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Röpcédulákon izgatják 
az ifjúságot, akadályozzák meg 

Beregi Oszkár fellépését
Jiz ébredők gyűlésén osztogatták a Stádium>nyomdában készült felhívást: „Igen

_ ------ __ . _ aünnepélyesen kell fogadni BeregbBerger Oszkárt /" — Hegedűs Gyula lemond 
Színészszövetség elnökségéről, ha a tervezett kulturbotrány megtörténik

Beregi Oszkár és Hetényi főkapitány nyilatkozata
országrészek színpadain lépett fel 
és mindenütt nemcsak óriási egyéni

Lapunk más helyén már beszá
moltunk arról, hogy vasárnap dél- imuv.vxxu.vu uviuwan. vnao* 
előtt a pesti Vigadóban gyűlést tar- sikereket ért el. de nagy szolgála to- 
tott az Ébredő Magyarok Egyesü- 1'4' ~ x--i.
lete. A gyűlés végén néhány isme
retlen fiatalember a közönség kö
zött röpcédulákat osztogatott, me
lyen felhívják az ifjúságot., hogy a 
napokkal ezelőtt Budapestre érke
zett Beregi Oszkár fellépését akadá
lyozza meg, vagy jull assza bot
rányba.

S Seregi Oszkárt, közvetlenül a 
kommün összeomlása után azzal 
vádolták, hogy kommunista, mert 

proletárdiktatúra alatt több alka- 
ommal fellépett a Városi Színház

ban rendezett előadásokon. A vá
daskodás vége az lett, hogy a Nem
zeti Színház — melynek egyik két
ségtelen erőssége volt — elbocsá
totta kötelékéből. Beregi Oszkár 
hiába hivatkozott nemzeti érzésére 
és a kommün alatti korrekt maga
tartására. Hiába hozta fel igazolá
sára, hogy a kommunizmus legádá
zabb korszakában is, — mikör fellé
pésre kény szeritették — magyar 
népkölteményeket és izzó, hazafias 
Verseket adott elő. Hiába volt min
den: az elvakult gyűlölet száműzte 
Beregit az ország első színpadától.

első tüntetés Beregi ellen
Ellenfelei azonban még ezzel sem 

elégedtek meg. Ahol jósak lehetett 
üldözték és kellemetlenkedtek a mű
vésznek. Legügyesebb trükkjük az 
volt, hogy állandóan azt a hirt ter
jesztették, hogy tüntetést rendeznek 
az ellen a színház ellen, mely Bere
git fellépteti. Sokan mosolyogtak 
ezeken a céltudatosan terjesztett 
híreszteléseken, de csakhamar be
bizonyosodott. hogy egyáltalában 
nem túlzottak a híresztelések. Közel 
öt éve már hogy a terézköruti 
Intim Kabaré műsorába vett egy 
blynn darabot, melyben Beregi Ősz
karnak szánta volna a főszerepet. 
Egy. napon azonban az akkori idők
ben divatos felelőtlen elemekből 
összeverődött csoport megjelent a 
kabaré előtt és csaknem formális 
ö«from után behatoltak az igazga
tói irodába és követélték ,hogy Be
regi számát vegyék le a műsorról. 
A kabaré igazgatója Leopold Gyula 
tiszti ruhában, lovaglóostorral ke- 
Beoeu állt a betódulók. elé és igye
kezeti eltávolítani őket. Végül is 
azonban u fenyegetések hatása alatt 
teljesítette a felelőtlenek követelé
sét és Beregi Oszkár a Nemzeti 
Színház nagy művésze nem jutha
tott szóhoz a harmadrangú körúti 
kabaré színpadán sem saját hazájá
ban.

Btragi. ezután rövidesen külföldre 
tóv&zott. Béesbeu és az (*

felé. Ugyanezen a vonaton utazott 
Bethlen István gróf miniszterelnök 
is Géniből visszatérőben, aki mikor 
meghallotta, hogy Bcrefji a vona
ton tartózkodik, magához kérette s 
több mint fél óra hosszat közvetlenül 
elbeszélgetett vele.

Budapestre érkezve Beregi Osz
kár fivére. Beregi Ármin mérnök 
Podmanlczky utcai lakásán szállt, 
meg. Néhány barátján kivül alig 
érintkezett valakivel. A Sztnészszö- 
vetséggel megegyezett, hogy feb
ruár tizeuhatodikáu szavalóestet 

ad a Vigadóban, a Szinészszövétség 
javára. Azonkívül érintkezésbe lé
pett Bárdos Arthur színigazgatóval 
is, aki a Renaissance színház szá
mára szerette volna megnyerni Be
regi Oszkárt.

Vasárnap minden a legnagyobb 
rendben ment. Az est jegyei jófor
mán elővétel mellett keltek e. s a 
publikum örömmel várta hogy vis- 
szontláthassa ünnepelt művészét.

kát tett a magyar kultúrának is.
Itthon maradt barátai és tisztelői 

meg voltak győződve ártatlanságá
ról — igyekeztek előkészíteni a ta
lajt a visszatérésre. Annál inkább 
is szükség volt erre, mert távozása 
nagy rést ütött a Nemzeti Színház 
művészgárdáján. Rövid idővel ez
előtt alkalmasnak látták a helyze
tet ahhoz, hogy a ki üldözött művész 
visszatérhessen Budapestre. A Szi- 
nészszÖvelség mint fegyelmi fórum 
felülvizsgálta Beregi Oszkár kom
mün alatti magatartását. őt iga
zolta s ezzel lehetővé téve. hogy 
Beregi a, napokban visszatérjen 
Budapestre.
Beregi Oszkár Bethlen gróf 

vonatfülkéjében
Beregi Becsből inult Budapest

Botrányba akarják fullasztani Beregi 
fel epését

Vasárnap délelőtt a pesti Vigadó 
nagytermében nagygyűlést tartott 
az Ébredő Magyarok Egyesülete, 
amelynek lefolyásáról lapunk más 
helyén emlékezünk meg. Magán a 
gyűlésen alig történt valami, de

mikor a hallgatóság, mely javarészt 
fiatal egyetemi hallgatókból állott, 
távozni készült, a nagy teremben és 
a kijáratoknál röpcédulákat osz
togattak.

A röpcédula ez:

HétfBn, 1925 febpuáp hó 16-án este 7 óra
bor* a keresztény magyar ifjúság „ünnepé
ly esen" fogadja a „Vigadó'* bejáratánál 

Beregi Berger Oszbárt.

Igen ünnepélyes 
fogadtatás lesz!!

Begyeteb ott mindannyian.

Kiadó: Lovast Béla. Stádium R.-T., Budapest. Nomdaigazgató: Janovits F

a miniszterelnökkel beszéltem erről. 
Meglepődve hallom öntől — mondja 
munkatársunknak —. hogy tüntet
ni akarnak ellenem. De nem sokat 
törődöm. vele. Hu tüntetnek, hu nem, 

én fellépek holnap.
Hiszen mit gondolnám! k az* ország 
belviszonyairól, ha egy színésznek 
attól kell tartani, hogy testi épsé
gét veszélyezteti az előadáson. Szí 
nősz vagyok. Én játszani fogok.

Nem érdekel senki, nem érdekel 
semmi. Csak Petőfi és Adj/ ver
seket meg néhány erdélyi vén
költeményt akarok elszavalni.

Ennyit mondott magáról Beregi 
Oszkár.

Hegedűs Gyufa lemond, 
ha megtörténik a tüntetés
Ezután Hegedűs Gyulához a Szí* 

nészszövetség elnökéhez fordultunk, 
aki következőket mondotta:

— Éppen most szereztem tudo
mást a készülő tüntetésről. Bereg? 
Oszkár meghívásáról a Szinészszö: 
vétség elnöki tanácsa döntött, az 
illetékes fegyelmi fórumok meg
hallgatása. után. Ebben én vem vet
tem részt. Természetesen, minden le
hetőt elkövetek, hogy leszereljem 
ezt az akciót, mely oly rossz fcn.i/t 
vetne a külföldön Magyarországra 
ff a ez nem sikerülve, ugu azonnal 
lemondok a Szövetség elnökségéről

— ön szerint kik indították meg 
a tü’rtetósi akciót? — kérdeztük.

— Ezt nem tudom konkretizálni. 
Az ifjúság egy része, néhány baj
társi szövetség tagjai felkérlek ar
ra, hogy akadályozzam meg Beregi 
Oszkár fellépését’ én azonban in- 
differens voltam mindvégig.

— Beregi Oszkár szerint a Szi
nészszö vétség garautálIa sértetlen
ségét: mit tud ön erről?
t— Én személyesen érintkezésbe 

léptem az arra illetékes hatóságok- 
gal, s mindenütt azt a válasz kap
tam. hogy gondoskodnak a rendről. 

Mit mond Hetényi főkapitány* 
helyettes

Beszélgetést folytattunk még He- 
tényt Imre főkapitányhelyettessel 
is, aki igy válaszolt:

— Csak egyetlen szó mondani
valóm van: 'vigyázunk. Ez éppen 
elég. Mást nem mondható}:.

Sági Pál.

A röpcédulát, a legnagyobb disz- | mindenütt nagy felháborodással és 
kréció mellett osztották szét. Rövid izgalommal tárgyalták a tervezett 
pillanatok alatt szinte fogadkozá- kuturbotrányt, melyet felelőtlenül 
sok hangzottak cl: ott leszünk. akarnak előkosziteni közismert cso-

De tudomást szerzett a készülő- portpk.
désről Budapest társadalma is és

Csak néhány népkölteményt akarok 
elszavalni — mondja Beregi

— Hit feleljek errel — kezdette

.............._........... akarnak előkosziteni közismert cso- 
szerzett a készülő- portpk.

Megalakult 
a portugál kormáüy 

Lisszabon, február 15. 
Gnimaraes kormánya megalakult. 

A külügyi tárcát Gcdinhó vállalta. 

Lehner-vonós négyes 
nagy sikere Angol- 

órszágban

Munkatársunk felkereste ennek a — Mit feleljek erre! — kezdetűi 
töpcédulai fenyegetés kapcsán Be- Beregi —. Hazajöttem. A Színész 
regi Oszkárt és megkérdezte tőle ml szövetség garantálta sértetlenségo- 

i külföldre ja véleménye az ellőne készülő tűn- met. Ugyanígy a kultuszminiszter,a 
elszakított1 tetősről. I belugyzuiiÜMjíter és a rendőrsóe. sőt

Londonból joloutik: A Műnél..* let 
Guardiau majdnem félha.sábos külön 
cikkbon méltatja a Lehner-vonósnégycs 
londoni hangversenysorozatát. Ez h 
nagyszerű magyar vonósnégyes — mond 
ja a lap —most kezdte meg nyolc hang
versenyre terjedő sorozatút, melyekben 
bemutatni kívánja a kamarazene fejlő
dését első szúrnyrakolteétŐl a mai napig.

, A mai hangversenyen Haydn négy 
elődje, illetvo kortársa jutott szóhoz; 
müveiket falán túlságos históriai hűség
gel játszották, de a hallgatóság szive ''n 
merült el a műfaj régi termékeinek él- 
veaetébsk
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Cipőkereskedők Mayer János miniszter 
az 50 holdnál kisebb bérletekrőlVMirnap délelőtt élénk érdeklődé* 

mellett zajlott le a cipőszakmái érdek- 
teslülotek nagygyűlése. A kereskedelmi 
és pénzügyminisztériumok kiküldöttei
nek jelenlétében nyitotta ueg a kon
gresszust Perényi Mór. a Magyar Cipő- 
kereskedők Országos Egyesületének elnö
ke. aki megnyitójában ismertette az el
múlt esztendők gazdasági történetét és 
azokat a mélyreható jelenségeket, melyek 
n szakma mai helyzetét előidézték. Dr 
Kollmann Márton a hitelviszonyokat, a 
tisztességtelen verseny ügyeit, a részlet
fizietek tultengését inmerlotte. .1 rész- 
letü tietek — mondotta — idézték elő a 
válságba jutáit kereskedők összeroppa
nását. Cipót nem lehet részlettörlesztés
re eladni.

A cipőgyárak defaileladásainak meg 
kell szűnnie. Lehetetlen, hogy a gyúró- miupnjnv vágyva, uiyun 
sok először a kereskedőket látják ol áru- i válságba kerülnének, amely 
val és azután a különböző beszerzési j katasztrófával fenyeget,
csoportok utján közvetlenül a fogyasz- . ..... . . ■ . .
fókát is cltótjők ós a kereskedőknek annal ’* A0^'5" a teruie«k,la-
versennt IrimLlanak. J ]"1t"b'” ^ben 6'’.m 3av’11-

Dr Franki Gőrn n vómtarittlta «ér<ih|tak. Érdeklődtünk ex ügyben 
mek kapcsán rámutatott arra a lehetet
len helyzetre, ami az uj vámtarifából 
származik. Egy pár M.OOO koronás tor
nacipő vámja i>.000 korona. Lehetetlen, 
hogy « pénzügyi kormány elzárkózzék 
ezen sérelmek és merőben tévedésnek 
minősíthető hibák orvoslásától.

A cipöiippnökök sérelmeit Radványi 
Lipót, a cipőgyári képviselők szakosztá
lyának elnöke és a szakmai adóügyeket 
dr Ányos Lajos ügyvéd ismertették.

A kongresszus határozati javaslatát 
rlr Végi Gyula titkár terjesztette be és 
indokolta meg.

A nagygyűlésen felszólaltak még: 
Moskovits Farkas cipőgyáron, dr Balká
néi Kálmán, az Omke igazgatója és dr 
Kemény Dezső kamarai titkár.

A bérletSMMgvt függetlenítik a búzaparitástól — Nem ja
vultak a terméskilátások — Tárgyalások a bérlők és tulaj

donosok között
A búza árának horribilis emelke

dése nehéz helyzet elé állította azo
kat a földbérlőket, akik a bérlett 
összeget buzaalapon állapították 
meg a. tulajdonossal. A földbérlők 
ugyanis arra hivatkoznak, hogy a 
több évre buzaalapon kötött bérleti 
szerződések aláírásakor a búza ára 
300.000 korona körül mozgott és ez 
a paritás stabilnak mutatkozott. 
Tla tehát most, a kétszereset kellene 
fizetni a bérletbevétel idején meg
állapított összegnek, olyan súlyos

Megszökött 
egy sikkasztó textil- 

kereskedő 
Feltörte e hatósági sárat la

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
Eugen Dánt bécsi cég följelentést tett 

i rendőreégen, hogy Zucker Bertrand 
Kigyő-uoca 4. szám alatti textiláru ke
reskedő 550 millió koronát, 8600 svájci 
frankot és 4200 francia frankot elsik
kasztott.

Detektívek keresték Zt/cA-erf és meg- 
il lapították, hogy napokkal ezelőtt meg
lökött. A Kigyő-uoca 4. szám alatti üz- 
«tot a hatóságok már korábban lefog- 
ni iák és a detektívek csodálkozva lát
ók, hogy a hatósági pecsétet, a redőny
ről letépték. Az a gyanú, hogy Zucker 
:örte le a zárat, és a lefoglalt árukat 
negdézsmálta. Hétfőn fog a rendőri bi- 
lotteág kiszállani és a leltárt átvizs
gálja.

Zucker Bertrand ellen elfogató purnn- 
?rot adtak ki.

Mayer János
főimiveiésügyi miniszternél, aki a 
kövei kezüket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

Még mindig nincs tisztázva 
a fővárosi kórházak válságos 

he yzete
Jl főváros tiltakozó memorandumot intézett a nép> 
jóléti miniszterhez az ápolási dijak áthárítása ellen

A főváros közbórházai a teljes anyagiI összegeket utal át a fővárosnak. Lég
csőd előtt állanak. Legutóbb a Zita-kór-1 utóbb már 68 milliárdra rugott a mi
ház megszüntetésével sikerült, a válság I nisz tórium tartozása s ennek a hatalmas 
kirobbanását elodázni s most ismét az a ‘ 
helyzet, hogy további két. kórház bezá
rását tervezi a tanács, hogy ily módon 
lehetővé tegye a többiek fentartúsát.

A válság közvetlen oka az a differen
cia, amely már régebbi idő óta keletke
zett a főváros és a -népjóléti düHisaté- 
rium között. A szegénysorsu betegek 
ápolási költségeit ugyanis a kormány
nak kelleno ■megtéríteni az országos be
tegápolást alapból, azonban a miniszter 
már hónapok óta csak elenyészően apró

A közvélemény kltörö örömmel üdvözli a 
világhírű, teljezen békemlnöségü

SAbVATOK
idénysör-kUlönlegesség megérkeztét!

Klmérésah, anily a késslat tart;

Bandi Ferenc éttermei Vili, József krt. 46 

Bánni János éttermei VI, Andrássy út 51 

Bristol szállá éttermei iv.MáiimtírimH. 

Frenrelsz István éttermei acuM^uoda 

Hoflmann Jínoséttermeí «, p4iy. ucca 3 

Keszey Vince éttermei VII, Rákóczi út 44

Kolossá Viktor éttermei v, viimos cs. út 44 

Ireeh Vilmos éttermei Vili, Baross tér 13

ralackoivi az díszei káét házak Hanti minden Jobb füizer- ti csemejsüsleiben 
VÉRSZEGÉNYEKNEK ELSŐRENDŰ TAPSŐRI

Vezérképviselet:
MEZEI ÉS TARJA Budapest, IX., Rsnolder ucca 4 
TeMénaiesraadeltsaki Mssef 24-41 *s Jéssef 34.80 siSm

— Teljes tudatában vagyok an
nak a'nehéz helyzetnek, amelybe ---. ............/,
a földbérlők jutottak. A nehézsé- aífarja -venni az (illám vátlairni 
gck kiküszöbölése és a probléma /*s •*’*-*—'*—' •
megoldása érdekében

az a terv merült fel, hogy az 
50 holdnál kisebb területet 
bérlők bérleti összegét a hu/.a- 

paritástó függ tleni.sük.

Ez a terv azonban még nem érett 
meg a döntésre. Puhatolod zó tár
gyalásokat folytatok minden 
irányban, konkrét elhatározásra 
azonban csak később kerülhet 
sor.

