken 
át. nagyszerűen érezte magát. Amikor 
visszautazott a fővárosba, a birtokával 
határos szomszéd grófi birtok tiszttar
tója megkérte őt, hogy vigyázzon Bu
dapestig leányára, aki ugyanazon a vo
naton utazik, amelyiken ő. Az ügyvéd 
megígérte ezt. Mindketten egy fülkébe 
szálltak be 6 a dereeedő hajú fiskális 
azonnal tüzesen udvarolni kezdett a 
szép fiatal leánynak.

— Legyen a barátnőm és ón fejedelmi 
módon gond- odom magáról. Ruhát 
annyit csinált.*ihat, amennyit akar, fo
gata, autója lesz és minden este abba 
a színházba mehet, amelyikbe kedvo 
tartja.

A leány megbotránkozva utasította 
vissza ezt a nem várt ajánlatot, de az 
ügyvéd nem tágított és tolakodó módon 
ajánlatát még akkor is megismételte, 
amikor vonatuk beérkezett a Keleti
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Ragályos betegségeknél 
nélkülözhetetlen a

Földbirtokos szerelmi kalandja
a gyorsvonaton

Ráíött a lány vőlegényére, amikor ez elégtételt kért tőle
pályaudvarra. A leány kocsin ment ro
konai lakására, ahol már várta őt 

'bátyja óh vőlegénye, akiknek elpana
szolta útikalandját.

A leány bátyja és vőlegénye másnap 
délelőtt beállítottak az ügyvéd lakására 
és ott erélyes hangon olégtételt követel
tek. Az ügyvéd kiutasította őkot. A 
megsértett úrilány testvérbátyja erre 
teftlcg inzultdlta az ügyvédet, aki re
volvert rántott és rálőtt, támadójára, 
akt könnyebb sérülést is szenvedett.

A két fiatalember azután a rendőr
ségre sietett, ahol szándékos emberölés 
címén megtette a följelentést az ügyvéd 
ellen, aki viszont magánlaksértés címén 
panaszolta az elégtételt kérőket.

A rendőrségről az iratok az ügyész
ségre kerültek, amely az ügyvéd ellen 
szándékos emberölés büntette miatt, a 

,két fiatalember ellen pedig magánlak- 
Isértés címén adott ki vádiratot.

A pör tárgyalása iránt igen nagy ér
deklődés mutatkozik, bár az ügyvéd 

|mindent el akar követni, hogy a bíró
ság zárt tárgyalást rendeljen el ebben 
az ügyben. Értesülésünk szerint azon
ban a bíróság nem lát okot arra, hogy 
a tárgyalásról a nyilvánosságot kizárja.

— Ripka-páríi gyűlés Budán. A 
Ripka Ferenc-féle községi párt né
pes gyűlést tartott vasárnap dél
előtt a Budai Társaskörben., A fő
város kormánybiztosa beszédében a 
polgári összetartás szükségességét 
hangoztatta és a gyiilölség és a szét
húzás politikája ellen beszélt.

— Burgonya és burgonyagépek kiállí
tása. Folyó hó 15-én t's 16-án a tőzsde
palota Zoltán uccal oldalán burgonya és 
burgonyamüvolési gépkiállítást rendez
nek burgonyavetőmag-vásárral kapcso
latban. A kiállítást 15-én 11 órakor nyit
ják meg szakelőadással kapőcsőőolatban.

— Betörtek egy fűszerüzletbe. 
Vasárnap éjszaka ismeretlen tette
sek betörtek Hirsch Henrik füszer- 
n agy kereskedő Király ucca 82. szám 
alatti üzletébe. A betörők tizenki
lenc millió korona készpénzt, és har
minc kilogram sonkát vittek ma

lmukkal. A rendőrség keresi a tette
seket.

— Sikkasztás miatt följelentették 
a Guttonberg-uiozi tulajdonosnőjét. 
Pálffy Sáudornó vasárnap délelőtt 
sikkasztás miatt följelentést tett 
Lázár Lóránlné, a Gutenberg-mozi 
tulajdonosnője ellen. A följelentés
ben azzal vádolja Lazámét, hogy az 
őrizetére bízott ölven millió korona 
értékű szőnyegeket beleegyezése 
nélkül eladta és vonakodik az értük 
kapott pénzzel elszámolni. A rend
őrség a nyomozást megindította.

— Elgázolta az automobil. Ma dél
előtt a Nagymező uccában egy 
automobil, melyet Schlesinger Ele
mér 21 éves kereskedő vezetett, el
ütötte Fried Ármin 28 éves rajzolót. 
Ériedet a Rókus kórházba szállítot
ták. Schlesinger Elemért é sa mel
lette ülő László nevű soiíőr fivérét 
előállították a főkapitányságra, | 
ahol kiderült, hogy Schlesinger Ele-1 
mérnek hajtási engedélye sincs. A 
rendőrség megindította ellene az 
eljárást.

fiöreher
• Baksör

5zt. István 
Portersör
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— AlJat az emberben. A rendőrség 
bizalmas úton értesült arról, hogy 
Tillc József 35 éves gyümölcsárus 
több nyolc-tízéves leánykát magá
hoz csalt és erkölcstelen merényle
tet. követett pl ellenük. Tille Józse
fet behozták a főkapitányságra, ahol 
Vogel .József dr. rendőrkapitány ki
hallgatás után letartóztatta. — 
Ugyancsak letartóztatta a rendőr
ség Kovács Mihály 49 éves napszá
most aki,saját természetes és törvé
nyes 13 eves leánya ellen erőszakot 
követett el.

— 16.50# koronás egységárben árusít 
elsőrendű divat fián ollókat., crepponokat, 
lugzeflreket, battisztokat, fehér függöny, 
kelméket, deléneket és krefonokal a 
Fenyves Dezső R.-T. mind a négy áru
háza. Kálvin-tér 7., Koronaherceg ucca 
8,. Károly körút 9., Károly körút 10.

— A rendőrség őrizetbe vett egy 
kárpitosmestert. A főkapitányságra 
feljelentés érkezett Tollár János Jó
zsef ucca 47. szám alatt lakó kárpi
tosmester ellen. A feljelentés elő
adta. hogy Tollár áz elkészítés cél
jából reábízott kárpitoskellékeket 
eladta és az ígv szerzett pénzt saját 
céljaira fordította. Tollár Jánost 
őrizetbe vették.