W&JS- »

zottaágut is küldőn ki s 6 bi‘ 
hogy . vaW 
reiwn. Az, eredmény aronlr, tus 
dules volt AZ hét Xí,

leirat irkeuM n .éuióJii b- 
tértől, amelybon tudjad-a 
ndcsnak, hóm e„u n ,n-

törvdniihatósdffoi.-ra hrlriifnd a
A városban' óriási kőnstéraáeióf 

tett a mmisztrr eme tervének kö,W 
tatl»r,hiÍ“t1í“SV1al6s;i"u'il‘' hiszámi'hC 
tattan kővetkeimínyckkel járna n r 
varosra nézve Mindenekelőtt felborul „v 
i A i 1 0™n’k«l‘^KV0téS, mórt 1 “ a 
kórhazak íen tartósát és a Rvcri.. w 
delnu intézmények ellátását a 
nak kellene viselni, ez körei. 100 mllliór 
dós kiadást jelent, amelynek fedezetéről 
gondoskodni kell, vauiról

Mini, beavatott helyről értesü-, laÍkozott'<razcl11 kérdtesVl Uő7™u f'"!’ 

Ilink, a földbérletek iigyébeú a vén- rozta, hogy IWako-ó e,‘a,li'
tekt minisztertanács foa dönteni, inlét a „é,,jóleli minlsslerhe- - - 
amikor ugyanis Mayer János told- . ........................
mivelósügyi miniszter i_/._ 
helyzetben lesz, liogy konkrét ja
vaslatot terjesszen elő.

összegnek a hiányát természetesen ala
posan. nipg^iíik.g.,.kórházak, ^melyek 
még a legfontosabb közszükségleti cik
keket sem tudták utóbb beszerezni. Sú
lyosbította a bajt az a körülmény, hogy 
a -népjóléti miniszter tulalacsonyan álla-' 
pitottrk-'niág1-dijakat s amíg a 
fővárosnak egy beteg napi ellátása 72.000 
koronában van, a miniszter csak 32.000 • 
korona szedését engedélyezte a fizető í 
betegektől. így a főváros minden egyes 
betegre 40.000 koronát fizetett rá na-

« /.«pjoieii miniszterhez a. terv 
----- ; - yeflreáűtfftísánízA: megakadályozása érde 

mar olyan l.-élmi. A. pénzügyi ügyosztály ei is C 
műkről 1,1. szította n terjedelmes memorandumot a 

melyben leszögezik a főváros álláspont
jai, rámutatnak a főváros kétségbeejtő 
anyagi helyzetén^ s az érvek egész 1ö 
megét sorakoztatják fel a miniszter tor- 
vo ellen.

Kijelenti a főváros, hogy a betégápo. 
Tas és a gyermekvédelem költségeinek 

( áthárítása törvénytelen, mert a. polgá- 
rok adóiból létesített országos betegápo. 
lási alap vau hivatva ezeket a. költsége
ket fedezni. Ha a miniszter ezt a ter
vét megvalósítja, úgy rövidesen az is
kolák, egyházak s egyéb intézmények 
fentartúsát is a városokra fogják átha 
ritaúi. Ha a kormány ilyen eszközökkel 
akar a takarékosság útjára lépni - 
jegyzi meg a főváros — úgy nagyon 
rossz helyen kezdi meg kísérleteit. Lo
hol., hogy igy az állam költségvetésébou 
megtakarításokat érnek el, do a váro
sok el fognak pusztulni.

A főváros a, társhatóságokat is felező, 
lilotfa, hogy lépjenek fel a népjóléti: mi- 
niszter végzetes terve ellen s memoran- 
állmokkal féjezzék ki tiltakozásukat.

Láng is Társa, Orsz. Kaszinó éttermei
IV, Semmelweis ucca 1

Mayer János Éttermei II, Pálffy tér 4 

Metropote-szálió éttermei Rákóczi át 58 

Opera étterem és Vezeklő pince
VI, Andrássy út 25

Páczer János éttermei vm, mp.zmiin u» 

SchmieílliolIerWlfflosé|termeln,Pöu.8 
Varga János étterme! Óbuda, FMir

Pasics megegyezést keres 
a nemzetiségekkel

Londonból jelentik: A Manches
ter Guardian hosszabb cikkben fog
lalkozik a jugoszláv választások 
eredményével. A lap megállapítja, 
hogy a. Pasics—Pribicsevics-koali- 
ció mindössze kilenc főnyi többség
gel rendelkezik. Ezt a többséget 
példátlan tcrorral érte el. A válasz
tásban vereséget szenvedtek a ma
cedóniai mohamedánok, n. németek, 
a magyarok; a szocialisták és kom
munisták közül egy sem került be 
az uj Házba.

A lap ezután a választások nyo
mán kialakult helyzet várható fej
leményeivel foglalkozik. Kifejti, 

i hogy az uj parlament aligha lesz 
munkaképcssebb, mint amilyen az 
előbbi volt. A 162 főnyi kormány
párttal szemben 153 főnyi szilárd 
ellenzéki blokk áll. Vájjon távol 
marad-c az ellenzék vagy az ellen
zők cgv része, tiltakozásul a tör
vénytelen választási eszközök el
len? Ezekre a kérdésekre ma meg 
nem lehet, választ adni. A lap sze
rint talán jobb, hogy Pasics

, ségre jutott, mintha katonai dikta
túra létesült volna, amely múlha
tatlanul vérontásra és fokozott ter
rorra vezetett volna. A jelen pilla
natban Jugoszlávia egysége nem 
forog veszélyben. Nincs kizárva, 
hogy Pasics bizonyos ínegeg^'ezest 
fog keresni a nemzetiségekkel.

i

Tcxfilwakmúbau, szakértelem nél
kül la kereshetnek napi 6—700.000 
koronát jómegjelcnésü urak. Le,vei- 
beli ajánlatok „Biitos jövő” jeli- 
gére kiadóba.

Ügynökök felvétetnek. Jelent
kezni lehet délelőtt Erzsóbetvárod 
Textil- és Divatáruház Rt. Dohány 
ucca 36. Nagydiófa ucca sarok.
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Családi dráma 
Újpesten

Mogmérgezto magát és gyer
mekeit

A Hétfői Napló tudósítójától. —

Újpesten a Lőrinc-ucca 113 számú ház
ban a lakóknak feltűnt, hogy Lőrinc* 
László asztalos ma egész nap nem jött 
ki a lakásából. A szomszédok be akartak 
hatolni a lakásba, azonban az ajtót 
zárva találták. Betörték az ablakot és 
így sikerült bejutniok a szobába, ahol 
az egyik ágyban eszméletlen állapotban 
feküdt az asztalos, a mellette levő másik 
ágyban pedig szintén eszméletlenül két 
kis gyermeke: a hatéves Sándor és a 
négyéves Margit. Mentőket hívtak, akik 
megállapították, hogy Lőrinc/ Hőbb 
Juminállal megmérgezte gyermekeit, az
után maga is nagy adag luminált 
vett be.

A mentők a férfit sulyo3 állapotban 
> gróf Károlyi kórházba, a két kisgye
reket az újpesti gyermekkórházba vit
ték. Életbenmaradásukhoz kevés a re
mény. A bázbcliek agy mondják, hogy 
Lőrincznek két héttel ezelőtt meghalt, a 1 
felesége és a feletti bánatában követte 
el tettét.

Ébredőgyűlés 
a Vigadóban
Illáin Ferenc Bach Lajosról és a 

„többi zsidókról"
Vasárnap délelőtt tizenegy órára a | 

Vigadó nagytermében gyűlést hivott j 
össze az Ébredő Magyarok Egyesülete. ' 
A naggyülés közönsége zsúfolásig meg- I 
töltötte a Vigadó termét. Eckhardt Ti- ' 
bor, Ulain Ferenc dr, Zsirkay János és 
Budai/ Dezső nemzotgyülési képviselők 
voltak a gyűlés politikai szónokai, mig 
a Magyar Egyetemi és Főiskolai hall
gatók Országos Szövetsége részéről Gu
lyás Béla, a Mefhosz egyik vezetője je
lent meg.

A gyűlésen Tlisday Dezső elnökölt. 
Megnyitó beszédében az egységes ke
resztény front erejéről beszélt és kije
lentette, hogy a keresztény polgári és 
munkásosztály el fog seperni minden 
zsidó machinációt. Gulyás Béla a ke
resztény főiskolai hallgatók nevében 
szólva azt mondja, hogy a numerus 
clausus fenntartása az ország létérdeke. 
A keresztény politikusok ellen, — akik 
ma a numerus clausus ellenségeinek 
vallják magukat — tanuságtételre hivja 
Prohászka Ottokár püspököt, aki az 
ezerkilencszázhusz augusztusában meg
tartott bizalmas tanácskozáson a nume
rus clausus mellé állott.

A követkőző szónok Ulain Ferenc dr. 
volt, akit a közönség percekig tartó vi
haros tapssal fogadott. Egy zsidóvédő 
vállalat Numerus clausus című könyvé
ből vett idézetekkel szedett sorra né
hány közéleti szereplőt, akikről elmon
dotta, hogy miért ellenségei a numerus 
elauausnak.

Itt van egy idézet — mondotta — 
•gy volt államtitkártól. Beck Lajos 
nevű izraelita...

Vlain beszédének ennél a passzusánál 
a pódiumon helyet foglaló rendőrtiszt- 
viselő Eckhardt Tiborhoz fordulva meg
jegyezte, hogy ez nem tartozik a tárgy- ' 
hoz. Ulain Ferenc egy pillanatra elhall
gatott, majd harsogó hangon Így foly
tatta beszédét:

— Mi társadalmi egyesület vagyunk, 
Politikai kérdésekkel nem foglalkozunk, 
de nem mehetünk el szó nélkül társa
dalmi kérdések mellett.

Majd Vámbéry Rüsztömet, í'eiiyö 
Miksát ée Pakolt Józsefet aposztrofálta. 
Végül ajánlotta a közönségnek, hogy 
vegye meg a könyvet, mert ez a legjobb 
propaganda a numerus clausus mellett, 
d közönség nem fogadta nagy szimpá
tiával rtt ajánlatot. Ulain statisztikai 
odatnkkal bizonyította, hogy milyen ve- 
medelmet szült a zsidó ifjúságnak az 
•Kyo’amro való tódnMsn.

2*lrkay János után Eckhardt Tibor 
Iáhány mondattal bezárta a gyűlést

A rendőrség nagyarányú készültség
től vonult fel a gyűlés színhelyére. A 
Vigadó dunai frontján huss lovaarendőr 
ilt nyeregben egy felügyelő vezetése 
•tatt. A környező uooákban P^Lg meg- 
WMtatt őrjáratok cirkáltak. Rendaa- 

aaonban sehol sem került sor.

Májusban megkezdi működését 
a magyarországi katona! vizs

gálóbizottság
Kinevezték a legv^zOtt államokat ailenSrzö bizottságok 

elnökeit
Genf, február 15. 

A nemzetek szövetsége magyarországi katonai vizsgálóbizottságá
nak elnökéül Kirke, angol vezérőrnagyot nevezték ki. Az invesztigá- 
ciós bizottság a németországi, ausztriai és bulgáriai delegációkkal, 
amelyeknek elnökeit is most nevezték ki» egyidőben, legkésőbb má
jusban megkezdi működését (T. R)

Hemrich Ferenc cáfolja, 
hogy Budán Ripkáékkal kooperálna 
Márkus Jenő: „Ebből egy szó sem ígaz“ — Heinrich Ferenc: 

„Nem járok külnn utakon0
Az egyik hetilapban az a hir je-: 

lent meg, hogy a budai Heinrich-I 
párt és az ugyanottani Ripka-párt, 
egyesült egymással a fővárosi vá- ■ 
lasztásokra. Ez a hir nagy feltűnést; 
keltett annál is inkább, mert Hein-1 
rich Ferenc tudvalévőén tagja an
nak a fővárosi Szabadelvű Pártnak, 
amelyntk több: tagjai: Bárczjj 
István. Rassay Károly, Sándor Pál 
és Ugrón Gábor már több Ízben

a legélesebb ellenzéki állás
pontra helyezkedtek a kor
mányzattal és magával Ripka 

Ferenc kormánybiztossal is.
Munkatársunk ebben az ügyben 
magához

Heinrich Ferenc
volt kereskedelemügyi miniszterhez! 
fordult f el világosi tásért, aki a kö-; 
vetkezőket mondotta a Hétfői ; 
Napló munkatársának:

— Teljesen egyetértek a fővá- •

Tolnay Kornél 
a Máv. várható deficitjéről 
A Máv. 1924—25. évi költségvetésének első fele 3 mil
liárd fölösleggel zárult — A második féláv hiánya 

nagyobb lesz, mint az elsO féláv tObblate 
A kormány nem tervez tarifaómelést

A miniszteri rendelettel kereslte-; 
delmi vállalattá alakított Máv első J 
félévi jelentését a napokban publi
kálta a vezetőség. A jelentés szerint 
a Máv üzletmenetének első félesz
tendeje december 31-én

három milliárd szufficittel zá
rult.

vagyis az 1924—25. költségvetési év 
első felében a bevételek hárommii-, 
liárd papirkoronával haladták meg 
a bevételeket. Ez ügyben alkal
munk volt meghallgatni

Tolnay Kornél,
a Máv volt elnökigazgatójának vé
leményét. Tolnay Kornél a követke
zőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársa előtt:

— Az első félesztendő 3 milliár-, 
dós szufficltjc a viszonyokat te
kintve. reiative kis összeg. Há- 
rommilliárd papirkorona arany
értékben csak 210 ezer korona. Ez 
az összeg

nem lesz elegendő a második 
félév várható deficitjének te

dezésére.
— Tudni kell ugyanis, hogy az Sem emelésre, sem leszállításra 

első félév, különösen szeptember-■ nem gondol a kormány.

Teherautók @
nagy válMztékban raktáron. V.CMAádlo.3. T.44MM

re sí politikát illetően a Szabad
elvű Párt vezéreivel.

Nem járok külön utakon
Arról, hogy az én budai pártom 
egyesült volna az ott legutóbb 
megalakult Ripka-pártfal, nem 
tudok. A szervezkedési ügyeket 
egyébként a fővárosi Szabadelvű 
Párt ügyvezetője: Márkus Jenő 
intézi.

| Munkatársunk

Márkus Jenőt,
ivóit fővárosi tanácsnokot is meg- 
’ kérdezte. A következő választ kap- 
; tűk:

Ebből a hírből
egy szó sem igaz.

Az ilyen tendenciózus híresztelé
sek csak a fővárosi szabadelvű 
polgárság megtévesztését szolgál
ják.

tő! decemberig igen forgalmas, 
viszont

januárban minimális a sze
mélyforgalom. február—márci
us—április hónapokban pedig 
rendkívül kicsinyre redukáló
dik az áru és teherforgalom.
— Nyilvánvaló tehát, hogy a 

Máv

költségvetésének második fele 
aránytalanabbal kedvezőtle

nebb, mint az első,

igy tehát a 3 milliárd nem lesz 
elég a várható hiány pótlására, 
úgyhogy

a Máv kereskedelmi vállalat 
első esztendeje feltétlenül de

ficittel fog zárulni.

Érdeklődtünk ez ügyben a kor
mányhoz közelálló helyen is, ahol 
annak kijelentésére szorítkoztak, 
hogy ’ 

a Máv tarifatételeiben változás
nem lesz.

Elfogták 
a zsidó hitközség két 

szélhámosát
Hamis nyugtákká? vették föl a 

hitközségi adót
A pesti izraelita hittközségnél egy 

évvel ezelőtt rájöttek, hogy valaki ha
mis nyugtával hajtja be a hivőkön a 
hitközségi adót. Az uj esztendő előtt 
megállapított kár 12—11 millió korona 
volt. A hitközség feljelentést tett a 
rendőrségen, a nyomozás azonban ered
ménytelen maradt. Néhány hónap múl
va újból megkezdődtek a csalások. A 
detektívek ismét megjelentek a hitköz
ség irodájában és nyomozni kezdtek. 
Alig kezdték meg azonban a munkát, 
mikor Mérő Géza a hitközség egyik al
kalmazottja eltűnt az irodából. Másnap, 
sőt harmadnap som jelentkezett. Ki
küldtek a lakására, ahol megtudták, 
hogy Mérő Csehszlovákiába utazott.

A detektívek gyanúja most Mérőre 
irányult. Rövidesen rá is jöttek, hogy 
a csalást tényleg Mérő követte el, aki 
az elfogatástól való félelmében meg
szökött.

A nyugtahamisitó néhány hónappal 
ezelőtt hamis név alatt visszautat Bu
dapestre. Albérleti szobába költözött 
és lakásadója holmijait ellopva, odébb 
állott Egyre-másra érkeztek ellene a 

: följelentések.
í iteich detektivfelügyelő csoportja nyo- 
I mozott a lakástolvaj után és Pintér 
, Antal detektivnok sikerült is u személy* 
! leírás alapján elfognia.
; Kihallgatásakor a nyugtaliamisitást 
I beismerte és vallatás közben kiderült, 
hogy Mérőnek bűntársa is volt, aki a 

, hamisított nyugtákkal a hívőket fölke
reste és a hitközségi adót beszedte 
tőlük.

Lázár Béla detektív szombaton dél
után ment ki, hogy a bűntársat, Peri
mutter Bélát, előállítsa a főkapitány
ságra. Ahogy a detektív a Levente-ntca 
8. számú házba ért, észrevette, hogy 
Perimutter lefüggönyzi az ablakokat és 
bezárja belülről az ajtót.

Kopogtatott, dörömbölt, de senki sem 
nyitott ajtót. Perimutter nyilván azt 
akarta elhitetni, hogy nincsen senki a 
lakásban. A detektív lakatost hozatott. 
Mikor Perimutter látta, hogy hasztalan 
minden ravaszkodás, meggondolta ma
gát és ajtót nyitott.

A két csalót vasárnap délelőtt hall
gatta ki Polonkay dr. rendőrfogalmazó 
és a kihallgatás után mindkettőt le
tartóztatta.

Február 18-án 
szerdán

JÓKAI MÓR SZÜLETÉSÉNEK 
100. ÉVFORDULÓJÁN 

délutánt előadás
fél 4 érakor a 

ROYfiL ORFEUMBAN 
mérsékelt üt a. várakkal

Fellépnek : 

jAszai muri 
Garamsxeghy Sándor 

a Nemzeti Színház művészei
Azonkívül:

GROCK
a zenebohócok királya

és a teljes esti műsor
limit kiphatt rlgl Időktől bevált 

Waldheim-jtle 

souányitó-tea 
Biztos hatású, igen kellemes ízű, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk alak érhető el. 
Kapható minden gyógyszertárban é< 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Stenl Fíter győsjfMeruegyéMC'i lilirararlpm

Idwo!, w., W n. nbc
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Ötmilliós bankjegyek 
nyomását tervezik

Hogyan készül a magyar pénz az állami nyomdában . 
Kilenc xépen negyven munkás látja el Magyarország papír- 
nénzkés-letét — Jt fölügyeletet 1OO tagból álló bizottság 
gyakorolja -- Hetenknt kétszer szállítják a bank/egyeket a 
Nemzeti Bankba — Nyitott kocsin kis ládákban szállít/ák a 

készleteket Budáról Pestre

Harminc milliárd értékű milliós bankjegyet selejteztek 
ki a múlt évben

A magyar pénzjegyeket 1923 őszéig a j 
svájci üreWüssfí Rt. nyomta. Másfél 
óv óta azonban bankjegyeink idehaza 
készülnek, az állami uyomdábau. An
nakidején a Magyar Tiénzj< gynyomda 
Rt. kapott megbízást a papírpénz szüle-

papir iv elhagyja a raktárt, m ellen
őrök tekintete kíséri addig, amig eme
letes csomagok alakjában ismét visz- 
ezakerülnek a raktárba. Mihelyt az 
egyes osztályok elkészülnek a munka- 

KI. Knpou. ws... » ..........  1 Jukkái, nyomban rovanosolóst tart az.
HéKkt készítésére, amely uioukájót ed- ellenőrző bizottság és a pénzjegynyomda 
rtlg részben az O.el fiisali, részben saját részvénytársaság exponense.

- .......................- ’--’■■■■ "ü
>U-

gépein vögezto, február 1-töl /lediü "1| 
Wubfériében. a volt Hnditerméuy 6)>u-1 
let mögé épített lmtnlmns épülotbou ( 
lúgja végezni. .. ,

A pénzjegynyomda uj épület© külföldi . 
tervek Kzerint k-...Ült? Berendezése aj 
munkának a legmesszebbmenő kiváusa- 1 
gokat, is fölülmúlja. A munkatermek 
ezcllősek, tágasak és világosuk. A tech
nikai munkások részére külöu inosdó- 
szobák kés. ültek, porcellán és réz fel- 
Bzereléssel.

A pénzjegy nyomda 192". ezept. 4. óta 
működik, vezetője Mrirfí'y Albin vezér
igazgató. A papirpénz, készítése a leg
nagyobb (Hoiiőrzés mellett történik. Ti
zenhat hatalmas teremben, kilenc gé
pen, harminchat munkás gyártja Ma
gyarország pénzkészletét. Munkájukra 
Pintér Endre minitzteri tanácsos veze
tésével csaknem .szúz tagból álló ellen
őrző bizottság vigyáz. Heggel nyolc 
órától délután négyig idegennek a pénz
nyomdába belépni szigorúan tilos. Már 
nz államnyomda kapuja mögött, a. lép- 
u.őbáz mellett hatalmas vaskerítés 
zárja el a pénznyomda udvarát a kül
világtól. Délután az, államnyomda min
den kapuját bezárják, az éjszakai őr
szolgálatot külön iutézkodós biztosítja. 
Hiudeu osztálynak és teremnek ellen
őrző főnöko van. aki u hivatalos idő le
járta utón szoinólyeseo csukja be osz
tálya ajtaját. A munkatermeken ezenkí
vül még páncélajtók is vannak, külön 
zárral és lakatokkal.

Az osztályfőnökök a munkaidő végét 
jelző csengetésre a bhah agyat jók a mun
kái. pillanatok alatt elhagyják a ter
meket s a kiih-sokat személyesen helye
zik ol <*gy vusládúba, amelyet aztán az 
ellenőrző bizottság vezetője zár be. En
nek a ládának a kulcsát egy magas
rangú tisztviselő veszi magához.

Jelrrfeg a pénznyomdában tízezer ko
ronásokat gyártanak. A fölhasználásra 
kerülő papirt műszaki bizottság vizs
gái ju meg, ellenőrzés mellett viszik a 
gépterembe és ellenőrzés mellott szállít
ják mind a tizenhat, termen keresztül. 
Átlói a pillanattól kezdve, hogy a feliér

t
v .*
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Erő és c£észs€$
honol ott, ahol a

D^na-sősborszcsi
használata állandó.

Ez a csod&!Atc« híziszer ar or<Sc3 világon 
;kttzlB?nBri Aa átterjedt. mint kitűnő hatnád 
: téjdalomccf llapító, bed&rzaőlő aztr, asáj. *• 
I toroköblítő.Kockacukorra aaeppentvo balaő 

használatra Is alkalmas.

Kis üveg ára........................................... K tS.500
Közép üveg ára.................   K *0.000
Nagy thes ára........................................ K 03.000

Mindenütt kaoható I

Bgyellen papi rezeiéinek sem szabad 
elkallódnia, minden próbanyomai, 
selejtes darab, papírszalag jegyző- 
könyvbe kerül, utána pedig a meg

semmisítőbe.

A papírpénz elkészítése nagyjában bá
rom teremben történik. A gépteremben 
a rajzot kapja meg. Az arckép bemó- 
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Őszre marad
a választójogi javaslat tárgyalása 
Huszár Károly, a Ház elnöke, cáfolja a választójog tár- 

gyaiásának elhalasztását
Politikai körökben az utóbbi ua- í uj költségvetésnek kell napirendre ke- 

pókban az a hir terjedt el, hogy a vá- rülnie, különben július 1-óvel ismét 
parlamenti ex-lex fenyegeti a kormányt. Hyeníor- 

a kombi- máu joggal következtetnek politikai kö- 
inagyará- rökben arra, hogy a választójog őszre 

zatút, hogy a költségvetés vitája hosz- marad. Megkérdeztük ez ügyben 
szabbra nyúlt, mint azt bárki is gon- i H á Várniv
dolta volna. Még több tárca letárgya- nusw n.army
lása van. hátra, úgy hogy legjobb eset- 
bau is csak a hét végén emelkedhetek 
törvényerőre az 1924—25. évi aranykölt-1 
ségvetés. A költségvetés után mentelmi I 
ürj'ek, az aproprlációg és több apróbb 
javaslat következik, úgy hogy a hús
véti azünetik ezekkel a javaslatokkal 
kimerül a parlament munkaideje.

A húsvéti szünet után az 1925—26. évi
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Polonyl Dezsőnek 
nem kell azonnal megkezdenie 

fogházbüntetését
A Budapesti Ügyvédi Kamara halasztást hért az 
ügyészség elnökétől — Az Ügyészség még nem 
adott utasítást a büntetés megkezdésére—Strache 
főügyész néhány napig függőben tartja az ügyet 
Az ügyvédi Kamara újabb akciót Indít Polonyl

lasztójogi törvényjavaslat 
tárgyalása őszre marad. Ez 
náció abban a tényben leli

Miskolczy Ágost királyi ügyész pa
naszára a budapesti büntető törvény
szék három hónapi fogházbüntetésre 
Ítélte Polónyi Dezső dr. ügyvéd volt or
szággyűlési képviselőt. A királyi ügyész 
ugyanis a Szása Zoltán ellen folyó bűn- 
per főtárgy a látón felolvasta a telefon- 
cenzura-bizotttógnak egy jelentését, n 
moly Szása Zoltánnak védőjével,’ Vám
bér y Ruiztem dr-ral való beszélgetésé
ről szólt. Polónyi Dezső dr egy napilap
nak adott interjuvjában úgy nyilatko
zott. hogy Miskulcíu ügyész a telefon- 
beszél got éshez csak a telcfontitok sú
lyos megsértésével juthatott. Az ügyész 
felettes hatóságának hozzájárulásával 
rágalmazás elmén pert inditott Polónyi 
ellen és a törvényszék Polónyi Dezsőt el 
la Ítélte.

Amikor az Ítélet jogerőre emelkedett, 
a ♦udapeeti ügyvédi kamara kegyelmi 
kérvényt nyújtott, be a kormánysó ka
binetirodájához, hogy a háromhónapos 
fogházbüntetést, különös tekintettel Po
lónyi közéleti tevékenységére, engedjék’ 
a! A __ ____ i ____ ,___ _ ,_____ ,_ 1

Tegnap az a hir terjedt el a főváros
ban. hogy a királyi törvényszék felszó
lította Polónyit büntetésének kitöltésére. 
A hir hallatára Papp József dr udvari 
tanácsos, az ügyvédi kamara elnöke, 
Köves Béla kamarai alelnök és Popper 
Tódor dr kamarai főtitkár ma délben 
megjelentek Sat-rachc Gusztáv dr Ügyész
ségi elnöknél. A háromtagú küldöttség 
szónoka Papp József dr volt.

— A Budapesti Ügyvédi Kamara — 
úgymond — mély megdöbbenéssel vett 
hirt arról a szállongó hírről, hogy Po- 
lányi Dezső dr ügyvédnek, Polónyi Géza 
volt igazeágiigymlniszter fiúnak egy 
sajtóügyből kifolyólag hétfőn meg kell 
kezdenie a reá jogerősen kiszabott há
rom havi fogházbüntetését. A Kamara 
elnöksége Polónyiba* nemcsak a kiváló 
ügyvédet, hazafit és a jogtudóst itatott, 
hanem as embert is, aki vélt igazsága 
érdekében szállott tikra és at e körüli 
harcokban szenvedte el azt, hogy három 
havi fogházbüntetéssel sújtották.

______ „___ . — Polónyi Dezső nem forradalmár, 
el. A kormányzó azonban a kegyelmi, aki a jogrenddel akart összeütközni, ha- 
kérvényt elutasította.____________________ | nem mint volt törvényhozó és törvény-

zolása külön teremben, hydr&likus saj
tóval. réznyomat utján kerül a papírra. 
A harmadik terem a vágó szoba. A Ki
fogástalan iveket a gépek pillanatok 
alatt, vágják az ismert formákra.

Hetenként kétszer szállítják a bank
jegyeket a Nemzeti Bank raktáraiba. 
Érdekéé, hogy amíg a pénzjegy elkészí
tésére száztagból álló bizottság vigyáz, 
addig a sok milliárdnak Budáról. Pestre 
való átszállítása nyitott kocsin, kis- 
ládákba csomagolva, két ellenőrző közeg 
kísérete mellett, történik.

A pénznyomdában bár teljesen töké
letes gépekkel dolgoznak, mégis r«'uge- 
teg próbanyomat kerül ki a gépekből, 
amig a forgalomra alkalmas bankje
gyekre nyomás kerülhet. 1924-ben pél
dául 30fi00.000.000 K értékű l.OOOfiOO K-á# 
bankjegy sclejtezödött ki, amely kb. 
30.000 darabnak felel meg. A százezre
sekből már kevesebb a. selejtes anyag, 
itt mindössze ŰM.OOO.OOü K került el
égetésre.

A Nemzeti Baukban nyert inforiná-

A Magyar Péuznyomónál már szó ke
rült az öt milliósok gyártására is. kon
krét javaslat azonban nem érkezett az 
igazgatóság elé.

ciónk szerint, a múlt évben kerekez á-
mokbau kifejezve:

.3,000.000 drb. 1.000.000 K
2.000.000 drb. 500.000 K
1.000.000 drb. 100.000 K
7.000.000 drb. 50.000 K

12.000.000 drb. 5 000 K
40.000.000 drb. 1 000 K

került a Nemzeti bank trésorjaiba.

elnököt, aki a következőket mondotta 
munkatársunknak:

— Elhatározott dolog, hogy a költ
ségvetés után a válaeztójogi javaslat 
következik és semmiféle ok sincs a 
választójog parlamenti tárgyalásának 
elhalasztására. Az a hir tehát, hogy n 
viasztó jog őszre marad, nem felel meg 
a valóságnak.

magyarázó mondott vélemónvl a. < ilyon irány,, működéibe” V
úgy szándéka. sommicseir6 M1U lc ,• 
nem tolónak. •vautól.
- A Kamara elnhkségo az iga2Sii,. 

iigymintater ura.il kívánt eljárni 
az hgybon, azonban ms raggi'f" r í," 
tesu tünk, hogy a miniszter ur néhón’v 
napig távol lösz a fővárostól. Ezért, ■» 
Kamara, nevében arra kérem Méltó.ó. 
godat, hogy a miniszter ur uiegérke?? 
sé.g sajat hatáskörében függessze fel a 
büntetés mgkezdéeét.

.fcírocAe ügyészségi elnök, aki min. 
den alkalommal tannjelét szokta adni a, 
^7e^..kas "ántl ‘■W^énysénének 
kijelentette, hogy nem t,,ri sammlt nr_ 
ról, hou„ os valamlyik vérire
hajló szerve úitézkcciitl volna már 
büntetés megkezdését illelöen. Tény az
— állapított., rng az ügyészség elnöke'
— hogy a Kormányzó ur ö föméltóságá 
kegyeim t olutasitó végzése már loérke. 
zett a királyi ügyészséghez, annvU 
azonban mgtehet, hogy nélián,/ mí>ia 
fdgnőbcn farija a: iigiicl és ha. a. Ka
mara valamelyes eredményt, el tud árúi, 
úgy a maga részéröl semmiféle akadálvt 
nem gördít a sikeres elintézés elé.

A küldöttség megelcgedóssol vette tn- 
rlomásul az ügyészségi elnök válaszát ós 
elhatározta, hogy a legmesszebbmenő 
kari támogatásban fogja részesíteni az 
egykori nagynevű isazságügyminiszttt

*ak»C«deMOSO®>k^8>IOS5*5CMEm>SC

nBt-, férfi- ós gyermek- 
harisnyáit 

etpusztltHatatlanok !
Főraktár:

Kovács Victop
áruházaiban

PV, Wcf u. 94. - VJ, KMty u. IO

Adrlai- 
ás Ffildközi tengeri 
iuxusiáratok Triesztből: 

Nápoly-Palcrnio-Spanyo ország-Portugá
lia és Kanári szigetekre vagy visszafelé 

Hetenkénti járatok 
Egyptomba luxusgőzüsökön 

Rendkívül mérsékelt Jegyárak, elsőrangú ellátás.
Kívánatra prospektust küld ,

Cosulich Trieszti Tennerhalózásl Társaság
Badaput VII, TIlBmiy Üt 2. Tol. J. léin

Meglepő ápaftat fizetek 
viselt fét*firuMkért 
WerflMiawr Gv- Zichy fenő u. 23. Teleién 5!-7«

Padlőniteh, tulőB, 
lamaerkeneKSS- 
ButarnOvitek prlms brokátok 330 ewr 

Vágó ésTáPsa 
MrpUoz kelUkah Üzletében
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Kereskedő és Iparos Újság
A vámemelés

Daniokles kardja ott függ Ismét a ke- 
kereskedelem feje feleli, az új vám
törvény módot és jogot ad a kor
mánynak arra, hogy szükség esetén 
a vámokat felemelje, s a kormány 
meghazudtolva azt a védekezést, 
mellyel ezt a diktatúrát annakide
jén indokolta, nem külkereskedelmi 
szerződések megkötése alkalmával 
eszközölt változtatásokat a vám
tételeken, hanem színié percszerűen 
szabotált rendez külkereskedelmi 
szerződések tárgyalásánál és úgy 
látszik inkább más, titkos szerződé
sek alapján használja a vámdikta
túrát, nem az ország és. nem a fo
gyasztóközönség, hanem egyes ki
váltságokat élvező vállalatok érde
kében. A gazdasági erkölcsök mér
hetetlen lesüllyedését jellemzi az a 
cinizmus, amellyel a kormány a 
vámkérdéseket kezeli. Mert nem
csak arról van szó, hogy az egyes 
vámtételek emelése újabb súlyos 
és indokolatlan megterhelését jelenti 
a fogyasztásnak, nemcsak arról van 
szó, hogy a jó összeköttetések a 
kormány szemében többet, érnek, 
mint a legelemibb igazság, nemcsak 
a vámok emeléséről van szó, hanem 
ennek az emelésnek a módjáról is, 
mely mintaképül szolgálhat a leg
balkánibb gazdálkodásnak. A kor
mány képviselői négy fal között 
néhány kiválasztott úrral bizalma
san, titokban és suttogva elhatároz
zák a vámemelést és máról holnapra 
bombaszerüen halomra dönti a legi
tim kereskedelemnek minden tisz- 
leseéges kalkulációját, s arra kény
szeríti, hogy a már hónapokkal 
ezelőtt lekötött áru után jelen
tékenyebb, magasabb vámot fizes
sen, mint amennyit számításba vett. 
Ügy látszik a kormánynak az az 
ambíciója, hogy a hivatalod köz
löny hasábjainak száraz tartalmát 
:u lúílftvár lapok szenzációt kereső 
nívójára emelje. Ez az ambíció' 
azonban végzetes lehet a tisztessé
ges kereskedelemre, amely csak ad
dig lehet tisztességes, amíg nem
csak maga gyakorolja a tisztessé
get, hanem ezt a tisztességet vele 
szemben is gyakorolják. A nicglepe- 
Lésszerü vámemelés nem egyéb 
mint a tisztességes importkereske- 
delein szándékos, rosszhiszemű és 
tervszerű kifosztása. A középkorban 
jóljövedelmező üzletága volt a 
rablólovagoknak, hogy meglepetés
szerűen lecsaptak a kereskedők szál
lítmányaira és fegyveres kézzel 
kértek részt a kereskedők haszná
ból. De a középkor rablólovagjai 
legalább nyíltan, egyenesen és be
csületesen alkalmazták az erőszak 
fegyvorót, a kormány pedig titok
ban, álszenteskedve nyúl bele a 
legitim kereskedelem zsebébe. Nem 
akarjuk és nem tudjuk tagadni, 
hogy a vámtörvény formailag jo
got ad a kormánynak a vámok eme
lésére, de bármennyire módjában is 
áll a kormánynak, hogy éljen 
ezzel u joggal, visszaélnie a kezébe 
adott hatalommal nem szabad. A 
meglepetésszerű vámemelés pedig 
nem egyéb mint közönséges vissza
élés, mely jelenthet ugyan pillanat
nyi előnyöket egyes a. kormány ke
gyeiben álló vállalatok számára, je
lenthet pillanatnyi előnyöket a 
kincstár számára is, végeredmény
ben azonban a legteljesebb gazda
sági destrukcióra és a tisztességes 
kereskedelem passzivitására fog 
vezetni.

érdekeltség n kiemeli vámok 
életbeléptetésének elhalasztását Mnja 
A TexliSIcIkészitSk Egyenletesem követeit vámemelés

Az autonóm vámtarifa tervezeté-'ugyanis csak február 15-ig engedi 
y.‘k közzététele óta különbözei meg a régi vámtételek alkalmazá-

sők kötése, a forgalmi adó rendszer 
rónék megváltoztatása és min-* 
dene-ke-lőtt a hitelproblémának ol
csó külföldi hitel megszerzése út
ján való megoldása nélkül gazda
sági életünk egészséges fejlődése el 
nem képzelhető.

A fenti 'nyilatkozatra csupán azf 
kívánjuk megjegyezni, hogyha a 
hazai kikészítő gyárak az autonóm 
vámtarifa vámvédelmét sem hasz
nálják ki és a belföldi verseny az 
árakat a régi nivó alá sülyesztette. 
ez a legfényesebb bizonyítók arra, 
hogy a vámemelés teljesen felesle
ges és időszerül len volt.