— Árleszállítás. A MeínLcég újabban 
leszállította főzclékkonzervjriuek az 
árát Most, amikor friss főzelék, zöldség 
nincsen, amikor az éléskamrában klfo- 
gyófélben van a befőtt, atb., a gondos 
háziasszony a legközelebb! Melnl-üzlotbe 
siet, ahol a legjobb főzelékkonzervet, 
kompótot, gyümölcsízt, tésztaárút — nem 
is szólva a közkedvelt pörköltkávé- és 
teakeverékrőll, valamint a cég egyéb ki
tűnő cikkeiről —, jutányos áron vásá
rolhat

— Szakelőadás. A Gazdálkodók Egyc- 
pillető Turóbl Győző tanácsnok elnök
lete alatt vasárnap délelőtt a város
háza dísztermében tagjai részére szak 
szerű előadást rendezett amelyen Lhn- 
baclicr Károly kertészeti főfelügyelő 
JTin/ifer János gazxl. tanár és Schön- 
wald Lipót tartottuk ismertető előadá-sl.

— A villamoelógás halottja. Ma dél
után a Boráros téren egy villamosnak 
a járdával ellenkező oldalán logott egy 
14—15 éves fiú. Hirtelen leugrott a vilé 
lantosról, amikor egy tejszAlUtó teher
autó elé került, mely a gyereket elgá
zolta. Életveszélyes sérüléseivel a Rókus 
kórházba vitték. Mivel semmiféle írást 
nem találtak nála, sz érnél yazonowéfát 
nem tudták megállapítani.

VÖSQ-P
/Maláta
Pezsgő

U aooog 
rinnnn
OQQ OO
OQOŐO 

jöQOOQQ 
judodon 
[joaonn 
ut anaan 
ni anana 
io aocraa 
30 □□□QO 
oiIoaoQQ 

□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□DODO 
□□□□a J 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□oo 
□□□□0

- ■ jar>tc/nA f



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, hétfő, február J.

Fajvédő szervezkedés 
a fővárosban

Én teszek az első, aki ellenforradalmi bajtársaimat lazítani 
fogom — mondja Friedrich — IVolff—Eckhardt, Zsirkay és 

Petrovác a hordó tetejéről szabadon izgatnak
Mozgalmas vasárnapja volt tegnap n 

fajvédő, ébredő, keresztényszocialista és 
b többi koresztóny pártoknak. A köze
ledő községi választások alkalméból a 
főváros több kerületében zászlpbontó- 
6s propagandagyölósoket tartottak, me
lyeknek szónokai nemzotgyűlésl képvi
selők közül kerültek ki.

A gyűlésekről a következőkben, szá- 
Bűoíunk be:

Az egységes keresztény községi párt
nak » terézvárosi keresztény kaszinó
ban hirdetett zászlóbontási gyűlésén 
Friedrich István, Szabó József, Lány 
János óh Csüléry András nemzetgyűlési 
képviselők jelentek meg. A gyűlés első 
szónoka, Lány János a liberalizmusnak 
a városházára való bcfurukodásáról be- 
ferzélt. Csillén/ András arról szólt, hogy 
B liberalizmus lorombolta ugyan a rendi 
Blkotmány sáncait, de az állftólgaos 
..polgári öntudat* a proletárdiktatúrá
hoz vezetett. Utána Szabó József beje
lentette az egységes fővárosi keresz
tény front megalakulását. A kövotkező 
•zónok Frieclrlch István volt.

—• Az egységes koresztóny front bár
gát állni fogom — mondotta — nemcsak 
a vörösök és a zsidók, hanem a kor

mány ellen is. Nem vagyok hajlandó 
szemet hunyni a budai vár felé sem. 
Életbiztosítást akarnak adni a kémek
nek? Géniből talán csodákat várnak? 
Nem! Csuk Hzovjetköveteket De nem 
lesz elég rendőr ób katona, hogy a szov
jetbitangokat megóvja.

—- Én leszek az első, aki ellen forra
dalmi bajtársaimat lázítanl fogom.

A községi politikáról szóira, élesen 
támadta ltipka Ferencet.

A Rottenbiller uccui kathólikus le
gényegylet helyiségéből], u VII. kerületi 
keresztény községi párt gyülésozett. Itt 
Wolff Károly, Eclihardt Tibor, Petro- 
vdez Gyula és fiáller József szónokol
tak. Eckhardt Tibor a drágaság okait 
fejtegotve, statiaztikal adatokkal bizo
nyítja, hogy a bankuralom okozza a 
drágaságot. Wólff Károly beszédében 
tiltakozik az ellen, hogy ők a gyülölség 
politikájút hirdet'k. Nem bűn az, ha n 
magyar legalább úgy szöveti a maga 
fajtáját, mint az idogent A zsidóság 
semmi tanujelót sem adta annak, hogy 
nemzeti alapon áll. Érvényesíteni kell a 
magyarság jogait, ők azután érvénye
süljenek mellettünk, ahogyan tudnak.

Háttér Józso! n kcresztónyszocialisták ne hivassunk ssidó orvost, uo r.r 
csatlakozását jelentette be. síink zsidó újságot és könyvet °lVŰS'

A Főherceg Sándor téri Guicnbcrg- 
mozgó helyiségében a józsefvárosi ébre
dők tartottak propagandagyűlést. A 
gyűlés szónokai Zsirkay János, Eck
hardt Tibor, Pctrovácz Gyula a keresz
tény városi politikáról beszéltek. Eck
hardt Tibor passzivitást hirdetett a zsi
dókkal szemben.

— Keresztény ember no legyen ön
kéntes adófizetője a zsidónak — mon
dotta —% Ne forduljunk zsidó ügyvéd-

Öthavi fogházra ítéltek egy szélhámosnőt, 
aki végig csalta Budapestet

A rendőrségre egy pár héttel ez
előtt tömeges feljelentések érkeztek 
Trokár Róza nevű nő ellen, aki 
furfangos módon szélhámoskodta 
végig egész Budapestet. Trokár 
egy nyomdában „Baromfi-hizlalda 
rt. címmel megrendelőlapokat 
nyomatott, azután a házak kapuja 
alatt levő lakók névsorából sze
melte ki áldozatait.

— Az én vállalatom —- mondotta 
— abban a kellemes helyzetben van, 
hory ezer korona készpénz ellené
ben két hízott kacsát és négy pár 
csirkét adhat megrendelőinek.

Nagyon természetes, hogy kapva- 
kaptak ez emberek ezen az olcsó 
árajánlaton és TroMr Róza töme
gesen szedte fel az ezer koronákat,

/ ctrovácz Gyula, a városházi állaim 
tokkal foglalkozva, elmoudja? hogy a ll‘ 
borulja időkben a fővárosi tisztviselő 
számúra alakult inog a szabadkőműves 
Hajnal-páholy. u riS

A képviselők beszédot aIatt szonvcíié. 
lyes kozbeszólasok hangzottak el-
- Akácfát a zsidóknak! Ha keli, bún. 

kova! védjük meg a városházát!
A gyűlés végén pedig néhány fiatal, 

ember éljenezni kezdte Márffy Józsefet.

de persze se kacsát, se 'Csirkét sen
kinek se szállított A számos áldozat 
közül mindössze csak huszonhár
mán tettek feljelentést, -mire a rend
őrség a nőt letartóztatta és átkí- 
sérte az ügyészség markónccai fog
házába.