Egyébként ez is csak megtrősííl 
annak a kívánságnak a jogszerűsé
gét, hogy a felemelt vámtételek 
életbeléptetését méltányos időre I 
kell tolni abból a célból, hogy « 
külöldön kikészített és a régi ala
pon alakult árucikkek behozhatok 
legyenek.

nek _________ __  __ ______
ipari érdekeltségek részéről ismé
telten mozgalmat indítottak a vám
tételek felemelése érdekében. Ezek 
a mozgalmak főleg két forrásból 
táplálkoznak. Az első csoportba ..... ........r____ ____ _ __________ ______
tartoznak azok az iparágak, ame- lefizetése mellett lehet behozni. Rá- 
Iy<;k a vámtarifa megalkotásának mutat az OKISZ fel terjesztése töb- 
e.lőkészítőmunkálatait nem kísér- bek között arra is, hogy a vámté- 
ték kellő figyelemmel és saját ké- telek felemelése a hazai kikészítő 
szítményeik vámvédelmét kellő gyáraknak évtizedekre szóló kod-. 
eréllyel nem. sürgették. Ezek az vezményt biztosít, nem volna tehát 
úgynevezett lemaradottak, akik méltányos egy rövid átmeneti idő 
csak a vámtarifa tervezetének elől elzárkózni, különösen most, 
közzététele után ébredtek arra,'amikor a, súlyos és válságos hely- 
hogy ezzel az eszközzel ipari üze-jzetben lévő kereskedelem üzletvi- 
mük jövedelmezőségét és cikkeik telét minden ilyen váratlan rendel- 

l kezés súlyos és válságos helyzet- 
1 ben lévő kereskedelem üzletvitelét 
l minden ilyen váratlan rendelkezés 
súlyos megrázkódtatásoknak te
szi ki.

Tekintettel arra, hogy a. közvéle
mény szerint a manipulánsok kí- 
. á.xtók a. vámtételek emelését, 

1 szükségesnek tartottuk, megkér
dezni a Magyar Textilkikészítők Or
szágos Egyesületének ügyvezető aJ- 
elnökét, Guttman Emilt is, aki a 
következő nyilatkozatot tette:

1 — Az Egyesület a fehérárui vám- ______ ________  ...__ _______
emelése ügyében a. gyáriparral vetve, úgy hogy ezekből az ér 
szemben teljes érdektelenségét fe- tokból világosan kibontakozik 
jezte ki, minthogy a szabadforga
lom helyreállításával a régi kül
földi kikészítő gyárukhoz diszpo
nált nyer áruit, a vámemelés 
miatt csak nagy veszteségekkel 
tudja az - országba behozni, saját 
anyagi érdekeink szempontjából te
hát inkább u vámemelés ellen kel
lett volna állás foglalnia. Ennek da
cára. azonban poni . helyezkedhet
tünk erre az álláspontra, mivel be
látjuk azt, hogy fontos közgazda
ság',i érdekek fűződnek a hazai 
gyáripar foglalkoztatásához. Meg 
kell továbbá azt is jegyeznem, hogy 

la vámvédelem, 
nem jelenti a 
gulását, amit 
meny is, hogy 
árukra régóta ______ _____ _____ ___
gas vámvédelem dacára a belföldi 
verseny az árakat a régi nivó alá 
süyesztette. Nyugodt lehet tehát a 
fogyasztó közönség, a vámvédelem 
csakis a külföldi gyárakat tartja 
távol az országtól, anélkül azon
ban. hogy a belföldi árakat 
emelné. A hazai gyáriparnak a 
vámemelésből haszna azáltal van, 
hogy a belföldi termelés a belföldi 
piacon cl tudja helyezni és nem 
kell termelését a külföldi behoza
tal miatt csökkenteni, vagy beszün
tetni.

— Ugyanaz a helyzet áll fenn itt 
is, mint a söriparnál. Véleményem 
szerint semmi szükség nincs arra, 
hogy sokkal silányabb minőségű 
külföldi áruk behozatalával a kül

sál, ami azt jelenti, hogy csak a 
már itt tároló áruk vámolható!: el 
a régi alapon, elenben úton lévő, 
vagy még Kikészítés alatt álló kész
leteket már csak a felemelt vámok

műk .iQvcdolmezoségét és 
belföldi biztosítani tudják. Terme, 
szetes, hogy ebbe a csoportba csak 
kisebb ipari vállalatok tartoznak, 
mert a nagyobbak már az elő
készítő munkálatok sorún felismer
ték a vámvédelem jelentőségét, és! 
kívánságaikat a Vámpolitikai Köz- 
pont útján érvényre is tudták jut- vánták 
tatni. ...

A másik csoportba azok a vál
lalatok tartoznak, amelyek az 
ő közreműködésükkel megalkotott 
vámtarifa, egyes téleleit sem tart
ják elég magasnak és a vámtarifa, 
megalkotása óta eltelt idő óta tett 
gyakorlati tapasztalatokra utalva 
sürgetik az őket érdeklő vámtéte
leit lényegesen felemelte.

Ez a vámemelés a kereskedelmi 
érdekeltség körében érthető meg
döbbenést keltett, mert teljes ellen
tétben áll azokkal a kijelentések
kel,' am'éljtek' annak idején a rende
leti úton t örténő vámemelésre 
adott kormány felhatalmazás tár
gyalása során illetékes helyről el
hangzottak. Akkor ugyanis ’ a ke
reskedelemügyi miniszter a vám
emelésre szóló felhatalmazás szük
ségességét azzal indokolta, hogy 
lehetnek egyes iparágak, amelyek 
a maguk igényeit az előkészítő tár
gyalások folyamán elő nem ter
jesztették, ezeknek az érdekében te
hát a vámtételek felemelésére mó
dot keli keresni, nem vonatkozha- 
tik azonban ez a felhatalmazás 
arra, hogy az előkészítő tárgyalá
sok során kellően megvitatott és 
átgondol tvámtétcleket önkényesen 
emeljék.

Köztudomású tény, hogy a hazat 
textilkészítő gyárak a vámtarifa 
előmunkálataiban igen, tevékeny 
r.észt vettek és érdekeiket teljes 
mértékben megvédték. Semmi sem 
indokolja tehát a mostani vámeme
lést, am«ly csak a kereskedelem és 
a fogyasztó megterhelésére vezet és 
csak súlyosbítja azt a válságos 
helyzetet, amelyben jelenleg a ha
zai kereskedelem van. Sőt mint 
alább a Textilkészítők Országos 
Egyesületének ügyvezető alelnöke 
által tett kijelentésekből is kitű
nik, ebből a vámemelésből a mani- 
pulánsoknak is csak káruk szár
mazik, mert külföldi kikészítő gyá- ----- -— *••....... ....................-———
rákhoz diszponált nyersanyagkész- tóknak nyújtsunk kereseti leheto- 
leteiket kikészített .állapotban most ”......  v"-
tnár csak a felemelt vámtétel mel
lett hozhatják be és így a 
diferencia reájuk nézve nagy 
tőséget jelent.. De nem is volt szük
ség erre az emelésre még a kiké
szítő gyárak szempontjából 
mert a belföldi verseny miatt a vé
delmet egyelőre kihasználni nem 
tudják.

Az Országos Kereskedő és Iparos . .................. —-
fSzövetség a rendelet megjelenése iáinkat pedig az u katasztrófa fe- 
után eljárt iUetékes helyeken, dx ’iyegettó, hogy üzemüket be kell 
lel terjesztésében az előadottakra a veszélyt mmden-
rámulatva a kereskedelemnek azt. esetre el kellett hárítani.
a férését tál mácsolta, hogy a fel-' — Természetes, hogy ezzel a ha- 
emeŰ vámok életbelépését halassza zai termelés problémája még meg- 
el a kormány legalább addig, amíg oldva nincs, mert az elvesztett 
a külföldön már kikétiZÍtés alatt piacok visszaszerzése, ebből a cél- 
álló készletek leszállithotók, illetve hói a kereskedelmi érintkezés meg
behozható k lesznek. A rendelet • könnyítésé, kereskedelmi szerződé-

-----------o, ..jg; 
illetve a vámemelés 
fehérített áruk drá- 
igazol az a körül- 
a festett és nyomott 
érvényben álló ma-

vám- 
vesz-

kiké-
sem,

földi gyáripart pártoljuk, s kül
földi munkásoknak és alkalmazót-. ' ......1- I______ ti lr.UxU.’t.'

séget akkor, amikor saját munká
sainknak és alkalmazottainknak 
nincs kenyerük, amit az egész gaz
dasági élet inegérez, mert fo
gyasztóképes rétegek hiányéban’ 
minden hazai termelés megakad.

— Október óta, amidőn a szabad
forgalmat életbelépfettük, a cseh 
textilipar erősen fellendült és a 
százával stagnáló szövőszékeket új
ból munkába állították, hazai gyá-

■z Orizígoi Kerozkadö éa iparos SzBvotaégi hivatalos

A nagykereskedelmi árak 
ipari anyasok és termékek 
indexszámai az 1924-25. évben

Az értékpapírok árhullámzása
A január 31-én fennálló magyar 

nagy kereskedőim i árakról, a tőzsdén 
jegyzett részvények értékalakulásáról 
a hivatalos adatokat legnagyobbrészt 
az 121. december 31-iki adatokkal össze
vetve, úgy hogy ezekből az érdekes uda- 
--------  ------ ------. c a magyar 
közgazdaság egyhónapos tükörképe. Ats 
adatok ezeket mondják:

A nagykereskedelmi indexszám

A magyar nagykereskedelmi árag 
általános árnivőját jelző indexszám ja 
nuár 31-én az előző hónaphoz kúpost 
csökkenést mutat. December 31-én még 
23.466-on állt n magyar nagykereske
delmi index, Január 31-én azonban 
23.075-ro szállott alá, ami 17 százalékos 
csökkenésnek felel meg. Ezzel az index 
a docombori emelkedés titán ismét, visz- 
szaeaeft körülbelül a novemberi nívóra. 
Oly jelenség ez, mely most, a kenyér
magvaknak példátlan drágulása idején 
magyarázatot igényel. Január folyamán 
a búza 21%-kai, a rozs 23% kai. a külön
böző lisztfajták átlag 15—20%-kal drá
gultak; ezzel szemben azonban, a köz- 
élelmezés céljaira szolgáló más első
rangú fontossággal bíró áruknál szá
mottevő áresés következett be. így ol
csóbbodás jelentkezett elsősorban a vá
góállatoknál, mint a marhánál és külö
nösen a sertésnél (13%) az állati termé
keknél, főleg a zsírnál (14%) és a vajnál 
(18%), továbbá a hüvelyeseknél és n 
burgonyánál. Az idénynek megfelelően 
Jogerősebben a tojás ám esett: vissza 
36%-kal. Mindezek az árváltozások azon
ban együttesen sem voltak képesek tel
jesen egyensúlyozni a gabona és liszt 
áremelkedését, igy az élelmiszerek átla
gos indexszáma januárban is emel ke
leti, bár kis mértékben, 22.940-r-í! 
23.056*rn. vagyis 0.5 százalékkal.

Az ipari anyagok éa termékek 
indexszáma

Az ipari anyagok ón termékek átlarúg 
indexszáma viszont aránylag számotte
vően csökkent. Január 31-éii ezek indexo 
23.090 vplt. 3.4 százalékkal kisebb, mint; 
a docember 31-iki 23.883. Ezt az áresést 
az obben a kategóriában szereplő áruk
egész sorának olcsóbbodása idézte elől 
igy különösen kisebb értékben jegyez
ték a pamutBZövoteköt, a nyers- és ki
dolgozott bőrt, a rémeket, épületfat, 
kénsavat stb. így dacára a gabona és 
liszt áremelkedésének, a magyar nagy* 
kereskedőim! árak átlagos indexszáma 
januárban csökkenést muiat.

Az ólelnj><zerek aranyindexe t.58-ról 
1.5tf*re emelkedett, míg as ipari anya
gok és termékek aranyindoxe 1.63-ró( 
1.59-re esett vissza. Ezzel — úgy átlag
ban — megszűntnek tekinthető az a.} 
nránytalanság, moly egyrészt az ipari 
termékek és anyagok, másrészt az ólel- 
miszer ok és egyéb mezőgazdasági ter-
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' mékek között jóformán a háború kitö-
■ rése óta fennállott.

Értékpapírok árhullámzása

A budapesti tőzsdén jegyzett, értékpa- 
•paplrok árhullámzását jelző indexszám 
1925 január 1-tŐl 31-lg — az elővételi 
jogok figyelembevételével magállapitva 
éa svájci frank alapon szúmitva — 13.3-. 
ról 12.0-ra ezelt vissza. A januárban 
bekövetkezett árfolyamcsökkenés esze
rint 9 8 százalékuak felel meg. A rész
vényindexet az 1913 december 81-iko óta ( 
történt összes tőkeváltozások figyelem- j kiküldöttei a 
bevételével állapítva meg, az 1913. de - Iparkamara 
reinber 81-iki mértékhez viszonyított 
Jí*25 január 31-lki érték 16.8 százalékát, 
az előző havi 18 százalékkal szemben.

Az Bxotlkus valuták 
csődje

r
A koronaromlás Ideién n.ni.i 

| magyar korona teljesen ’ “mtette 
.értékmérő jelentősÓRét, az 
gazdasági agak a legkülönhöShh 
rnodon igyekeztek gazdaság? érdí 
k«>k megvédése céljából a koron!

___ ro™.!“,bo1. s^rmazó károk elől me. 
külfödről importált Arakat is “ Ptaci; áme”vTk árultaítSkkHinol 8®k®ák. 
áron, vagyis a jelen esőiben 3W.00II ko- vásárolfál- val)ltáérl
rónáért adja el, a második forgalmi adó jáui lc<.s7'j’vPSph|l, azamit",íiaÍk alaP- 
ittt Is 10.200 koronát tesz ki. Ha tehát földi valutát illan”? eí° k“ az árn ezt az ntat teszi mag, az örezos ó^daság? termi -°t,tók be’ A me««- 

: forgalmi adó 17.775 korona, ami I hazyíJ?í‘ termelésben a stabil óa

; felel a beszerzési ár 7%-ának. 
I Tekintettel arra, hogy az
609/t>-a az első példa szerint. 
409/<t-a pedig a

Az érdekeltség nagy része 
elkészült a forgalmi adóreform 

előmunkálataival
A

A különböző

textilárukra 7'5°/vot hoznak javaslatba

kereskedelmi szakmák 
Budapesti Kereskedelmi 
vezetése mellett napról- 

i napra folytatják a tanácskozásaikat a 
forgalmi adó reformja ügyében, amely
nek életbeléptetése julius elsejére van 
tervbevéve. Ezek a munkálatok elsősor
ban annak a kiszámítására irányulnak, 
hogy a jelenlegi rendszer mellett az 
egyes árucikkeket addig, amíg a fo
gyasztóhoz eljutnak, milyen összegű ( 
forgalmi adó terheli. Ennek kiszámítása 

i céljából meg kell állapítani tehát azt, 
hogy valamely áru hány kézen megy 

I keresztül, a behozataltól, illetve a bel
földi gyártól kiinduló utján a fogyasz
tóig. Nyomon kell tehát követni az áru 
útját az egyes közvetitfíkezeken keresz-

I pedig a detallkercskedő a közvetlenül ■ nP|r«i«í 
külfödről importált árukat is a piaci ^oreskedelmi

: meKÍ>ízható - “értékmérőt 'bizonyod 
gazdasniri fermÁnvAtu. v^Ufe

Szemlélődés
Az ugsorabiróságok

■’ét fővárosi kölcsönkötvények töme
ges kisorsolásáról hallunk hírt. A
főváros talán már utolsó tételeit . 
sorsolja ki belföldi adósságainak, uijui uz vgyvs Kwwt.iroKezeKen xeresz- 
I)e ugyanekkor kisorsolja zálogle- tűi és minden egyes kéznél meg kell 
veiéit a fíelvárosi Takarékpénztár, állapítani, hogy a beszerzési árhoz vám, 
rt Magyar Takarékpénztárak Koz- költaég és haszon címén milyen érték- 
j)Onti Jelzálogbankja, és a Magyar, emelkedés járul hozzá, összegszerűleg 
Agrár- és Járadékbank í.s, hogy mennyivel emelkedik az egyes árucserék 
'csak a legújabb sorsolásokat cm- alkalmával lerovandó forgalmi adó, s 

, nem ■ végül hogy ezeknek a forgalmi adóknak
. , ; ; ua uw£V(0 a, uüb®üa«?31 íiiiiha uuuy trz«-

■ fiókát teszik ki.
’ a forgaJmi adó reformjának 

ezen előmunkálatairól szakszerű felvilá- 
érdekelt'ék Kositós’ nyújtanánk, be fogjuk itt mu-

anőverreZ ^yet< az érdekeltöégnek a pénziigyminisz- 
,.í * az ^him utasítása érdekében az egyszer

' lGrovan<tó forgalmi adó kulcsána’. meg- 
Ófcafcodvíl, I céljából alkalmazni kell:

Hisszük, í A vámtarifa 587. ...................

[írH,nnk terményekben, ren°K
s wX f1"t.,bu7'«1’an. vagy rozsban áS- 

u .ndtadtt jsfMa szerint exoHkus'X'tókín^--az?nba‘l em'ób 

csak 2 kézen megn kérésziül, ebből eau azonban szélesebb kürn ,dk»iyek 
dilnpos kulcs adódik, amely s.2%. tóst nem nyertek alkalmfl-

E?eknek értékmérőknek i 
a ku csnat alkalma, korluti alkalmazását nagyban me 

ez a jelenlegi adó oherrel nehízetette az a körülmény hogy 
.WH, ívuycgos emelést jelentene, kormány a magyar koronának 
inár pedig a reform célja nem az. hogy mint értékmérőnek' kiküsrShaU.z adóemelést hajtson régre, mert hiszen ben a hazai pén^gység megb 
az üzleti elet pang.ua éppen a magas lésének hiányát látta és ezért neim 
forgalmi adó tehernek a koretkozmenye csak a közhatósági elismerést la- 
sir. ordpiroUinnal lorrfnliAhK moV «■».< »oiHn __ .1 . . .. "‘A

Az érdekeltség azonban nem hozhatja 
javaslatba ennek 
zását, mert c 
szemben lényeges

5/L ^tanerőknek a gya
‘ i meg- 

r a

a Magyar 1 akaréfcpénzt* 
ponti Jelzálogbankja. és c 
Agrár- és Járadékbank is,

iitsük. Ez a tömeges sorsolás vegrn nogy czeaneK a rorgainn aaoKuas
jelent egyebet, mint nyílt offenzívat i összege a beszerzési árnak hány szá
rt kis tőkések ellen, ne™. jelent ................

ópgyebet, mint frivol játékot a~ ko-1 __ 
iona elértéktelenedésével. Ezért ' 
úgy hisszük, hogy elérkezett az 
ideje annak, hogy az érdekeltek wjuk m mU-
végre erélyes eszközökkel felve- atal azt, a módszert, ame-1
tjyék a harcot azzal a anőverrel az érdekeltnek a pénzugymimsz-1 
szemben, melyet a főváros 
egyes vállalatok a 
tervszerűen 'folytainak. Hisszük, \ A vámtarifa 587. a) tételszáma alá i amely a mai renlszer mellett nem folyik ?®2vn«v ,15letKöt£si formák, ame- 
hogy ez a harc, nem fog sokáig 'tartozó gyapjúszövet, amelynek beszór- be, a megállapítandó egyszeres kulcsból •< K aiapjaut vagy valamely 
késni s addig is, amíg megindul az zési ára 12 svájci frank, súlya pedig ' is levonásba kívánják hozni. Jogos ez . /Ln v*””1 ta’ . va£y Peoig' vala- 
érdekelt kistökések jogaik biztosi- méterenként 1 kg, forgalmi adó utján , a kívánságuk nemcsak azért, mert az Hiezogazdasagi termény sze-
fása céljából nem fogják felvenni a következő adóterhet viseli. Beszerzési ' uj rendszer mellett a forgalmi adó le-j i .. . ,
\a kisorsolt kötvények ellenértékét, úr ISÓ.000 korona, vám 50.000 korona, rovása alól való kibújás teljesen lehetet;-' ‘ n n « o n
\Mert elvégre lehet vitatkozni arról, költség 7000 korona, összesen 237.000 ko- i lenné válik, hanoin azért is, mert, az uj 
hogy a főváros s az egyes intéze-róna. /_ “cl. ,_tí„ [
tek milyen mértékben valörüsáltdk keli az első 3% forgalmi adót leróni, , kedolom egy összegben, esetleg
uzokat .az értékeket, melyekbe a amely 7110 koronát tesz ki, a nagjkeros- ’ előre előlegezi az államkincstárnak azt
kistőkáwk Pénzét befektették, de ködőnek tehát az említett áru 244.110, az adót amely a jelenlegi rendszer mel-
!»M?m lehet- vitás az, hogy ez a va- koronájába vant. A. nagykereskedő üzleti ; létt még 20%-nyi elkallóddá mellett is -
lorizűlás bizonyos keretek fcÖ2Öti remi költségeit és hasznát 12% bruttó j csak évek múlva, tudniillik akkor folyik ; i
megvalósult s a névérték és a va- összegben kalkulálva, amely 29.380 koro-lbe, amidőn az áru a maga útját talje- 
lorizált érték közötti n különbözeiét nát, tesz ki, az eladási ár 273.490 korona lsen megtette és a fogyasztó kezeihez: 
csupán azokat a kistőkéselcet illet- lesz. Ezután az összeg után kell a má-I eljutott. Az uj rendszer mellett az ál- 
heti meg, akik amúgy is méfihetet- sodlk 3% forgalmi adót leróni akkor,'lamkinestárnak nem kell erre az időre 
b-n veszteségeket szenvedtek. Ezt1 amidőn a nagykereskedő az árut a de-i várnia, mert a nagykereskedelom már 
kívánja a jog és az erkölcs egy- tailkereskedőnek eladja. Ez a második a külföldről való behozatal alkalmával 
aránt St ennek a kívánságnak a ki- 8% forgalmi adó ilyképpen 8220 korona. I lerója azt az adót is, amolyet. a detail- 
játszását nem lehet kétértelmű sza- ‘a detailkoreskedőnek az áru tehát 282.710 I kereskedőnek kellene viselnie

len és égyértelmü kíó van. amit óá"h«wnAra"s»%<>t,
tisztességes embmrek köznyelven azaz 56.500 koronát, kalkulálva, a detail 
falasnak neveznek. j eladási ár 339.210 koronát, vagyis kike-

| rekitve 340.000 koronát fog kitonni. Ezen 
A Záloglevelek \ ntán esedékes a harmadik 3%

| forgalmi adó, aemlyenek összege 10.200 
eltörléséi, az árrüxziák megszűnte-! korona. Az említett áru összes forgalmi 
iését és éhez hasonló szerénytelen ' adója tehát abban az esetben, ha az áru 
kívánságokat terjesztett egy, a kiír- .• kézen megy keresztül, 25.580 korona, 
mishoz közelálló érdekképviselet a ml megfelel a. beszerzési ár 10.7 száza- 
kereskedelmi miniszter, elé, aki lékának. (----------- --------- _ ..
W0?/ látszik azérít kereskedelmi mi-' ózonban nem minden áru megy .3 hé-: után bosszú hónapokra kell 
tois2ter, hogy gazdasági kérdések-' keresztül, nwt a detailkereskedők * fizetnie. ________ ____ _
ben ne bírjon Önálló véleménnyel, ntgy része a nagykereskedelem kikap- i Teljesen méltányos tehát, hogy az át.- jutását vitatja.
« igy az igazságügy miniszterhez esolásával közvetlenül külföldön szerzi i lagos kulcsoknak legalább 20%-a lovo- •' Ez az eilentéc a rugója annai
orduljon bölcs tanácsért. S a bölcs be a szükségletét és közvetlenül a fo- nasék. E levonás mellett n textilárukra harcnak, amely a. földhérlök és
igazságügy miniszter, adott is bölcs gyasztónak adja el az áruit ebben az 7—7%% egyszeres kulcs les
tanácsot, kijelentvén, hogy szükség esetben tehát, az árucikket csupán 2 fór- , ható, ami súlyos adóteher

ség van az árrazziákra, mert ezek- ben 
kel az intézményekkel o magyar alakni: Beszerzési ár 195.000 korona, 
gazdasági élet legfőbb pillére, az vám 50.000 korona, költség 7500 korona, 
Ügyész, teljesen meg vari elégedve, vagyis összesen 252.000 korona. Ezután 
s elvégre úgy látszik Magyarorszá- esedékes az első 3%-os forgalmi adó, 
gon a kereskedelem és ipar ügyei- amely 7575 koronát tesz ki. Minthogy 
nek intézésére elsősorban az ügyész-. 
aég hivatott. Nem lep meg bennün
ket a kereskedelmi miniszternek az 
a könnyed kézmozdulata, mellyel 
egy fontos, de kényes kérdés meg-' 
oldását egyszerűen az igazságügy- 
miniszterre hárítja, s nem lep meg 
az igazsdgügyminiszter hangja 
sem, amely ügyészért kiált, örül-1 
mő 11 k kell, hogy ügyészt és nem 
rendőrt, vagy csendőrt emleget, i 
Csak az a kívánságunk, ha a kor-, 
many bölcs tagjainak véleménye 
szerint ügyészek hivatottak arra, 
ho>gy a gazdasági élet ügyeit intéz- 

gondoskodjanak a lisz-
Mt ügyész urak arról is, hogy elő-, 
teremtsék a gazdasági életből ki-, 
sajtolt azokat a miUiárdoknt, ame* 
tyckből uz állam, a miniszter urak\ 
es maguk az ügyészek is élnek. •

az érdekeltség tehát legfeljebb csak azt 
a kulcsot ajánlhatja fel, amely száinsze- 

I riileg eléri a mai adóbevételt.
| A mai rendszer mellett várható for- 
jgalmi adóbevételekre vonatkozólag po- - ..v.u v>uKcucll lwkc-
l dlg maga a pénzügyminiszter is elis- belezni, hanem külön rendeletet is 
; merte hogy a törvény szerint lerovandó amely a szokott egyoldalú-
Jorgalmi adóknak 20°/?-a nem folyik be sngga^ a kereskedők részére a ma 
az államkincstárba, mert a közvetítő i 
kereskedelem kezén elkallódik. A keres-1 
kedelml érdekeltségek ugyan nem he- 
lyezkedhetnck erre az álláspontra, 
mindazonáltal elfogadják a pénzügymi- i 
niszterium statisztikáját és azt a 20%-ot, ; 
amely a mai renlszer mellett nem folyik

1 #a(lta meg ezektől a valutáktól, 
.hanem büntetés terhe mellett tette 
l kőtelezővé a magyar korona hasz
nálatút. Így nemcsak telekkönyvi 
feljegyzéseket nem engedett beke-

— . ..........*—a, ma
gyar koronában való számlázást 
kőtelezővé tette.

A gazdasági szükségszerűséget 
azonban rendeletekkel megmásítani 
!leiin , et ®s íínr minden tiltó ren
delkezés dacára is meghonosodik 
azok az üzletkötési formák, ame-

Az idegen valuták alkalmazását 
• 7WU Korona, összesen 237.WU ko-; lenne vaiiK, nanom azért is, mert az uj íl.r.an-'^?.rolla alapulvétele, még
A behozatalnál ezen összeg után rendszer következtében ;az import keres- ? Y1,a®’,Y,ar koronának

- - — - ................— ... évekro v°Papok.ofca teTto állandósága és
fedezettsége feleslegessé főtte, a 
Hiezőgazdaság azonban nem tnctötí 
ily gyökeresen szakítani. kedvenc 
számítási módjával, a búzavalutá- 
vql es az még ma is szokásban 
van.

Elkövetkezett azonban az ameri
kai búza hossz, amely a búza egy
oldalú horribilis áremelkedését 
hozta, magával, aminek következté
ben erről az értékmérőről is kisült 
hogy alkalmatlan valuta, sőt sok
kal szeszélyesebb és kiszámíthatat
lanabb, mint azok a pénzegységek 
amelyeknek stabilitását jól fundáll 
jegyintézet garantálja. Mint ilyen
kor mindig történni szokott, vala
melyik fél kedvezőbb, a másik pe 
dig kedvezőtlenebb helyzetbe kerül, 
mint ahogy a felek a megállapodás 
alkalmával tervezték, s érthető a? 
is, hogy a kedvezőbb helyzetbe ke
rült fél ragaszkodik a pillanatnyi 
konjunktúra által számára elő
állt előnyökhöz, a másik fél pedig 
a formaszerinti megállapodásnak a 

! szerződési szándékkal ellentétbe-

Ez az ellentét a rugója annak a 
.. ... ------ -—utuuiittk, uiut-iy a. löiuuériÜK. és 3

*—7%% egyszeres kulcs less megállapít- bérbeadók között Magyarországon 
............ ------------------------------ --------  ---------- --- ... -i™ --.i r.’'*?1— ngyani, de js kitört és amelyből kifolyólag « 

tóm uzsorabiroságokra és szűk- galmi adó fogja terhelni. Ebben az eset- megfelel a jelenleg folyamatosan leró-, földbérlők érdek képviseletei most 
van az árrazziákra, mert ezek- ben a kalkuláció a következőképpen i vandó forgalmi adó összegének és az a kormány közbeléppését sürgetik, 

államkincstár bevételeit is teljos mór-: Á gazdasági közvélemény érdek
lőkben biztosítja, sőt a tiszta bevétel lődéssel várja a harc fejleményeit, 
összege jelentékenyen emelkedni is fog, amely remélhetőleg végleg le fogja 
mert az életbeléptéiendő rendszer mcl-, zárni az exotikus valuták korsza- 

1 ..... ‘ " ......................... ' " *“
lesz szükség és igy a kezelési költségek 
torén jelentékeny megtakarítás lesz el
érhető. '

Mint értesülünk, a kereskedelmi 'és | 
ipát kamarában tartott sorozatos érte- ; 
kézietekén a főbb kereskedelmi szakmák i 
Már kidolgozták a maguk javaslatait i 
es most, már a gyáripari érdekeltség ál-1 
tál elkészített belföldi termelési adatok-1 
kai való összehasonlítás kezdődik. j

Jireo^vout cvrvtzf twvw wfcs*- .« UVHUlKCrCSKfniUDeK HZ ftTU leilUL 3ÖZ.í 1U I KeTItNKUUVUl'K K»1I(*U0 VlBeiIllO akkor,
vakkal jellemezni, erre csak egyet- koronájában van. A detallkercskedő üz-' amidőn az árut a fogyasztónak eladja. 

Tekintetbe kell venni továbbá azt is. 
hogy oz az uj rendszer nemcsak annak 

' következtében jelent, súlyos terhet az 
■ importkoreskcdelcm számára, mert most 
[majd sokkal nagyobb összeget kell for- 
Igalmi adó előlegekbe befektetnie, ha
lnom annak kövtkeztében. Is hogy ezeket 
a nagy összegeket a ma szokásos hosszú 
kihitelezés következtében 6—9 hónapra 

‘szintén hiteleznie kell, vagyis az állam- 
[ kincstár részére előlegezett adóösszeg 

r-r< uitt. u"iyn •• no- , níuii iiv.msz.ii iiuntipuma nvil kamatot 
a detailkereskedők ■ fizetnie.

kormány közbeléppését sürgetik. 
A gazdasági közvélemény erdek-

Kérésed teljesítve paplant 
SZÁLAINÁL, Kertész ucca 35. sz.

magvettem.

összego jelentékenyen emelkedni is fog, amely remélhetőleg végleg le fogja 
mert az életbelépte!endő rendszer mel-, zárni az exotikus valuták korsza- 
lott sokkal kisebb ellenőrző személyzetre kát, s amelynek eldőlte után az im

már stabil magyar korona a gazda
sági élet egész területén ismét át
veszi egyedüli uralmát.

WARENHAUS VI EH 
W, NARIAHILFERSTRASSE 85-87 HL LM
SOUDESTES, BlbblGSTES KAUFHAUS, MÉN

Erasmo M. Reda 
Biella
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Megkezdődött a múlt M 
adókivetések fellilvlzsfiálása 
Az egyenlő 4s arányos tehervisaiés ax államháztartás Ardako - 

Jöjjön az adóstatisztika
Néhány nap óta egyre nagyobb 

flzánibun kézbesítenek idézéseket 
azoknak az adófizető polgároknak, 
akik a műit évben a terhűkre elő
irányzóit adókivetések ellen jog
orvoslattal éltek. Ezek az idézések 
az érdekeltek körében teljesen indo
kolatlan izgalmat és meglepetést 
keltettek. Az izgalmat még fokozta 
az, hogy arról a revízióról, amellyel 
ezek az idézések kapcsolatban állot
tak, a napilapok több szakértő hely
ről származó felvilágosítást közöl
tek, melyek azonban sajnálatoské- 
per csak arra voltak alkalmasak, 
hogy növeljék az amúgy is nagy
fokú tájékozattanságot.

Ezekkel a nyilatkozatokkal szem
ben mindenek előtt — amint az 
OKISz adóügyi irodája közli — le 
kell szögezni, hogy a revízió egy
aránt vonatkozik a kereseti-, jöve
delem- és vagyonadóra^ s a most 
kézbesített és kézbesítendő idézések 
egyszerű következményei azoknak 
a pénzügyminiszteri rendeleteknek, 
melyek a kereseti adó he.lyesbitc- 
sére vonatkozólag még október ha
vában, a jövedelem- és vagyonadó 
revíziójára vonatkozólag pedig no
vember havában adott ki a pénzr 
ügyminiszter, utasítva a. pénzügy
igazgatóságokat, illetve a felügye
lőségeket, hogy az elsőtökön meg
állapított adó tételeit a szükség sze
rint saját hatáskörében bizonyos 
határok között helyesbítsék.

Szükségessé vált ez a pénzügy
miniszteri intézkedés — mely egyéb
ként! az adózók érdekeit szolgálja 
azért, mert a múlt évre kivetett kü
lönböző adók ellen az adózó polgá
rok közöttük természetesen elsősor
ban a kereskedők és iparosok olyan 
tömegesen éltek jogorvoslattal, 
hogy ezeknek az adófelszólamlási 
bizolls-.ig előtt való letárgyalása 
szinte Etikai lehetetlenség számba 
megy, de egyszersmind tüntetőén 
dokumentálja azt is. hogy az elő- 
irányzások teljesen légből kapott 
módon minden tárgyi alap és ko
moly meggondolás nélkül a tény
leges vagyoni-, kereseti- és jöve
delmi helyzet teljes figyelmeukívül 
hagyásával történtek.

A revíziós munkálatokból tehát 
az adózóknak hátrányuk nem lehet, 
egyelőre azonban nyílt, kérdés ma
rad az, hogy szárnmzhat-p vala
melyes előnyük belőle. Kérdéses 
Ugyanis, hogy a pénzügyi hatóságok 
a helyesbítésre vonatkozólag foly
tatott tárgyalások folyamán a gya
korlati eredmények eléréséhez szük
séges előzékenységet fogják-e tanú
sítani, s ugyancsak kérdéses, hogy 
az általuk helyesbítés útján eszkö
zölt leszállítások mértéke megüti-e 
azt a határt, amelyre a jogorvoslat
tal élő .adózók igényt tarthatnak.

Nyomatékosan fel kell azonban 
hívni az érdekeltek figyelmét arra, 
hogy a. 'revízió tulajdonképpen nem 
Wyéb mint eljárás,

mellyel péuzügyi hatóságok arra tö
rekszenek. hogy a felekkel történő 
megegyezés alapján az adófelszó
lamlási bizottság elé kerülő ügyek 
számát lehetőleg csökkentsék, ha 
zonban ilyen megegyezés létre nem 

•ön, s az adózó fél a mérséklést nem 
találja ( igazságosnak és elegendő
nek, úgy a beadott felszólamlás 
alapján — amennyiben annak alaki 
hibái nincsenek — az adófelszólam
lási bizottságnak az ügyet le kell 
tárgyalnia.

Itt említjük meg, hogy az 1925. 
évre vonatkozó kereseti, jövedelmi 
és vagyonadó vagyomások benyúj
tása, melyről múlt számunkban 
részletes tájékoztatást adtunk, lé
nyegileg nem áll összefüggésben 
az 1924. évi adó revíziójával és az
1924. évi adókra vonatkozólag esz
közölt jogorvoslatok elbírálásával. 
Az 1924. évi adók alapja az J923. évi 
kereket, jövedelem és vagyon, az
1925. évi adókra vonatkozólag kitöl
tendő vallomásoknál pedig az 1924. 
évi kereset, jövedelem, illetőleg va
gyon irányadó. A gyakorlatban 
azonban az 1924. évi és az 1925. évi 
adózás között mégis szervi össze
függés van. mert a 
mészetes érdeke és 
törekvése, hogy az 
vételek biztosítása 
meglévő kereteket 
őrizze, 
vont 
nem is képes, de 
csökkentse.