Dr. Csépay József büntető járás
bíró a héten tárgyalta az ügyet. 
Trokár Róza nem tagadta bűnét és 
csak azzal védekezett, hogy masa- 
módlányi állását elvesztette és 
mert uj álláshoz nem tudott jutni, 
kénytelen volt valamit csinálni, 
hogy éhen ne haljon.

A bíró Troliál Rózát 23 rendbeli 
'csalás vétségéért öthónapi fog
házra és 2,300.000 korona pénzbünte
tésre ítélte.

c . ./V • - ‘t'

legszebb minták

Kreppon, minden színben

Ingzefirek, batisztok 
Fehér fOggönykekne 
Delén és kretonok

Gyap jűszövQt—nsstVíly *
KHönő h.aználati öltönyKelméK ........... —. 85.000
Ttuta gyapjú öltönykeltnéK............. „.......... .. 120.250
Ir-deti angol öltönyKelméK ........___ ........ 135.000
■BglánK.lméK, tiszta gyapjú............ .................. 157.250
Gabardin női rubaKelméK ......  „..., 48.000
Tinta gyap jú Miviot. dupla széles.... -....... . ..... 89.730
Kombinált öltSnyKellólf'Csomag ..................... 175.000

(tartalmat egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)
Eredeti angol öltöny. raglén, női koaztüm ío francia ruha- 

kelmékben gazdag válaaxtók.

Konfekcl6>ef ztáty:
(caak a Calvln téri áruhézunkban)

KoverKé Kabát, legújabb fazón...................  , 786.300
Angol hompszpon Kabát, tavaszi újdonság.....  873.300
DivatesíKos aljaK.................................................... 89.700
Selyem triKózsempor, minden színben.... ....... 157.250
Fehér opálblózoB, legújabb fazónokban............ 125.000

Legújabb angol éa francia modelek nagy választékban 
msgérksxtek.

Seiyem<osztély s
Csíkos selyem újdonság, báli színekben, 80 cin 59.200 
Tiszta selyem, 85 cm széles, minden színben M 74.000 
Liberty-selyem ruhára, minden színben............ 86.950
Crepe de Chine, nehéz minőségű........... _......... 128.000
Selyem marocain, legdivatosabb minták........  133,200

Eatélyt ruhaeelymekben órláai válaaiték

Vásxon-oiuetály s
Fenyves mosott vászon és sífőn 
Bőrerős angin........................... ............
Kitűnő alsónadrág Kőpper
Batisztsifón, 83 cm széles .... ....
Batisztsifón, 130 cm széles......
Lepedővászon, 150 cm széles.................. ............
Paplanlepedővászon, 180 cm széles 
VászontörülRöző ........................................
Fianell portőrlő........... ............................... .
Pohártörlő ..... .......................... ........
KávésKószlet# damaszt, 6 személyes.....................

17.000
21.000
28.680
24.980
38.850
45.350
53.650
19.450
14.800
17.580

155.400

Kötött- és sxövöttéra-osEtélyi
(csak a Calvln tárt 4ruházwikban)

Kői baritnyáK, minden színben....................  9.250
Kitűnő női harisnyák dupla talp ás sarokkal _ 23.000 
Fátyol női harianyáK, minden színben_______  37.000
F.rflzoKniK, tartós minőség ____ _________ __ 7.600
FérflzoBnl flór, kitűnő minőség.........................  23.000
Fért! svéd Kesztyű..........................  .. 25.90#
Kői svéd Kesztyű, selyem kivarrással........ .. 26.800
Hői gynpjúm.UÓBy, minden színben................- 170.000
Női Kötött Kabát, tiszta gyapjú............................ 242.00#

Höif ehörnemd-osztíUy i 
(csak a Calvln téri éruhézunkban)

Női hatiszt zsebKendő, azsurral 8.000
Női nappali ing, azsúrral 36.000
Női nadrág, azsúrral ..........  36.000
Női hálóing, azsúrral ................... w.w.w........79.550
Ing és nadrág batisztkészlet hímezve110.200 
Batiszt szoKnyaKombiné, kézi azsúrral —98.980 
Vászon párnahuzat.............. 71.830
Vászon paplanhuzat .~............................................. 196.100
Színes paplan, jóminőségfi .......316.000

Különleges fehérneműekben éa babakelengyékben 
nagy vélaaxték

Féri if ehémemd-oaztSIy l 
(csak a Calvln téri éruhéxunkban)

Színes nappali ing, két külön gallérral..MMH..».u 74.000
Flanell sport férfiing két gallérral 85.000
PiKémellu ing, fehér......... ................ 92300
Kitűnő hosszú hálóing.......................... —-------  103.600
Hosszú alsónadrág, köpperből 64.750
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség.......43.480
Pyjama öltönyös, nagy választékban HtllHIWMM 214,ó#0

?, 21/,, 3 és i méteres szövet, selyem is mosó 

mapadé^o^ 
pé Id.átlfin otes.dn

Mintákat
kívánságra készséggel küldünk
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Mister Smoking
Mondja, igaz az a hir nátháiról, amit 
hallottéul

—Igaa. Persze, hogy igaz, amit 
maga hall, az míndftf igos. Valóban 
Rdtkai Maréi szeretné mégepyszer 
eljátszani a Pillangó főhadnagy 
cimü operettet, amelyben néhány 
évvel ezelőtt olyan ragyogó sikerei 
róttak. Most, hogy Buttykay opé- 
rétije nemsokára színre kerül, a 
Marica grófnőtől. A csdszdrnö ap- 
ródjáig ki kell valamivel tölteni az 
időt. Először a Szibillre gondoltak, 
még hozzá eredeti szereposzáéban, 
csak éppen a Fedák szerepét jót- 
szotta volna Lábas Juci, azután 
meg a Bíbor ruhás hölgy járt a 
nagyérdemű igazgatóság fejében, 
Miiül a két tervet elvetették azon
ban és most a Pillangó főhadnagy 
fehljitásának tervével foglalkoznak. 
Néhány nap múlva azonban Butty- 
káy befejezi a hangszerelést és ak
kor majd elkezdődhetnek a nagy 
sikert ígérő operett próbái.

— Rátkairól nincs más hírt
— Dehogy nincs. Rátkai és Fa

ragó revüjüknek első két felvoná
sát benyújtották Sebestyén Gézé- 
nak, a Városi Színház igazgatójá
nak, aki május tizenötödikére 
vezi a premiert, Zerkovitz és 
Fekete az Utolsó nóta cimii 
rettje után. A revü főszerepét 
kay Márton fogja játszani.

— Mi van Hashell esodersvüjéeelf
— 'A Halló Amerika cimü Has- 

fntt-revil tiz napos lett és konsta
tálhatom, hogy a tiz előadáson ál 
slalcadatlamd táblás házok melleit 
ment, ami a színháznak közel egy 
milliárd koronát Jövedelmezett ed
dig. Az eddigi jelekből ítélve két- 
ssae táblás ház minden valószínű
ség szerint ráköszönt máid a Fő
városi Operettszinházra.

— Hót a görlokkel mi .verni
— Szegénykék sokat belegesM- 

tiek, Úgy latseAk a magyar klíma 
árt nekik, mert alig van nap. hogy 
eovih vagy mánk vagy kettő is 
egysterre beteget ne jelentsen.,

— S. mi van ilyenkor os agyüttesself
No hallja, niuis semmi baj, 

mert á mi lányaink éppen olyan jól 
etaégznk e művészi munkát, mint 
né angol görlök. Thnyn Dolly, 
Thnyn Bessy meg Tamássy Piri a 
görl-helgettesek. A múltkor azután 
g kis Thayn Bessynek egy angol ur 
beküldött az öltöíőbe egy hatalmas 
Csokrot abban a hitben, hogy 
Thayn Bessy is a ködös Albionból 
való. Thajjn Bessy a csokrot szépen 
megköszönte, még pedig angol, nyel
ven, mert ti <» tmgol, ha nem is lon
doni, de newyorki és igy semmi 
akadálya nincs, hogy az angolokul 
fw helyettesitse.

— Látta a Szu/amHoft
— Hogyne. Mondhatom szép elő- 

adás volt, bár bizony hiányzott a 
Magyar Színház régi, nagy étin- 
vada, ahol annak idején nagy dia
dalt aratott ez a dal játék. Es 
hiányzott a gyönyörű Gombaszögi 
Margit, aki a legszebb rózsa volt 
Absolon kertjében. A Blaha Lujza 
Színház igazgatói irodájában a 
premier-estén, a felvonások kö
zötti szünetben Beöthy elnök msn- 
hatottan beszélt boldogult öócséröl. 
Beöthy Zsigáról, aki a Magyar 
Színház egykori Absolonja volt.

— Mindezt egybevetve, remek 
volt oe előadás, Pelay Maliid, Hat- 
math Hilda, Békássy Jessy, Rozs- 
vyay Ilona, Sándor Gizi, Nádor, 
Boroei. Tihanyi Béla, u kis Boti, 
Ihász. Fülöp, Heltay pompásak 
voltak, Tihanyi VUniös rendezése, 
Bárdy István díszlete elsőrangú, 
de. nekein mégis legjobban a Széni
éül lányok tdncszámal tetszettek 
I blük tanulhat ódnak a görlök.

— .ttztytk görUikl
— Ja Igaz, no nézte, de Pyy lá

tó zb már maga is tudja, hogy nem- 
i-sak Haskell görlök vannak, ha
nem Tihanyi görlök is. a Városi 
Szipkán kórúshölgyell vedig Fc- 
renczi görlöknck hívják.

~~ A Vitt...
— A Vigs.zlnhátbiM iijból felme- 

L'/W at «• ttzme, hogy elmennek 
nHUnt/bá zrnndégnertvtlni. De 
■ÜMMt fehnarfíll a tanv, WiR)

tér- 
Bús 
ope- 
Rát-

SZÍNHÁZ
Kiss Ferenc

súlyos betegen fekszik Párizsban
Kiss Ferenc egyik Budapesten 

tartózkodó barátja tegnap este le
velet kapott Párizsból Kiss Ferenc
ijétől, amelyben tudatja, hogy férje 
Párizsban súlyos betegen fekszik 
szállóbeli lakásán.

Ktes Ferenc az ideérkező hír sze
rbit még Zürichben betegedett meg 
és igy betegen utazott Zürichből

"sülvm'természetű’ Párizsba ;>1atszunla' ,csaK pset,eíf Hangverseny 
ttgaftge súlyos természetű. JrartzsDa kereteben léptessék fel, amennyiben A^nnKvo«7SbSv Ö«rizSi orvosok véleniényo szerint 
erezte magái. Azonnal oi\ost hív- hotpireÁ^hői való tóiipc fpiÁnniée tak. akt konstatálta, hogy a művész-1 ? s település
nek inén komoly lefolyású bélhu- brjSl'30bb ldót 'etz lffenybe-

•rútja van, amely napokig, do eset- 
lesr hetekig is eltarthat.

j Kíks Ferencné értesítette férje ba
rátját. hogy azokat a vidéki vendég-

i f-zefeplési szerződéseket, amelyeket 
Kiss Ferenc még idehaza kötött, 

'bontsa fel, vagy lehetőleg olyan ér? 
felemben változtassa meg, hogy fér

őjének ne kelljen színdarabokban i 
játszania, csak esetleg hangverseny

RÖVID HÍREK
LENGYEL MENYHÉRT

uj darabjáról az hírlik, hoify 
a Magyar Színházban foir 
szinrekeriilni és főszerepeit 
Fcdák Sári1, Bajor Gizi, Csór, 
fos Gyula és Törzs Jenő lét
szák majd,

AZ UJ b-listasok

névsorát még ebben a szezonban 
nyilvánosságra hozzák az Opera
házban,

ÚJPESTI BLAHA LUJZA SZIN-

most csütörtökön mutatja be 
Kálmán Imre „Jlarlca gróf
nő" cimü operettjét Marica 
grófnő Viola Marcit lesz.