Fontos tehát az 
összegszersége még . ...............    „
befizetés már megtörtént, s az adózó 
fél ismerve a pénzügyigazgatás 
hosszadalmas eljárását a visszaté
rítés reményéről le is mondott.

A pénzügyigazgatóságoknak és 
a dó fel figyel őségek nek az a legújabb 
törekvése, mely arányosítás címén 
az adózóknek foglalkozás és szakma 
szerinti kataszterekbe való osztá
lyozását célozza, végeredményben 
szinten ezt célozza —, számolva az 
elmúlt év gazdasági válságaival — 
hogy a kincstár számára az 1925-ös 
évre legalább is a fennálló helyze
tet stabilizálja.

Ennek a törekvésnek természete
sen az adózók szempontjából sok 
hátránya van, el kell azonban is
merni annak szükségességét, hogy 
végre világosság, rend és főleg köz
megnyugvást keltő állapot legyen 
az adózás terén. Ennek elérésére 
pedig elsősorban az volna szüksé
ges, hogy amidőn különböző évekre 
szóló különböző adókivetések, ezek-

kincstárnak ter- 
ifl >J természetes 
előirányzott be
eél iából a már 

.. fentortsa, meg- 
s az egyszer adóztatás alá 

alanyok terheit, ha emelni 
legalább is ne

Magyar kir.

Alapíttatott 1850

nek előirányzása, revíziója és jogor- 
voslata amúgy is olyan káoszt te
remt az adóztatás terén, mely még 
a szakembereket is zavarba hozza: 
adassák mód és lehetőség: az adó
fizető polgárságnak arra, hogy 
végre tisztán láthasson adóügyei
ben,

A mai kapkodó, fejetlen, ötletsze
rűen, rendszertelenül és az egyes 
pénzügyigazgatóságok és adófel; 
ügyelőségek területein különböző 
rendszerrel folytatott adminisztrá
ció mellett alig van olyan adózó, aki 
tisztában volna azzal, hogy van-e, 
vagy nincs-e adóhátraléka, ha Dó
dig van, hol. mennyi, milyen címen 
és milyen alapon? Mielőtt tehát az 
1925. évre szóló adókivetések meg
kezdődnének, elengedhetetlenül szük
ség volna arra, hogy az adótartozá
sok terén végre fabula ráza terem
tessék s — amint értesülünk — az 
OKISz ennek érdekében előterjesz
téssel fordult a pénzügyminiszter
hez, amelyben arra kéri, hogy köte
lezze a pénzügyi hatóságokat olyan 
részletezett elszámolásokra az adózó 
felekkel szemben, melyekből nyil
vánvalóan kitűnik, hogy az elmúlt 
évekre adótartozása nincsen és ha 
van. mennyi és milyen címen. Ez az 
előfeltétele annak, hogy az adózó 
polgárság némi megnyugvással néz
hessen a kezdődő adóév elé s adott 
alkalmakkor abban a biztos tudat
ban tehessen eleget a fizetésre vo
natkozó felszólításoknak, hogy utó
lagos meglepetések nem fogják érni. 
Minden bank, minden vállalat és a 
legkisebb magáncég is lezárja időn
ként. feleinek számláit s kéri azok
nak elismerését.. Ezt az erkölcsi és 
jogi kötelezettséget végre a kincs
tárnak is el kell ismernie.

Ezekről a kérdésekről egyébként

Deményi Aladár dr..

az ismertnevű adójogász az aláb
biakban volt szives nyilatkozni:

— A pénzügyminisztérium elren
delte az 1924. évi kereseti adó reví
zióját. Átírt továbbá ,^.,Jí^reske,- 
dclmi és Iparkamarához, hogy min- 
déu adófelügyelőség részére 4—4 
tagot, delegáljon a kötelékéhez tar
tozók közül abból á celbólj hogy az 
általános kereseti adót a Kereske
delmi és Iparkamara részvételével 
állapítsák meg az egyes adózókra 
nézve a jövőben.

— Normális körülmények között 
Örömmel kellene üdvözölnünk a 
pénzügyminisztérium határozatát, 
de ma a súlyos gazdasági válság 
közepette, amikor nyilvánvalóvá 
lett, hogy az adózók nagyrésze az 
adó behajtása szempontjából is

OGASZAT-DENTIST
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MARFAI ARTÚR jg

fizetésképtelen lett, — aggodalom
mal nézünk a jövőbe.

— Már az 1924. évi adókivetés so
rán, felhívták az adózók és érdek
testületek a a pénzügyi kormány
zat figyelmét arra, hogy a városi, 
lakosság az adóterhet nem bírja és 
még kevésbé fogja bírni a jövőben. 
A pénzügyi kormányzat azonban 
arra hivatkozott, hogy neki szük
sége van a szanálási törvény haté
kony keresztülvitele érdekébeu a 
kivetett adókra. Ha pedig most a 
revízió során ezeknek az adóknak 
egy részét elengedi, vájjon az ál
lamháztartás egyensúlya nem fog
ja-e ezt megérezni, vájjon nem 
fog-e hamarosan megint olyan idő 
bekövetkezni, amikon a pénzügyi 
kormányzat a most elengedni kész 
adóka.t a városi lakosoktól újból 
behajtani kívánja.

— Egészen bizonyos, hogy a gaz
dasági válság egyik oka az a súlyos 
adóteher, mely © gazdasági életet, 
elsősorban a. városi polgárságot 
nyomja. Ez a súlyos adóteher nem
csak a létező vállalkozások exisz- 
tenciáját befolyásolja, de bénítólag 
hat minden újabb vállalkozási 
kedvre.

— A szanálási törvénynek az a 
célja, hogy az államháztartás egyen
súlyát egészséges és tartós alapokra 
helyezze, ez pedig csak akkor lesz 
lehetséges, ha azok a bevételi for
rások, melyekből az államháztartás 
táplálkozik, ugyancsak egészséges 
és biztos alapon nyugodhatik. Mi
után épen a kormányzat legutóbbi 
intézkedése igazolja, hogy a városi 
lakosokra az 1924. évre kivetett 
adók, a^k teherbí^ók^pessegét meg 
haladják: egyetlen alapos orvosság 
képzelhető csak el és ez az egygnlö 
és arányos teherviselési köteleidfí^ 
sédnek" minden'‘ '''vonalon való szi
gorú érvényesítése.

— Az egyenlő ós arányos teher
viselési kötelezettség szigorú keresz
tülvitele nélkül lehet, hogy ideig- 
óráig egyensúlyt, mutatnak az ál
lamháztartás számoszlopai, de az 
egészséges és tartós alapokra helye
zettnek nem tekinthető.

— A legelső feladat az áilamház- 
1 tartás egyensúlyának egészséges ós 
tartós alapokra helyezéséhez, hogy 
olyan statisztika álljon a nyilvá
nossúg rendelkezésére. melyből meg
állapítható, hogy egyes foglalkozási 
ágak milyen arányban veszik ki 
részüket az állami éberből és így 
úgy oszoljék meg az adóteher, ahogy 
azt az egyes foglalkozási átrak gaz
dasági ereje arányosan és méltá
nyosan elosztva elbírja.

- SEMLER J udv. szállító

Alapittatott >850

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!
BT

Frakk* és szmoklnékelmék 
a leénaévobb választékban I
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I — Február 27-én tartja első ülését a 
.vasúti tarifabizottság. A vasutak képvi
selőiből és az érdekeltségekből a tarifa
politika irányítása érdekében megalaki- 
tott vasúti tarifabizottság február 27-éii 
fogja első ülését megtartani. Ezen az 
ülésen a tarifabizottság egyreudjót, 
továbbá a Máv által az ülésre előkészí
tett anyagot fogják tárgyalni, az érde
keltségek pedig a Mávnak az aravyko- 
ronaazámitás ügyében legutóbb kiudott 
rendeletéit, fogják szóvátenni.

Az OKISz tagdíja. Az igazga- 
lóság határozata értelmében az 
OKISz c héten megkezdi az 1925. évi 
Ingdíjak bevételezését s ezúton is 
felkéri tagjait, hogy úgy az 1925. évi 
tagdíjat, mint pedig a múlt évi 
esetleges hátralékot halászi ás nél
kül kiegyenlíteni szíveskedjenek.

— Az IPOSZ közgyűlése. Az Jparlcs- 
lületek Országos Szövetsége idei évi 
rendes közgyűlését 1925. évi február hó 
22-én, vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel 
Budapesten1, az Asztalosmesterek Ott
hona nagytermében (VIII, Bérkocsis 
ucca 12.) tartja.

— Csak arcképes igazolványokkal le- 
bet belépni a vámhivatalokba. A vám
hivatalokba hótről-liétro megismétlődő 
csalások és lopások megakadályozására 
a fővámigazgató rendeleté értelmében 
ezentúl a kereskedő és szállító cégek 
alkalmazottaikat csak arcképes igazol
vánnyal küldhetik vámkezelésre. A ke
reskedőknek és szállítóknak ugyanúgy 
kell magukat igazolniok. A vámkeze
lésre kiküldött alkalmazottakról és fő
nökeikről a vámhivatal nyilvántartást 
fog vezetni, amelyben a személyi adato
kon kívül a céggel vagy alkalmazottjá
val kapcsolatos szabálytalanságokat is 
feljegyzik. Az uj rend március közepén 
lép életbe.

— Február 26-án lesz az OKISz 
legközelebbi hölgyestélye. Az OKISz' 
legutóbbi összejövetelén kedélyes 
hölgyestélyt rendezett, melyen a 
mejelenteket Feleky László dr, tit
kár üdvözölte. Tekintettel az estély 
sikerére, azt február 26-án (csütör
tökön) megismétlik. Az OKISz ez
úton kéri fel összes tagjait, hogy 
amennyiben a posta hanyagsága 
miatt a meghívókat kellő időben 
nem kézbesítenék, forduljanak 
kari irodához.

— Március elsején életbelép a 
v~~.-w.~m - _______ —o* ^íet' PePirtarlfa. A kormány abból a

szövevényes jelonségoibcn mindig meg-, bogy olébeyágjon a szorzószám 
találja a nagy összefüggéseket és a gya- jr-. -xl-’•*— 
korlati közgazda, praktikus érzóko mól- ; eddigi aranykoronában 
lett sohasem véti cl a mozdulatot az el- vasúti fuvardíjakat a tizeuliétozres szor- 
mélotileg is tiszta fogalmukkal dolgozó zószám alapján papirkoronáva. változ- 
teoretikiis biztos keze . tafta át Az orro vonatkozó hirdetmény

— Aggályok a köztisztviselők fi-» Vasúti és Közlekedési Közlöny logkö- 
zetéseiuelésével szemben. Bethlen zelebbi simában jelenik meg rá mar- 
István gróf miniszterelnök, hir sze
rint, megszerezte Genfben a Nép
szövetség pénzügyi bizottságának 
beleegyezését ahoz, hogy a köztiszt
viselők fizetését az elmúlt, féleszteu- 
dőben váratlanul emelkedett állami | 
jövedelmek folytán fel nem hasz
nált kölcsönrészlet terhére felemel
hesse. Ez a hír érthető megdöbbe
nést keltett az adózó polgárság s 
különösen a kereskedők és iparosok 
körében, mert a köztisztviselők 
anyagi helyzetének méltánylása 
mellett sem tartják helyesnek a mai 
mostoha, gazdasági r viszonyok kö
zött azt a Üzetésjavítást, mely egy 
gazdasági osztály javára a többi . 
gazdasági osztályoknak mértékte
len. igazságtalan és túlzott megter
heléséből származik. A hangulatból 
ítélve, lehel séges, hogy a kormány 
fizetésemelései határozása ellen — 
melynek politikai célzata egyébként 
is nyilvánvaló — komoly mozgalom 
indul meg.

— Móhr Jenő dr. gyásza. Móhr 
Jenő dr. kamarai titkár neje hosz- 
szabb szenvedés után elhunyt. A 
köztiszteletben álló urinő elhalálo
zása alkalmából az OKISz vezető
sége meleghangú részvétiratot inté
zett Móhr Jenő dr. kamarai 
hoz.

— A vásárcsarnoki helypénzt 
(ék. A székesfőváros tanácsa 
22-i üléséu elhatárolta, hogy i 
csarnoknak helypénzét, illetve n fülke
hó roket február 1-től kezdődőleg emelni 
fogja. Az emelés meg U történt B átla
gosan 20%-os.

— Nagy Vince előadása az OKISz- 
ben. Február 19-én (csütörtökön) 
este 8 órakor az OKISz rendes tag- 
öbszcjövétele, keretében Nagy Vince 
remzctgyűlési képviselő, v. minisz
ter tart előadást, mely iránt általá
nos az érdeklődés.
~ Fábián Béla nemzetgyűlési kép

viselő a Rákospalotai Kereskedő és 
Iparos Szövetségben. Február 11-én 
a Rákospalotai Kereskedő és Iparos 
Szövetség iinnopi társasvaesorát 
rendezett Fábián Béla dr., a pest
vidéki kerület nemzetgyűlési képvi
selőjenek tiszteletére, A rákospalo
tai szövetség helyiségeit ez alka
lomra zsúfolásig megtöltötték a 
megjelent lúgok, akiknek nevében 
Füral Ernő elnök, a központ részé
ről pedig Feleky László dr. titkár 
üdvözölték Rábián Bélát. Fábián 
Béla dr.. megköszönve az üdvözlése
ket, hosszabb beszédben foglalkozott 
n gazdasági helyzettel s. felhívta a 
rákospalotai kereskedőket és iparo
sokat. úgyszintén az összes pestvi
déki kerekedőket és iparosokat,hogy 
egyesült erővel törekedjenek érde
keik megvédésére. A nagy tetszéssel 
fogadott beszéd alán a megjelentek 
percekig ünnepelték Fábián Béla 
nemzetgyűlési képviselőt. A vacso
rán felszólalt még Holló József, az 
Újpesti Fűszerkereskedők Egyesü
lete elnöke, Janza József és Tóth 
Dezső, a rákospalotai iparosok ve
zetői. továbbá. Antal Endre dr., az 
Újpesti Kereskedők Egyesülete 
ügyésze, negyedi Szabó Béla szer
kesztő. fíeisz Gábor és Lam/pél Ig
nác, a Rákospalotai Kereskedő és 
Iparos Szövetség díszelnöke, akik 
mindannyian ígéretet tettek, hogy 
Fábián Béla nemzetgyűlési képvi
selő felszólításához híven közös tá
borban fognak •küzdeni céljaik el
éréséért.

— A inult Cv gazdasági története. Das 
Üngarische Wirtechaftsjahr 1924. cím
mel irta meg Vágó József a múlt év 
gazdasági történetét. Az a revü, ame
lyet. a szerző elvonultat előttünk, mog- 

’clovcniti az infláció utolsó és ,a stabili
zálódás első fázisának képét. Megállaiü- 
tánal mindig találóak, a gazdasági élet

titkár-

, felemel- 
i január 
ti vásár-

j

a tit-

vasúti 
célból, 
előbb- 

utóbb elkövetkezendő leszállításának az 
* ‘ ‘ * "* Mi ’ megállapított

cius elsején láp életbe. Az uj rend nem I 
jelent tarifaemelést, hiszen a tarifát I 
már ma is csak papirkoronúban lehet 
kiegyenlíteni.

— A Kamara elhalasztotta az arany- 
'mérleg ügyében tervezett ülését. A Bu
dapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
ülést tűzött ki, amelyen a készülő 
aranymérlcg törvényjavaslatot akarták 
tárgyalni. Közbejött akadályok miatt a 
kamara az ülést elhalasztotta, s csupán 
a legközelebbi napokban fogja megtar
tani.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség hivatalos lapja 

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

|Neurath Ignác jgSS Budapest
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HÍREK
. 4 i’ctöfl-lársasáR- ülése. A Pctőll- 

rrársuság vasárnap délelőtt az Akadémia 
.liKztermébeu felölvusó ülést tartott. Pc- 
k r Gyula olvasta fel Aó/zrdd.y-Pop 
Gyula „Lovaim“ cimü költemónyót. 
Utána Erödi’Harrach Béla olvasta fel 
ouilékozcseit a .,Hon“ szerkesztőségében 
eltöltött évekről éa élénk szinőkkel 
ecsetelte u szerkesztő Jókainek alukjat. 
C óbcl Minka költeményeket adott elő 

különösen két irredenta költeményé
vel aratott nagy sikert. Végül Farkas 
]mro olvasta fel „Vissza Napkelethez" 
cimü vigjútókának első felvonását.

_ Müvészcst az Újságírók Egycsüle- 
téboa. Szombaton este tartották a szo
kásos müvés>zc8télyt az Újságírók Eg.ye- 
biiícto helyiségében, amelynek műsorán 
Sándor Böske, Kővára Gyula, Faragó 
Sári, Vií/k Miklós, Rudő Sándor, Keglc- 
vich Mariska, Lenért Béla és Grósz Al
fréd léptek föl. A közönség melegen ün
nepelte a szereplőket. A műsort haj
nalig tarló tánc követte.