„DEBRECENBE KENF. MENNI'- 
jímú Farkae-operctUt a Városi- 
színház rövidesem feleleveníti

Beregi Oszkár 
csak az uj szezonban jön Budapestre

Amerikai szerződését feltétlenül betartja
Néhány nappal ezelőtt pattant, ki 

annak a híre, hogy Beregi Oszkár 
rövidesen Budapestre jön és a Re- 
iiaissance-SzinháAioz szérzödik- Ezt 
a hírt, később megcáfolták, a Héttői 
Napló munkatársának pedig a kö
vetkezőket sikerült megtudni Beregi 
viss'zatéréséről:

— Valóság az, hogy Beregi Oszkár 
nagyon szívesen hazatér, ha. erre 
neki módot nyújtanak, annál is in
kább, mert mar esztendők óta kény
telen külföldön tartózkodni. Ma 
azonban az a helyzet, hogy legalább 
a jövő szezón kezdetéig nem vállal
hat állandó budapesti szerződést, 
mert ifiég ast elmúlt él* őszén számos 
szerződést aláírt, amelyeket, fcltitle- , 
szül teljesíteni akar. Ha előáJlaM..azJ

jyVTJVLruVlAi‘i‘ri‘*,T ■ *-i-.VlY1
Immár el is merült, mert egy ilyen 
vendégeskedéssel annyi baj, ■ 
van, — -1—.... ----- - - - -----
sem az erkölcsi, sem pedig az eset
leges anyagi sikert. Az elé azonban 
nem gördít az igazgatóság nehézsé
geket, hogy egyes tagok elmenje
nek, így tehát Lukács Pál nemso
kára . megkezdi vendégszereplést 
turnéiát,

— inti tud még),, •
— Mondja, vem látta véletlenül 

Marton Gézát, az Operettszlnház 
karmesterét az utóbbi napokban. 
Hu nem látta, én mondom magé
nak, keresse fel és nézze meg. hogy

az eset, hogy q színházak igazgatói 
9. rendkívüli viszonyokra való tekin

gette] kiengednék szerződésének tel
jesítéséből, sem jöhetne haza, mert 
amerikai szerződéséi mindenáron 

| teljesítenie kell.
I Ez volt az a szerződés, amelynek 
felbontását Beregi Oszkár már nem 
egyszer kérte, az amerikai színház-

I igazírató azonban mindenkor ridegen 
; visszautasította Beregi kérését éa 
annak pontos végrehajtását köve
telte. ,

Tgy tehát ma az a helyzet, hogy 
Beregi, a jövő év októbere előtt nem 
szerződhetik véglegesen egy buda
pesti színházhoz sem, akkor azonban 

i.t.öbb4, mint bizonyos, hogy hazatér.
I

' *7 Különben Sereik Márta is anjj-
ifjeskedéssel annyi baj, fjond, nyit, kér Sebestyén Gézától, aki 
hofjy az bizony nem éri mén LehAr t,Fra$quitá“.jának női fösze- 
’‘ ........................ , revét akarja vele játszatni,

— Petráss Sáritól nent kapott levelet?

1 — De Ifién, "Éppen, tegnap jött
egy képeslap Petrámtól, Dánosból.

■ Május végen itthon lesz, mert a 
' magyar nyara,t — amint. írja — nem
akarja idegenben tölteni,

I . — Bárdosék merre járnak?

— Bárdosék a t-Szcretni^vel 
déken turnéznak. Nagyszerűen

VÍ-

POLA NEGRI 
NORMA TALMADGE

POLA NEGRI 
NOI4MA TALMADGE 
Wt" A 2 világfilm egy műsorban

Royal Apollo 
Uránia

a

ragyog e cipője. Mitől ragyog? Jó megy a, soruk, hiszen Bárdos rű)i- I 
volna tudni, ugye? No lássa, én azt Beste a turnét. Előadás után meg*1
is elmondom magának. Néhány bet- hívják őket disznótoros vacsb- 
tel ezelőtt itt volt egy amerikai rákra. Azt hallom, Simonyl Maja 
szép asszony, akinek Marthon elpa- már olyan motelt, hogy rá se isme- 
nassolta, hogy itt már minden, ló ........................... ................
voltul, csak, nem tud olyan cipóké 
nőcsöt kapni, amitől agy rannogn'’ 
a cipő, mint a tükör. A szép asszony 
azután elutazott. Marthon pedig to
vább busult amiatt, hogy tiem ra
gyog a cipője, amig végre tegnap 
egy hatalmas csomagot ImvoU t 
Amerikából. Remegő kézzel bon
totta lel és képzelje csak., mi rótt 
Lennel Huszonnégy doboz amerikai 
cipőkrém,

— Péchg Kr-sirót hallotta, hogy lül- 
flldre mepnt

— Az még nem bizónyos. hogy el
megy, csak az a bizonyos, hogy a 
londoni Lyrie Színháztól, egy ra
gyogó szerződési ajánlatot kapott. 
Pécliy Erzsit LoiAonba hívjak Le
hár „Paganini" timü operettjének 
főszerepeié. Ez a Paganini egyen
ként még készen sincs. , de mar 1 
Európa valamennyi, szinhása meg-1 
vásárolta. Nálunk Jövóre , korul f 
majd sAore a Király Színházban.

Zmzent |
— ZsazsiinnJe nagyszerücti megy

Récshen. Minden á’doll »«ap laLlas 
ház közönsége köszönti öt o; 
louiá'-ban. Különben, ha irdeKln 
azt is elmondom, hogy ásazsa gá
zsiul a ház Hzeuölsafizalfll.at. kúpja 
esténként, ami körülbelül tizennel-, 
millió koronának, felel meg. Jo i 
gázsi, mii '

vünk, ha hazajön. A többit pedig a 
i jövő héten hallja majd meg tőlem.

I

• Juhászlegény, szegíuy Juháezlogín v 
szenzációs aikare a Várost Szinhádum. 
A szerelem hódít, a vidámság gyújt a 
,-Jukdszlcgény, szegény iukriszlcgénii11 
ragyogó eólarláeán a Várost Srínkdr- 
bán. Az elragadóan kedves, szép zenójíi 
magyar újdonságot ovációi, lelkesedés- 
sel fogadta a közönség: kacagva kaca
gott 7 örök Dezső pompás ós ízes magyar 
figuráin, elragadtatva élvezte a darab 
friss í-s színes romantikáját, sorra meg
ismételtette Magyar Ldstló vérpezsdítő, 
szép magyar muzsikáját a forró hangu
latban tapsolta a függöny eló újra meg 
újra a szerzőket s h kitűnő szereplőket. 
A nagyszerű dalos játék ma. vasárnap 
ás a jövő héten hétfőn, szerdán, szomba
ton és vasárnap leste kerül színre a Vá
rosi Szinház-ban.

A legnagyobb párisi siker
Menyasszonyi fátyol 

(La fleur d’ orangar) 
bemutatója szombaton

Renalssance Színházban
a ■*> <i

• A Menyasszonyi fátyol (Flo« 
D'Oianrer). A Renaissanco Színház e 
héteu, szombaton mutatja be Mirabeau 
és Dolley vígjátékát Karinthy Frigyes 
fordításában. A Párisban több, mintegy 
éve állandóan műsoron lévő legmulata
gosabb vígjáték főszerepeit Somlay, 
^r.c.7,y Ernő — ki egyben a darab ren
dezője, —• Bótli Klári, a színház ven
dége, Jankovlch Magda, Harsányi, Ba
tsányi Paula, Turay Ida, Koljer Erna és 
Földy Anna játsszák. A hét többi nap
jain: kedden, csütörtökön, pénteken ifj. 
Gaal Mózes egzotikus miliőben játszó 
nagyhutóaú színműve, „Az idegen" hót* 
főn és szerdán az 50-ik előadásához kö
zeledő Lengyel Menyhért-komódia, „A 
Waterlooi csatn" kerül színre. Jövő vaá 
aárnap délután „Csókoljon meg!"

• A Xyu bemutatója lesz a Viytiitb 
hei-j jövő hetének irodalmi és művészi 
nagy eseménye. Oszip Dümoo „minden
ne pl tragédiája" nemueak a különaieu 
érdekes meseszövés révén, do az egy. 
másra torlódó kópék gazdagságával éi 
hatáson voltával érte el világsikerét, A 
szombati bemutatóig az
low, Paul Gcraldy páratlanul szép szju- 
játéka dominálja a műsort. Kedden a» 

\(irdöo(jt, csütörtökön a Délibábot játs
szák.

! * Vjra ..Altona"-het<s leaz a Magyar 
I Színháznak. Ezen a héten is ötször ka- 
I ííil színre a szezon legérdekesebb ó* 
, legnagyobb sikerű drámája. Hétfőn, 
szerdán, pénteken, ásombaton és vaeár- 
nap este játsszák Fazekas Imru san- 
müvét, amely csodálatos írói művészet' 
fél oldja mog páratlanul ucMs Urnáját 
Táblás házak ezakadatlan sorozata tap
sol az „Altonn" drámai szépségeinek es 
n páratlan előadásnak, amelynek díszei 
P. Márkus L'milin, Bajor Outi. Csortos 
Gyula. Kedden és csütörtökön Drégely 
vs Liptai véglcknül nnilauágos vígjű- 
téku, „A vörös ombor" megy.

• Nésw mag • hirdétA-«Bitar«koii ■ 
Fdrosi SstnAfís helyaralt.
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• A „Fej vagy írás" vidámsága vezet 
a Belvárosi Színház jövő heti műsorán 
is. Lakatos László nagyszerű komédiája, 
amely híressé vált annál a külön érde
kességénél fogva, hogy a benne sze
replő művészek kctíis szerepekben lép
nek föl, hétfőn, szerdám, pénteken és 
vasárnap esto körül színre. Táblás há
zak mulatnak a „Fej vagy írás“ bril- 
liáns szellemosfiégciii és ünnepük Titkos 
Ilona, Törzs Jenő, Mészáros Giza, Ker
tész, Dezső ragyogó együttesét. Kedden, 
csütörtökön, szombaton a „Ki babája 
vagyok én“ című francia bohózat, mely
nek mulatságossnga és népszerűsége 
mái- közmondásos. Vasárnap délután 
tSzones Béla remek „Olasz asszonyba 
49-edszer.

• Két érdekes vendég szerepel a Vá
rosi Színház pénteki Cormen-elŐadású- 
ban: Máiké Rózsi, a in. kir. Operaház 
volt kitűnő énekesnője énekli a címszere
pet, míg partnere Don Jósé szerepében 
Kubla Rlchárd, a prágai operaház nagy
szerű tenoi'istája lese.

SPORT
Jl Vasas vándor díj 

győztese az M. T, E.
Zsúfolt nézőtér élvezte végig va

sárnap éjjel a magyar birkozósport 
klasszikus vándordíjának döntő küz
delmeit. Az éjszakába mélyen bele
nyúló verseny szenzációs meglepe
téssel végződött, amennyiben

az értékes trófeát a favorit MAC 
helyett a Munkás Testedző 
Egyesület pompás birkózó gár

dája ragadta magához.
A döntőküzdelmek délután 4 óra

kor kezdődtek és tartottak megsza-

kitás nélkül éjjel fél 12 óráig.
A vándordíjas verseny részletes 

eredménye a következő:
Lég súly bán: 1. Skorlecz Gyula (MTE), 

2. Fülöp Sándor (MÁV), 3. Németh Jó
zsef (MÁV).

Pehelysúlyban: 1. Németh Jenő (MTE), 
Harmuth István (MTE), 3. Dancsó Pál 
(MTE).

A vorBCTiy lapunk zártakor még fo
lyik, azonban az MTE eddigi eredményei 
alapján is győzött.

jabjm liua uszóversenyt rendez

kar tagjai kMtt találj,4 
neveket: Baráth Zoltán, BosmaíSS 
Károly, Nádas Ödön, 3
Síékám Géza, Fontad JóMef cSS 
Gusztáv, Zloch Gyula Zsák. Károfy

A Corvin Színháziján

Alice Terry és 
Ramon Novarro 

Már csak néhány napig!

Benépesültek a 
sporttelepek az 
elmúlt vasárnap 
Efsöosxtályu csapataink pró- 
bagaloppja — Kitűnő az FI C 
és a Vasas — Hz MTK nem elé
gített ki — Hz UTE nagy gól
aránnyal győzte le a Zuglói 

hG-oí

A futballbajnokság tavaszi fordu
lójának megkezdése előtt, az elmúlt 
vasárnap volt az utolsó ajkalom, 
hogy egyesületeink elvégezzék csa
pataikon az utolsó simításokat A 
programon egy díjmérkőzés is sze
repelt: a Vasasok játszottak a Hl. 
TVE ellen a Magyar Kupáért*, ame
lyet előbbiek váratlanul na^y gól; 
.aránnyal nyertek meg. A kitűnő 
nnmkúsosnpatnak tehát nem aggódik a 
együttesének tavaszi szereplését ille
tően. De az FTC hívei is elégedetten 
dörzsölték kezeiket tegnapi mérkő
zésük után: a 33FC kitűnő együtte
sét szén csatárjáték utón, respelcta- 
bilis gólaránnyal tudták legyőzni. 
Annál elégedetlenebbek voltak a 
bajnokcsapat drukkerei. A kék-fe
hér csapatnak csak a csatársora 
mozgott frissen, míg a fedezetsor 
nem állott feladata magaslatán. 
Ezzel szemben ellenfele: az NSC,ki
tünően szerepeit. Az UTE — úgy 
látszik — kiköszörüli a nimbuszán 
ejtett csorbát. A lila-fehérek WM™’ 
is könnyen győzték le a Zuglói AC- 
ot. nem kevesebb mint, féltucat golt 
juttatva annak hálójába, A többi 
csapataink másodosztályú együtte
sekkel tartottak tréninget. A Törek- 
rés a TTC-t, a VÁC a KTE-t győzte 
le könnyen. Vereséget szenvedett 
azonban a KAC a Húsipar osoktól. 
A BEAC a harmadosztályú BSE-vel 
a BTC az ugyancsak harmadosztá
lyú URAK-al mérte össze erejét.