— A szociúldemokratapárt megkoszo
rúzta Somogyi és Bacsó sírját. Ma öt 
ovo annak, hogy ismeretlen tettesek 
bestiális kegyetlenséggel meggyilkolták 
Somogyi Bélát és Bacsó Bélát. A szo
ciáldemokratapárt ez alkalomból kivo
nult. a Kerepesi temetőbe, ahol Rropper 
Sándor nemzetgyűlési képviselő kegye- 
letes szavakkal emlékezett meg a szo
cializmus két mártírjáról, majd a sí
rokra helyezte a párt koszorúját. Az 
ünnepség után a mintegy tízezer főnyi 
tömeg rendben szétoszlott.
~ Százharmiuc.milliót sikkasztott egy 

banktisztviselő. Még az elmúlt év fo
lyamán történt, hogy Hunyadi László 
hankhivatalnokot a Ilermes pénzintézet 
b) listára helyezte és állásából nyom
ban elbocsátotta. A banktisztviselő rö- j 
vid állástalanság imáival Re^ső mentelmi jogsérelmének
egyezményeshez keni t, ahová magaval tartalmazó javaslata

Szenvedélyes viták 
a kormánypártban Rupert mentelmi jog 

sérelme körül
Nemes Bertalan éles támadása Nánássy Andor ellen, mert 
az ellenzékkel szavazott — Terror, politikum és mentelmi 
jog — Reparálják Kiebelsberg sérelmét a plakátügyben 
A Ruperl-ügy végleg elmérgesítette a helyzetet

Rupert. Rezső letartóztatása, amely a 
politikumot kikapcsoló jogászok egybe
hangzó véleménye alapján súlyosan 
megsértette a mentelmi jogot, az cgy- 
ségospárt tagjai közölt is éles vitákra 
és szenvedélyes kirobbanásokra szol
gáltatott. okot. Az történi ugyanis, hogy 
a mentelmi bizottság két kormánypárti 
tagja:

Nánássy Andor és Kovács Nagy 
.Sándor azt a uézetet képviselték, 
hogy Rupert Rezső mentelmi joga 

sérelmet szenvedett
és álláspontjuknak. nyíltan is kifejezést 
adtak. Hangsúlyozták ugyanis — ami 
egyébként normális parlamenti viszo
nyok között egészen természetes —, 
hogy

menteim i kérdésekből 
momentumokat ki kell

A kormánypárt többsége 
tudja magút a politikai 
függetleníteni, Bőt.

kifakadások- 
Andorra,

tett neki és

a politikai
kapcsolni.

azonban nőin 
szempontoktól

utján i» rá

vitte több komitensét is. Ezek között 
volt Korbul.v Dmonkos magántisztviselő 
is, aki mintegy százharmincmillió ko
rona értékű értékpapírt adott át Hu
nyadinak azzal a rendeltetéssel, hogy 
azokat juttassa cl Beregi Józsefhez. 
Hunyadi a papírokat clsajűtotta és az 
Srte kapott pénzt különböző éjjeli klub* 
bókban elkártyázta. A károsult, magán
tisztviselő feljelentésére a rendőrség lo- 
íartőítátta Hunyady Lászlót, ^akit a 
mai nap folyamán már átkisértek a 
Markó-utcai fogházba, ahol a soros

■ ügyész elrendelte előzetes vizsgálati fog
ságba való letartóztatását.

— Az Ujságlróegyesület választmányi 
Ülése. A Magyarországi Újságírók 
Egyesület© ma, hétfőn, délután félnégy 
órakor az Otthon Körben választmányi 
ülést tart*

— Házasság. Vasárnap délben vezette 
oltárhoz a Dohány utcai templomban 
Gróf László földbirtokos Eiscrmann 
Gyula nagykereskedő leányát Lillyl. Az 
psketés alkalmából a fényesen kivilágí
tott és virágokkal feldíszített templomot 
zsúfolásig töltötto meg az ünneplő kö
zönség, a melynek soraiban megjelen
tek Ugrón Gábor dr., Vázsonyi Vilmos 
ér., Bárczy István dr. nemzetgyűlési 
képviselők, Ripka Ferencz kormánybiz
tos, Márkus Ferenc dr., Ledér Sándor 
ilr., Ehrlich S. Gusztáv és a társadalmi 
61 et számos kiválósága. A szertartást 
Lazarus és Llnczky főkántorok és He
vesi főpap végezték cl a teljes énekkar 
regédloto mellett.

— Kuturest Kőbányán. A Kőbányai 
Kullurcgycsillct szombaton esto rendezte 
o havi kulturcstélyét a Jdrma#-féle 
\ortdéglő nagytermében. Pálczet Lajos 
•InÖki megnyitójában a nemzeti össze
tartást hangsúlyozta. A műsor koreté- 
bon nagy sikert aratott Vörös Géza 
•peraénekbí?. Kovács István színművész, 
ovábbá n Kulturegyesiilct agilis tagjai: 

Babbal Gyula, Bíró Ferenc, Kölömér 
Juci, Juhász Olga, Knell László és 
F. Fallal Ottila színművésznő úgy játé
kával, mint táncszámalval nagy sikert 
aratott.

— Tettenért tolvaj. A Magyar Rúg- 
syantaárugyár feljelentést tett a rend
őrségen, hogy raktárából 18 millió ko
rona értékű gumuiisarkot elloptak. A 
detektívek megállapították, hogy a ló
imét Tammer János 50 éves gyári tűz
oltó követte el, aki tettét beismerte és 
elmondta, hogy a lopott árut Sandi Mi
hály 47 éves cipóssmesternek adta cl. 
Mindkettőjüket Őrizetbe vették.

— A villamos elgázolt egy hordárt. 
Vasárnap délolőtt a Lehel-utcában egy 
hordár egy már mozgásban lévő villa- 
tnonkocAÍba akart fölszállni. Elcsúszott 
*e o pótkocsi kerekei alá eaett, melyek 
mindkét lábát levágták.

a pártvéleményi terror 
akarta erőszakolni a tárgyilagosan 

gondolkodókra.

Kovács Nagy Sándor a mentelmi bi
zottság ülésén bo is terjesztett© az elő
adói indítvánnyal szemben Rupert 
" " ' ’ ’c meg
állapítását tartalmazó javaslatát, ami
kor azonban szavazásra került volna a 
sor. több egységcspárti társával együtt 
az ülésről eltávozott. Nánássy Andor 
végig kitartott és le is szavazott az 
előadói javaslat ellen. I

— A Magyar Orvosok Röngteu*Egye« 
sütetének tisztújító közgyűlés©. A Ma
gyar Orvosok i’öutgPU-Egyesületo^ most 
1 ártotta meg tisztújító közgyűléséi. El
nök lett Kelen Béla dr egyetemi tauár, 
titkár Hermann János dr. alelnölcök 
Olló Tmro dr éa Kollarits Béla dr, jegy
ző Czunft Vilmos dr, pénztáros Bűben 
Jván dr. A közgyűlés elhatározta, hogy 
a múlt évben megtartott és még külföldi 
orvosok részéről is nagyszámban láto
gatott röntgen-tanfolyamot az egyesület 
evőnkéül; meg fogja ismételni.

— Izraelita hitközségi választások. .< 
pesti izraelita hitközség vasárnap dél
előtt, tartotta meg a képviselőtestületi 
választásokat. A vúlasztóRon — amelyen 
több mint háromezer szavazatot adtak 
1© — a hivatalos lista fölényes győzel
met aratott.

— Alaptalan feljelentés egy niozltu- 
lajdonos ellen. Múlt heti számunkban 
közöltük I’álfi Sándoruéuak Lázár T.o- 
rántné elleni följelentését. A följelen
téssel szemben Lázár Lorántné született 
Batizfnlvy Elza, a Király színház volt 
primadonnája, a következőkben ismer- 
totto az ügyet: Púlfy Sándomót, a bu
kott Púlfi-Bank tulajdonosának felesé
gét, a bank bukása alkalmával fölke- 
rosté és elpanaszolta neki, hogy férje öt 
is tönkretette, mindenét elvesztette a 
bankjában. Ekkor Pálfiné önként föl
ajánlott pár darab kis perzsaszőnyeget 
és 20.000 K készpénzt Lazáménak azzal, 
hogy értékesítse azonnal és fordítsa kö
vetelése törlesztésére. Lázárnó az ingó
ságokat magával vitt© és bár odaveszett 
értékeinek csak egy részét tette ki. még 
sem tett följelentést Pál fi ellen. Másfél 
év múltán Pálfiné megbánván a dolgot, 
ügyvédje utján megpróbálta visszaköve
telni ingóságait Lázamétól azon kifo
gással, hogy ő csupán megőrzés végett 
adta út azokat. Persze Lazámé határo
zottan megtagadta, a tárgyak visszaadá
sát s erre Pálfiné. beadta ellen© valót
lanságokat tartalmazó följelontósét.

— 1000 korona egy méter valancien 
csipke! 13.000 korona egy méter kitü
nően mosható delén! Hasonló páratlanul 
olcsó árajánlatokat közöl a Fenyves

i rova-

Másnap aztán szenvedélyes vita fej
lődött ki a kormánypártban.

Nemes Bertalan éles 
kai táímadt Nánássy

súlyos szemrehányásokat 
azt mondotta, hogy

legalább tartózkodjék a nyílt állás
foglalástól,

ha már szembehelyezkedik a pártfegyc- 
lemmel. Voltak többen a kormánypárt
ban, akik Nánássy Andor véleményét 
osztották, a terrorísztikus fellépés azon
ban meggondolásra bírta őkel.

A szenvedélyes kormánypárti viták 
eredménye az, hogy Rupert men
telmi ügyének tárgyalásán tartóz
kodni fognak a szavazástól azok az 
egységcspártiak, akik Schadl ta
nácselnök eljárásában mentelmi jog- 

sérelmet látnak.
Az egységespár ínak ez a magatartása 
végleg kiélezte az ellentétet a kor

mánypárt és az ellenzék között.
Ma már semmi remény sincs arra, hogy 
belátható időn belül helyre lőhessen 
állítani a parlamenti munka normális 
kereteit.

A kormánypárti sz.ócsatában. előtérbe 
kerül a Kiebelsberg-iigy is. A mentolmi. 
bizottság ugyanis tudvalevőén Csillére 
András és Buday Dezső mentelmi jogá
nak felfüggesztése ellen döntött a pia- 
kát-pör ügyében, amelyet Kiebelsberg 
Kunó gróf indított az ÉME vezetősége ---- - <t i
ellen. A kormánypárt, úgy döntött, hogy | Dezső Rt. lapunk mai hirdetési 
a vlénuinban feltétlenül reparálják a , iában. 
kultuszminiszter sérelmét.

— Nagy tűz Győrött. Győrből jelentik, 
hogy az utóbbi hetekben feltűnően meg
szaporodott a városban a tüzesetek szá
ma. Győr egyik külvárosában. Szabad
hegyen, vasárnap is hatalmas tűz pusz
tított. Hat óra tájban kigyulladt a sza
badhegyi. szérüskert s csak a tűzoltóság 
gyors és eredményes munkájának kö
szönhető, hogy n nagy szélben nem ter
jedt cl a 1iiz az egész Szabadhegyen. A 
tilzot, Erdélyi Ernő tüzoltófőparancsnok 
véleménnyé szerint, föltétlenül gyújtó- 
gattás okozta. Föltűnő, hogy Szabad
hegyen a szérüskert ebben az évben már 
harmadizben gyulladt ki. A tűzoltó
főparancsnok jelentésére az állami rend
őrség győri főkapitányságának bűnügyi 
osztálya széleskörű nyomozást indított 
annak •megállapítására, kik és milyen 
körülmények között követték cl a har
madizben megismétlődő gyújtogatást.
— Letartóztattak egy sikkasztó szűcsöt. 

Holcz Imre 28 éves szűcsöt följelentet
ték a rendőrségen, hogy ötven millió ér
tékű bizományba kapott szörmeárut el
adta és a rénzt saját céljaira fordította. 
Holczot Andrássy ut 17 számú lakásá
ról előállították és kihallgatása után le
tartóztatták.

— Beszakadt az úttest az Eszterházy- 
utcában. Az Eszterházy-utca 2(i. számú 
ház előtt a járda, két négyszögméter te
rület. beszakadt. A kerülőti mérnökök 
jnegúllapitolták, hogy a vízvezeték csö
ve megrepedt és a kitóduló víz mosta 
alá az úttestet. A javítási munkákat 
megkozd tó k.

— Közel 10.900 kihagyott választó 
nyújtott be felebbezést. A választól bi
zottságok. mint ismerotes 14.889 vá
lasztó polgárt hagytak k? a községi vá
lasztók névjegyzékéből. A kihagyottak 
tegnap, vasárnap déli 12 óráig élhettek 
a felszólamlás jogúval s ez időig nyújt
hattak be fellebbezést a kihagyó hatá
rozatok ellen. A kerületi elöljáróságokon 
vasárnap délelőtt óriási volt a forga
lom, az érdekeltek tömegesen siettek fel
szólamlásaikat benyújtani, hogy válasz
tójogukat visszaszerezzék. A különböző 
ellenzéki pártok szintén sok száz kiha
gyott választó felebbezését adták át az 
elöljáróságokon. A pontos számadatokat 
csak hétfőn állítják össze, de hozzáértők 
becslése szerint közel 10.000 felebbezés 
érkezett be a határidőig, tehát a kiha
gyottak kétharmad része kérto sérelmei 
orvoslását. A választói bizottságok már 
ma, hétfőn hozzákezdenek a felszólamlá- i 
sok elintézéséhez s március 4-ig tartoz
nak ezekben az ügyekben dönteni. Előre
láthatóan a bizottságok több ezer kiha
gyott választónak fogják visszaadni vá
lasztójogát.

— Betörés Újpesten. Vig Elek, Újpest, 
Jókai-utca 11. rz. lakásába ismeretlen 
tettesek betörtek és mintegy ötvon mil
lió értékű ékszert és készpénzt vittek el. 
A rendőrség keresi a betörőket.

— Baleset. A Soroksári-uton levő 
Hungária malomban egy henger elkap
ta Kilinosdr Ferenc 25 éves molnár jobb
karját és teljesen szétroncsolta. Súlyos 
állapotban a Rókus-kórházba vitték.

A l’esti Huzai Első Takarékpénz
tár Egyesület igazgatósága f. hó 
14-én tartott ülésében megalapította 
az. 1924. évi mérleget, amely megfe
lelő tartalékolások után 12.473,552.6111 
korona 95 fillér iiszta nyereségei 
tüntet fel-és elhatározta, hogy az 
1925. március 7-éu tartandó nyolc
vanötödik évi rendes közgyűlésnek 
u tavalyi 20.000 koronával szemben, 
70.000 korona osztalék kifizetését 
fogja javasolni.

— Unghváry László Faiskola Rt. 
Cegléd — mint velünk közük — a tava
szi szállításait megkezdte. Tcsssék ár
jegyzéket kérni Budapesten kizárólag 
Forenciek-tero 3., félemelet 14. Telefón; 
József 152— 07.

—• Elgázolta a motorkerékpár. Ma dél
után Cinkotán egy száguldó motorke
rékpár elgázolta Pallér József 10 évc« 
tanulót, azután tovább robogott. Pallért 
a Szent István-kórházba viték.

Gerő Márton Király ucca 22

Elsőrangú minőségű 

bútorok 
úgymint htlósxobök, ebédlők 
lirlixobbk, előszobák, konyhák 
ás leányszobák 

február 21-lg 
a leltár alkalmával megszabott 

mélyen leszállított 
árban klzárálag csakis 

készpénzért 
kaphatók. Minőségbeli szavatosság, Díj
mentes, elsőrangú csomagolás.

fl Ford-teherautő n leggazdaságosabb!
Ára karosszériával,
forgalmi adóval /V mllllO KOrOnd

A Ford-gyárak autorlzált képviselője:

I
Haas Miksa

bétornagykereskedé
BUDAPEST

Belváros, Hajó ucca 12*14
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Hétfőn keidüc meg
Oreskovlcsné gyilkossági 

ügyének főtárgyalását 
A gyilkos asszony teljesen beszámítható
Az elmúlt óv márciusában ország-' a véres munkától. Megelégedett 

■Berte nagy szenzációi keltett az a volna azzal, hogy a. hullát a kony- 
borzalma^ gyilkosság. amelyet hóból az udvartól jobban elzárt 
Oreskovics Bogmnilné követett el a | szobájába cipelje, de mivel az áldo

zat kövér termetű nő volt, ez sem 
sikerült neki.

fővárosban. A negyvennyolcé/es 
asszony a Váci ucca egyik házában 
Bgyiitt lakott unokanövérével /?cr- 
tersbera Irmával, aki meglehetősen 
jómódú nő volt.

Az unokanővéreknek közös udvar
lójuk volt és ez úgy látszik, hogy 
inkább Ráfi ersbera Irmát tüntette 
ki kegyeivel, mert a szerelmesek 
•lhatározták, hogy kivándorolnak 
'Amerikába és óit egylu kelnek. 
Orcskovicsné. aki egyébként zilált 
anyagi viszonyok között élt, állan
dóan perpatvarban állott unokanő- 
yérével.

A vizsgálat kideri tette, hogy 
Oreskovicsné úgy követte el a gyil
kosságot, hogy miközben unokanő
vére a konyhában aludt, kinyitotta 
a gázcsövet és a ki áradó gáz a sze
rencsétlen asszonyt megölte. Ores- 
kovicsné, hogy szörnyű bűntettét 
elleplezze, a holttestet el akarta 
tüntetni és ezért egy nagy konyha
késsel hozzálátott a holttest felda
rabolásához, de közben visszarettent 

Három napon át lakott együtt 
a hullával Orcskovicsné és amikor 
már a hullabűz betöltötte az egész 
lakást, akkor a bűncselekmény ki
derű lésétől való teleimében Eszter
gomba szökött. A bűnös asszony 
előzőén azonban magához vette 
Roffersbern Irma nyolcmillió ér
tékű ékszereit. 12 személyes ezüst
evőeszköz készletét és drága szőr
méit. Oreskovicsnénak Esztergom
ban nem volt sokáig maradása, 
mert visszajött Budapestre. A nyo
mozó detektiveknek csak hosszas 
keresés után Óbudán egyik roko
nának lakásán elrejtőzve sikerült 
megtalálniok.

A gyilkos asszonyra vonatkozóan 
gyakran felmerült az a gyanú, 
hogy az elméje nincsen egészen 
rendben, de a törvényszéki elmeor
vosszakértők hosszas vizsgálat után 
megállapították, hogy Oreskoviesné

sem jelenleg, sem a bűncselekmény 
elkövetésekor nem szenvedett elme
bajban és ezért teljesen beszámít
ható.

A budapesti királyi ügyészség 
rablás és íjyilkossáa címén emelt 
vádat ax asszony ellen és a bűn per

Egyezkednek az Agricola rí. 
bukása ügyében

További sorsáról későbbi közgyűlés dönt
A kon juukturu-vál la latok sorozatos

| kimúlásának legújabb fázisa az Agri- 
I cola Export-Import Rt. bukása. Néhány 
évvel ezelőtt alakult ez a kurzusintéz
mény, melynek igazgatóságában több 
képviselő is résztvett, ezeknek egy ré
sze azonban később lemondott. Az Agri- 
cola mindenütt mint jól megalapozott, 
tőkeerős vállalat volt ismeretes. Eleinte 
valóban jól prosperált, később azonban 
külföldi cégkkel a méta üzletekbe bo
csátkozott, amely rosszul végződött és 
okozta a vállalat bukását.

Az Agricola ugyanis a budapesti pia
con nagymennyiségű gabonát, gyapjút, 
lucernát stb. vásárolt és ezt külföldre 
szállította. A külföldi piacokon azonban 
árcsökkenés állt be, az árut a vásárlási 
áron alul kellett értékesíteni és előfor
dult, hogy egy tételnél 400—500 millió 
korona differencia keletkezett. A rossz 
üzletmenet folytán a passzívák csakha-

I főtárgyaiását hétfőn kezdi mr. 
b iintotötörvenyszék Kraysellu ® tAbhú ttrő elnöklet^fU^ 

•nft Ma^Ö 

no» az érdeklődés. ’ taa' 

mar közel három milliárdra emelkedtek.
A rendőrségen néhány nappal ezelőtt 

csalás és sikkasztás elmén följelentést 
tettek a vállalat két Igazgatója, Hada 
rassil Endre és Crudcr Vince ellen aki" 
kot előállítottak a főkapitányságra de 
kihallgatásuk utón szabadon bocsátották 
őket, mert a rendőrség biinosolekményt 
nem látott fönforognt és az iratokat 1. 
áttette az ügyészséghez.