A vasárnapi mérkőzések eredmé
nyei a következők:

Vasas—III. TVE 5:1.
A mérkőzésen a Vasasok voltak a 

helyzet urai. A győztes csapatból 
Takács hármat, Szcntmiklóssy és 
Kocsis 1—1 gólt rúgtak, míg a III. 
kerületiek egyetlen gólját Steinfeld 
rúgta.

MTK-NSC 4 :1 (1:0).
r Mindkét egyesület teljes csapattal 
állott ki. A bajnokcsapatnak csak a 
csatársora elégített ki, míg a fede
zetsor meglehetősen gyöngén szere
pelt. A közvetlen védelem ellenben 
elég jó volt. A Nemzetiek nagyon 
jól mozogtak és számtalan gólhely
zetet teremtettek, amelyeket balsze
rencséjük miatt nem tudtak kiak
názni. Az első két gólt Orth lőtte, 
míg az NSC-nek még az első félidő
ben sikerül Spitz révén 2:l-re ja
vítani az eredményt. Török láb rán
dulás miatt kiállt. Opata. és Jeny 
révén ér még el az MTK két gólt, 
amelyek közül különösen az utóbbi 
volt szép.

FTC—33FC 5:2 (2:1).
Az FTC szép csatárjatékkal meg

érdemelten győzött. Az első félidő
ben Matkovich játszott, akinek he
lyet szünet lilán Kokul foglalla el, 

‘?z ö helyén pedig Kelemen állott 
be. Stecsovits és Kokat révén már 
hét- góllal vezettek ti zöld-fehérek, 
íuikor&Mor handse miatt tizen-

* Több mint 20 függöny f-n 5 vastaps 
pecsételte meg mindegyik felvonás után 
jfj. Gaal Mózes „Jz idegen'1 című szín
műve bemutatójának nagy sikerét a Re- 
ííaissowcc Színházban. Nyíl tszíni tapsok 
lionoráltúk Somlay, Holló Klára, Táray, 
Harsányt, Róth Marianne, Maklúry, 
Haló, Vertes nagyszerű játékát, s a sze
replőkkel együtt a fel vonás végeken a 
Bzoi'zőt is tüntető tapsokkal ünnepelték.

* Minden este; Halló, Amerikai A Fő
városi Oporettszinház műsorát természe
tesen a szenzációs amerikai revü tölti 
be. Vasárnap délután a Nótás kapi
tányt adják.

* A „Szalámit” sikere elsőrendű szín
házi szenzáció. Minden várakozást nieg- 
halad az a siker, amelyet a Blaha Luj
za Bzính/dz szenzációs „Szulamit** elő
adása aratott. Közönség és sajtó egy- 
liangii lelkesedéssel állapította meg, 
hogy a „Szulamit“ előadása olyan szop, 
szí nos, érdekes és magával ragadóan 
hatásos, amihez foghatót budapesti opo- 
j-etíszínház még nem produkált. Bűbá
jos keleti zene és évezredes erejükkel 
megrendítő egyházi ónokok, pazarul 
pompás díszletek, kápráztató jelmezek, 
szédítő táncprodukciók teszek felejthe
tetlenné a „SzulamiV'-estét. Nincs szó, 
amely eléggé tudja dicsérni az előadást. 
Hannath Hilda Abigail szerepében a 
legnagyobb magyar primadonnák so
rába lépott Palay Maliid a címszerep
bon fenséges ,£zulamit“ volt, Nádor 
Jonő férfias tenorja elragadóan csen
gett a régi kelőt! melódiákban, Dóri 
Jenő egyházi óneke művészi élmény, 
Borosa Góza, Heltai Au dór, Ihász La
jos, Fülöp Sándor komikuma falrengető 
hahótákat kelt. Igazi művészi szenzá
ció R. Szontpál Olga növendékeinek és 
Mirkovszky Mária klasszikus tónea. A 
inegerőeített zenekar virtuózán adja elő 
a „Szulamit“ zenéjét, amelyet erodeti 
héber motívumokkal részben összeállí
tott, részben szorzott Donáth Ede. Be
látható időkig minden este a „Szulamit“ 
lesz a Blaha Lujza Színház műsorán.

* „Szeretni ...u (Alnier) pénteken, e 
héten egyetlen egyszer kerül színre a 
Renaissancc Színházban, (Somlay, Si
mon yi Mária, Táray.)

* A Szövi Hal borbély Rozináját Guthy 
Erzsi, az ismert novft kolornturéupkcs- 
nő énekli kedden este a Városi ,SHn- 
házban.

* Színházak heti műsora. Király Szín
ház: Egész héten út: Marka grófnő. 
X usnrnap d. u. 3 órakor mérsékelt hely
árukkal: Árvácska. — Magyar Színház: 
Hétfő: Altona. Kedd: A vörös ember. 
Szerda: Altona. Csütörtök: A vörös em
ber. Péntek; Altona. Szombat: Altona. 
Xasárnap d. u. 8 órakor mérsékelt holy- 
órakkal: A vörös ember. Este: Altona. 
— Relvárósi Színház. Hétfő: Fej vagy 
írás. Kedd: Ki bubája vagyok én. Szer
da: Fej vagy Írás. Csütörtök: Ki babájR 
vagyok ón. Péntek: Fej vagy ints. 
Szombat: Ki baúja vagyok én. Vasár
nap ti. u. :i órakor mórwékelt holyúrak- 
kal: Az olasz, asszony. Este: Fej vagy

ÍV Eirí'^ bó-1 íuiKor.sáhzíor hondse miatt tlzen-
* ■ n ';rX" ‘n/';- ó"‘- '.weshez jut n 3» FC, amelyet. OMh
v,n. K hf,y-,rnU"’- Pf'.iií. Kn- juttat rendeltetést helyére. A ináso- 

------............... ---------------- * ‘lik félidőben beállt Kelemen visz 
g---------

életet a játékba, aki a 8-ik percben 
védlictetlen gólt rúg a pompásan 
védő Zsák hálójába'. A Harminc
hármasok Pipa révén jutnak újabb 
gólhoz, azonban néhány perc múlva 
a Glück foul-ja miatt megítélt ti
zenegyest Kohut értékesíti góllá.
A __ ______ __________Á 35-ik percben Steiner 
FTC ötödik gólját.
UTE—Zuglói VII. kér. AC

Meglepetést keltett az ____...
egészséges játéka, amellyel sikerült 
a kitűnő zuglói együttest nagy gól
aránnyal legyőzniük. Mindkét egye
sület teljes csapattal állt fék A 
győztes UTE góljait Csontos (3), 
Prlboj (2) ésJeszmás rúgták ,mig 
Zugló Kitti révén jutott egyetlen 
góljához.

Husjparos—-KAC 2:0 (0:0).
A KAC puha játékával szemben 

a Husiparosok egészséges és szép 
futballt játszottak. Ennek köszön
hetik szenzációs győzelmüket is. 
Gól nélkül végződött félidő után 
Budai foul-ja miatt tizenegyeshez 
jutnak a Husiparosok és Csihula 
révén szerzik meg a vezető gólt A 
41-ik percben Dcmay lefutás jitán 
kapura lő. a kispesti kapus a lap- 
dát kiejti kezéből és a ráfutó Báder 
közelről belövi a labdát.

BEAC-BSE 1:1.
Változatos küzdelem, amely az 

erőviszonyoknak megfelelően* dön
tetlenül végződött A BEAC gólját 
Kertész lőtte tizenegyesből, míg a 
BSE-t Kovács Elemér juttatta gól
hoz,

BTC—URAK 4:1 (2:0).
A BTC könnyen győzte le a ki

tűnő rákospalotai együttest.
VAC-KTE 4:0.

A VAO is könnyen jutott győze
lemhez, egyébként nagyszerű má
sodosztályú ellenfelével szemben.

MAV-ETC 4:1.
A jóképességü harmadosztályú, 

csapat meglepetésszerü győzelmet 
aratott másodosztályú ellenfelén.

Hígja az

6 :1 (2 : 0.)
újpestiek

71 Műegyetemien 
vivóversevye

Sikerült vivóversenyt rendezett 
MAFC vasárnap a Műegyetem 

A verseny elnökségé-

UanktoM te voatu réMríBjUriasA*, üHinf jpm.. m* uum.um (o

a_______
aulájában. __ ______ _ _______
nek fentartott helyen ott láttuk 
Schimanek Emilt, a József Mű
egyetem Rector Magnificusát, őr
gróf Pallavicini Györgyöt, az 
MVSz elnökét, Hilltl Dezső dr.-t, a 
MAFC tan áréi nö két és Gyarmatky 
István ifjúsági elnököt. A zsűri 
tisztét Berty László r ezredes és 
Wcrkncr Lajos elnöklósóvel, Dénes 
Károly, Dunay Bertalan, Filotás 
Ferenc, Garat János, Gerde Oszkár, 
Gencsi Pál, Glykais Gyula, Kren- 
cseey Géza, Misley Sándor, Por
ra yh Béla, Bády József és Rozyo- 
nyi György látták el.

Részletes eredmény:
Győztes: PetschaueT Attila (Fo

dor-iskola), 8 győzelem. 1 tusa 
előny, 2. Misley Károly dr. (BEAC, 
Gerentsér-iekola) 7 győzelem, 3. 
Gombás Sándor dr. (Tisza István 
Vívó Club), 4. Kcdmár István 
(MAFC) 6 győzelem, 2 tusa előny.

A győztes Pettschaüer Attila 
valóban megérdemelten győzött. A 
fiatal, alig 21 esztendős vívó — a 
vivósport legtekintélyesebb t vezető 
egyéni ségein ek egybehangzó nyi-

Fiatalos, (ide
n.?áliívv»yirAS/irl v?'“ZM|t dr. Kalwr. 
i&SEEBS 

szertár, Andrássy útP26.“ z4^ÓEy‘

MOZI ÉS FILM
• A gyönyörű Mary Pickford Buda, 

pesten. Amerika legbájosabb és lég. 
tinnepdtobb fllmdívája, Mary Pickford 
akinok elragadó egyéni játékában már 
pár év óta nőm gyönyörködhetett a bu
dapesti közönség, most végre ismét a 
légművészibb élvezetben fogja részesí- 
teni Budapest mozirajongóit. Az „United 
Artist" amerikai filmgyár legújabb ée 
legszebb világattrakciójának, a „Dorotliy 
Vernon“ (Két szomszédvár) című 10 fel
vonásos játéknak címszerepét — amely 
az ö egyéniségéhez és női bájához oly 
pompásan illik —, alakítja ezúttal a ne
ves íllmstar, sok-sok kedvességgel, vi. 
dáonsággal és rendkívül finomsággal. A 
pazar kiállítású „Dorothy Venrnon“-t, 
amelyet óriási áldozatok árán a Projec- 
tográf film vállalat szerzett meg Magyar
ország részére, három elsőhetes mozgó
színház: a „Royal Apollo“ „Omnia“ és 
„Corso“ cip'ldejülcg mutalják be feb
ruár hó 13-án, péteken először.

A

MozgőStétr-Ottfion

J
• Kanibál szintezek filmen. Az ameri

kai filmgyárak művészei, rendozői és 
felvevőoporatőrjei már a legfantasztiku
sabb helyeken dolgoztak. Az eddigi re
kordokat &7xmban messze leverte Rév 
Ingram, a kiváló amerikai rendező, aki 
nemrégiben Ramon Novarroval és Alice 
Terry-vel egy polinéziai szigetre, Wai- 
loára rándult ki. Négyhetes hajótúra 
Tttán érkeztek Wailoa szigetére, ahol egy 
különleges mesójű filmen dolgoztak há
rom hétig. A film főszereplője Motauri, 
a bcnsziilöttek főnöke. Természetesen 
statisztériát nem tudtak magukkal 
vinni és Így a tömogjelenetekot a benn
szülött és megszelídült kannibálok se
gítségével készítették el, ngyhogy Rcx 
Ingram legújabb filmje lesz az első, 
amelyen kannibál színészek szerepelnek.

Ettnor GUn regénye
hArom hét

Megjelenik február 13-án a

Kamarában
1• A Kamarában ma is a Missixippi 

rabjai, Grifflth-film, valamint a Két kis 
lovag, az amerikai gyormckburlcszk-so
rozat 11 j filmje. Minden előadásban fel
lép Mlss Lilian, a világhírű fénytán
cosnő. Előadások: egynegyed 6, egyne
gyed 8, egynegyed 10 órakor.

Eladja:
A „HMtíJl Napló" lapkladóvillalat.

SZAKORVOSI
rétiére.

EZÜ8T 6ALVAR6AN-QLTA8. — Rendelés égési nap
RAkóczi-út 32. I. rm, 1. Rókus**1 nemben.

MeglepO drakat fizeted
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