A vállalat igazgatósága, akiknek se- 
rában helyet foglal Madararsyn és Cru- 
dérén kívül Demkö Dezső, a Vásárpénz- 
tár igazgatója, Vasadi-Balogh György, 
Hir György, Temesvári! Imre és gróf 
Apdrif-lVormann Rudolf, tárgyalásokat 
kezdett a hitelezőkkel és ezeknek mai 
állása szerint minden remény megvan a 
megegyezésre. A vállalat további sorsá
ról a később összehívandó közgyűlés fog 
dönteni.

FENYVES
Valancien-csipke
csak a Kálvin-téri áruházunkban

1.000
korona

Delén
kitűnően mosható divatszfnekben

13.500
korona

Hímzett grenadín 
Divat creppon és flanel 

Fehér azsűr faggönykelme 
Ingzefir és kreton 

16.500 
korona

abardln női ruhakelmék 
yapjú sarlót, dupla széles 
emblnált öltönykelMK-cs

(tartalmú egy öltönyhöz szüksége, bélésanyagokat) 
aradon éntől átWny. ragláo, sál koutUm áa kenői,

— hariaayak, minden 
Kitűnő női hariaaytt < 
Fátyel ati harteayU. 
Férfizoknik, tartós minőség

Női aeM keaatyft. selyem kiwrftsal  M.IM 
*« fJapi&melMay. minden színben   170.000 
Női kilőtt kabát,

2, 21/,, 3 ás 4 méteres szövet, selyem és mosó

maradékok
nAldáUMLofoste

Savaiké kakit, legújabb fazón ... 
Angol Homaspun kabát, tavaszi 
MvatuiKo, aljak............................
Triktaseataer, mütelyemből mir 
VaWr apblblúzok, legújabb fazón

Selyem-osztAly ■
CaiKo, mfiselyem újdonság, báli színekben, 80 cm 59.200 
Itatta selyem, 85 cm széles, minden színben 74.000 
Ubaety-selyem ruhára, minden színben...... .  S4.9M

*• Chlne, nehéz minőségű.................   128.000
katyaas marocaln, legdivatosabb minták......... 133,200

■otAlyt ruháséi,mekben áriáéi ,Uaeat4k

Ntt nappali ing, azsurral

Mintákat
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Mister Smoking
tnondja meg hamar, Faludt Jenő miért 
utazott olyan hirtelen Bécsbef

— Megmondom, de egyelőre még 
titok. Faludiék a nyáron kibérelték 
a Scala. színházat, a ligetben, ame
lyet azelőtt Beöthy László bérelt és 
amely az Angol-park tulajdona. Fa
ludiék a. nyáron itt egy hatalmas 
révül akarnak, szinrehozni, olyat 
körülbelül, mint amilyen Bécsbcn 
ment vagy háromszázszor „Wien 
f/ib acht“ címmel. Nálunk „0 drága 
Budapest" lesz a címe és majd, meg
látja milyen remek lesz, pedig an
gol götlök nem is játszanak majd 
benne

— Hiszen akkor az angol görlök már 
nem lesznek itt,

— Téred maga édes barátom, 
mert igenis itt lesznek, csakhogy 
mások, nem azok, akik itt vannak i 
most. Egyedül a bájos szőke Col- I 
lins Lalla marad itt, akit már-már ' 
érzelmi kötelékek fűznek Magyaror- 1 
szaghoz. A többi görlicc elrepül tő
lünk haza, a ködös Albionba, Lón- < 
donba, ahol számos utca vau és 
sok sarok. A görlök helyett azonban 
üj görlök jönnek, de már nem Lon
donból, hanem egyenesen Ameri
kából, ahonnan mister Blumenthal 
küldi, őket. Az uj görlök persze uj 
számokat is hoznak majd, amelye
ket. azonban már nem Haskell, ha
nem Szabolcs fog betanítani, mert 
Haskel is tovább utazik, sőt 
az angol táncos Ivain is, akinek a 
helyére a kis Latabár gyereket ál
lítják.

’propos Latabár! Igazak az óra

— Persze, hogy igazak. .1 kis 7.a- 
l‘io gyerek tíz próba közül tizen
kétszer elkésett, mert, amint, ö mond 
ta, nem volt órája. Erre kapott a 
Fővárosi színházaktól vbgy nyolc 
darab órát, ajándékba, aranyat, 
ezüstöt, acélt. Doxát, Sehaffhau- 
sent, Omegát, meg vem tudom én 
mifélét. A kis J.ntyl persze borzasz
tóan megörült az ajándékok töme
gének cs két napig a legpontosab
ban meg is érkezett a színházba, 
riar.madiwfpra ■ azonban atjból elké
sett. mert kiderült . . .

— Kiderült?
— Kiderült, hogy a kis Latul a 

mai nehéz konjunktúra miatt — 
eladta az összes óráit és azóta új
ból rigón késik, amíg nem vesznek 
neki megint néhány órát.

— Bittér Irénl

— Biller felköltözött a Svábhegyre
és olyan aszkéta életet él, mint egy 
angol színésznő. Biller napirendjét 
is elmondom, hogy meglássa, mi
lyen. a mimadonna, agyouirigyelt 
Hete. Hát hallgasson ide. Biller 
Irén reggel 7 órakor felkel és 8-ig 
tornázik. S-kor újból lefekszik és 
10-ig alszik. Fél U-töl 12-ig sétál
nia. kell, tizenkettőtől negyed egyig 
vedig hideg fürdőt rendelt az orvos. 
I élháromig újból sétálni kényte
len, háromig ebédel, ötig alszik, fél
hétig sétál, azután autóra, ül és be
jön a. színházba ... És ez a diéti- 
kus életmód igy megy minden ál- 
dott nat)' v°dy a doktor, vagy
miiét. meg nem unja.

— Látta a „Nyua-tf

— Láttam. A darab remek, irodai- 
mi, pompás, gyönyörű, de vem ilyen 
nagy színházba való, ahol a néző
téren sokan ülnek, és igy sokan is 
köhögnek- Már pedig minden köhö
gés úgy vág bele a színpad finom 
halk levegőjébe, mint az isten vil
láma. En még ennyi köhögés em
bert nem láttam egy rakáson , . .

— Ás a rendezési...

— Jó. de hogy egy rossz viccet 
mondjak, „job“ is lehetne. A tiz kép 
kozott aránylag nagyon hosszúak a 
szünetek. Ezt bizony máskép lehet
ne valahogyan megoldani.

A legnagyobb párisi siker

Menyasszonyi rstyol
(La flaur d' srangar)

vígjáték
• Rsnaissance Színházban

SZÍNHÁZ

es

1 len volna lehetséges l'iraniiello vig- 
' játékát a. Blalm Lujza Színházban 
bemutatni.

Ha a lilába, Lujza Színházban a 
drámai előadás beválik, nem lehe
tetlen, hogy a jarő esztendőtől kez
dődően ezt az elrendezést véglege
sítik és

a Blaha Lujza Sziliházban ad
nak majd otthont a drámáknak, 
mig a hatalmas karzattal bíró 
Magyar Színház operettszinház 

lesz.

Ezzel természetesen újból akuttá, 
válik a két Unió színház igazgatói 
kérdésének megoldása is, amelyről 
a mai napokban még nincs szó 
ugyan, de a benfentesek már tud
ják, hogy

ez. a kérdés is eldől rövidesen.

Ernőd Tamás, a Blaha Lujza Szín
ház igazgatója, az operettszinházak

Pirandeíío új darabja
a Blaha Lujza-szín házban kerül színre

• A Szuíamit Bécsben
Érdekes tervvel foglalkoznak most 

; az Unió irodájában. Arról van szó, 
, hogy

a Blaha Lujza Színházban egy
előre beszüntetik az operetteiö- 

adásokat
cs áttérnek a. drámai előadásokra, 
amelyeknek sorát Luigí PirandeUo 

i uj vigjátékával nyitják meg. Piran- 
dello uj darabja először Rómában 

|*került. színre, ahol valósággal fre- 
netlkus sikert aratott. Rómából 

| Londonba került, majd Párizsba 
és onnan most elhozták Faludiék, 

(akiknek három, évre opciójuk van 
minden Pirandello darabra. Ebben 
az esetben a Blaha Lujza Színház 
operetttársulata felszabadul ( 
minden valószínűség szerint

Bécsbe megy vendégszerepelni
Donáth és Kövesy daljátéké

val, a „Sznlanut“-tal.
FaJudi Jenő legutóbbi bécsi tartóz-  —    — ----------- -—.—
kodása alatt ebben az ügyben is dramaturgja lesz, Lakatos Lászlót 
tárgyalt bécsi színházigazgatókkal, pedig dramaturg-igazgatóvá neve-

i mert csak ennek keresztülvitele ese-1 zik ki a négy Unió színház fölé.

Somíay Artúr és az Unió
A művész nem köt éves szerződést egy színházzal setn

Napokkal ezelőtt elterjedt annak a 
híre, hogy Somlay Artúr felbontotta a 
fíenaíssance Színházzal való szerződését 
és az Unióhoz .szerződött. Egyesek már 
azt is tudták, hogy Somlay a ..Meny
asszonyi l'átyol“-ban lép fel utoljára a

bo jl közönségnek.
Á tléffői Napló"“úiüifkatáfsá' ér

tesül, hogy Somlay még vem bontotta 
fel szerződését a Renaissance Színház
zal és igy nem is szerződhetett az Unió
hoz, do valóban komoly és már a befe
jezéshez közeledő tárgyalásokat folytat

Bárdos. Artúr doktorral s zerződése fel
bontáséira.

Somlay Artúr szerződésit olyan érte
lemben akarja mégváltöztatni, hogy az 
ne végleges szerződés legyen, hanem, csak 
ceudégszereplésekre szolgáljon, amelyek 
mellett más színházban is felléphessen, 
aWSzámárát megfelelő'werepet tudnak 
biztositanL

Somlaynak ugyanis- feltett szándéka, , vv-
hogy többet nem köti le magát egyet- ‘ dór László vigjátékának szolgálatába. 
Zen egy színházban sem, hanem ott fog | A bemutatóig a Belvárosi Színház 
játszani, ahol neki tetsző vendégfellé- utolsó nagy sikere. A fej vagy 
pésre szóló szerződéssel és szereppel 
megkínálják.

— A Szulamitf
a c< i •* rmondjak egyebet! Remek— A Szulannt. mcgioholiam | fr<?wc?-a darab és Somlay Artúr uj- 

nagyszerűen megy. Nagy síi ere ^an,,, tianuarprü
szegény boldogult Kövessynk ope-[ fíaiioHa i^v'ihő*- Ctotii a muit 
rettiének. Kár, honit ő rém élhette | JIM 2 C ’ ® muli
meo ezt a szép előadást. Az volt: M beteg mit.
szenénynek minden vágna, bogit — No nem volt olyan veszedelmes 
még egyszer láthassa darabját, de a betegsége, mint ahogyan maga 
bizony nem láthatta. azt, gondolja, hanem uan történt a

—• A szomontsúg után mondjon va
lami vígat,

— Mondok én nagyon 
épen a Szulamitról.

— A Szulamitban 
szamár is, amelyeknek a
SZ^,rrwvis.}fyev v v, - -- --------- --
megkérje a gyönyörű Szulannt kis
asszony kezét. ■“

— És a Mennasszonyi fátyoll

dóig, hogy szerdán Somogyi Husi 
meghívta csütörtökre vacsorára 
Ihász Csulit azzal, hogy csiltöftö- 

szívesen este majd együtt mén vek cl a 
színháztól. Csütörtökön este azonban 

szerepel egy! Nusi elfelejtett szólni
szamár is, amemeKncKa kótán be-\ amire Somotlfli ment
szamaranol Jermijohó, a tudós, hona !
megkérje a gyönyörű Szulannt kis- ,nem ^tt Ihász
asszov,/ kezét. A szamár azonban | 
lé^ékteí’en Váéba'1 ke^hoMt'

néma szereplőnek ^ercU?1 beszélrmt
minap aztán az örökké jókedvű. neMn y
Ihász rákiállott a szamárra. I

— Nagy szamár vagy, hogy esti |
százötvenezerért még énekelsz is. I g
...^ És azóta, csodák, csodája, l 

nem szól a. szamár egy szót sem. i 0 lozöjében. Bi

— A Nagyságon asszonyt már látta I Ihászt. 
valahol?

—- Még nem, de szombaton este 
már látni fogom a Belvárosi Szín
házban^ ahol bemutatják Fodor 
László a „Nagysdgosassznnyt már 
láttam valahol" cimü vigjátékát. A 
két női főszerepet, a két legnagyobb 
pesti színésznő játszó. Makay Maiz 
git cs Tóth Bősbe .. .

Orlon-ffllnt

r jajgatott So- 
--------------------- - Jejött (n inspek- 

| eiós orvos is. aki megvizsgálta 
*. aki árra a kérdésre, hogy 

i nem rontotta-c el a gyomrát, igy 
' felelt.
! — Nem hiszem kérem.

— Hát hol vacsorázott tegrnpt
I -- Somogyi Nusinál — nyögte 
Ihász halálra vált arccal.

j, Somogyi Nusi csak most vette 
.észre a csalafinta só got és erre a 
[hétre két vacsorára hívta meg a 
• „bosszuálló'1 Ihász Csulit.

CORVIN SZÍNHÁZ

A nostenysátan "rmí"*
Tomboló sikert S> 7 és 9 órakor

RÖVID HÍREK
KISS FERENC

március 2-ikáu étkezik haza 
Páriából és akkor mindjárt 
próbálni kezd Bíró Lajos 
..Juaa“ című darabiéban.

VAALY ILONA
jáfíza öilPKzóíepét A Város! 
Színházban szinrekeifilő „Dolly* 
elinti Operettnek.

A uCSÁSZÁRN’ö APRóDJA“
cimii Ru ff ka y-Faragó operett 
tpl.ws próbál ma délelőtt kez
dődnek meg a. Király Színház
ban.

RA.DÖ JÓZSEF
zeneazorző ég Szilágyi László 
operettjét előadásra elfogadta a 
Király Színház.

AZ OPERAHÁZI ZENÉSZEK 
sztrájkja ügyében ma scfflüiL 
ffile váltóié* nem tjrténf. 
WJassits baro hír szerint meg
beszélte gróf Klebelsberg kul
tuszminiszterrel, hogy kik 
azok a tagok, akiket a ma 
fennálló vis-major következ
tében B-listára lehet helyezni.

Kamara
Három hét

Elynor Olin szerelni regénye 7 íeív.

Éjféli laMon
Egy MUOnSa házinig Wrltaete 7 WvonUb.n 
A főszerepben Qabrlalla Oravona 
Előadások fél 5, W, 8 és 10 énkor

• Fruqulta — L«b*r Fereno vilit- 
hlrü operettjének bemutatója februál 
véttén a Városi Szinháaban.

* A nagyságot asszonyt már láttam 
valahol. Fodor László ilyen cimii víg. 
játéka, a Belvárosi Színház szombati uj 
donsága iránt már a bemutató első hí
rére a legnagyobb érdeklődés mutatko
zott a közönség körében. A rendkívül 
mulatságos és szellemes eredeti vigM.- 
tékra teljes ambícióval készül a szín 
ház, amely kitlinö erőket bocsátott Fo-

---------- intfc 
! Lakatos László kitűnő komédiája ked
den és pénteken, a példátlanul népsaarü 
Ki babája -vagyok én hétfőn és csütör
tökön kerül színre, míg szerdán ünnepli 
& színház Szenes Béla elragadóan mu
latságos Olasz asszőnyá-nak 50-dík elő
adását

• Nézze meg a hirdető-oszlopokon • 
Városi Színház helyárait.

• A Vígszínház jövő hetét 8 szláliáí 
legfrissebb szenzációja, a Nyu, az 
Bxüstlakodalontmal, Paul Gcralay kivé
teles sikerű színmüvével felváltva tölti 
be. Kedden, csütörtökön és szombattal 
az Ktüstlnkodalmn, a többi estén a Nyu 
kerül színre. Vasárnap délután a Déli
bábot játsszák.

• Az Altona 25-öd szőr, szerdán kerül 
színre a Mágyar Színházban. Fazekas 
Imre diadalmas drámája, amely arány
talanul rÖYld Idő alatt ért el első Jubi
leumához, ezen a héten, caütörtök ki
vételével, minden esto szerepel a mű
soron. Csütörtök este és vasárnap dél
titán Drégely és Liptai népszerű bohó
zatát, A vörös ember-1 Játsszák-

• A Halld, Amerika hete a Fővárosi 
Oporettszinház jövő hete is. Minden 
este a szenzációs révüt adják. Vasárnap 
délután a .Vóto'.s kapitányt ismétlik 
mérsékelt hetyárakkal.

• A magyar dal és magyar humor 
finn epe a Juhászlegény, szegény iv- 
hdstlcgcny" minden előadása a Városi 
Színházban. A népeaerü énekesjáték mn, 
vasárnap és kedden ezerepei legköze
lebb a Városi Színház műsorán.

• A Marka grófnő ltá-ödször pénteken 
kerül színre a Király Színházban. Az 
ötszörös jubileumot táblás házak sza
kadatlan sorozatával érte el a világ
hírű Kálmán-operett, amely a ritka ju
bileumon túl is diadalmasan folytatja 
pályafutását a Király Színházban.

• Jókai halhatatlan emlékének hódol 
a Váron! Színház szerdán a nagy ma
gyar mesemondó születésének századik 
évfordulóján. A cenÜennárlum díszelő
adásának műsora a Himnusszal kezdő
dik, amelyet a Városi Színház zenekara 
ad elő, majd ünnepi szereposztásban 
Straunt János világhírű Cigánybárója 
következik.
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Az Apolló-színház monstre-I 
műsora

A nagysikerű uj műsor köretében teg
nap ismét szinrekerült Szőke Szakáll1 
Ilire* bohózata, A homokzsák, melyet 
orkánszerü kacagás és tomboló tapsvi
har kisért. A homokzsdk-ha} meggazda
godott uj műsor most igy alakul:

1. Ópiumba rlang, Ilaskó Ilona, Bullái 
, Nándor és Fekete Pál felléptével. 2.Ha- 
dánt Kató. 3. Dajbukál Ilona és Bársony 
Istvánnal Vasárnap. 4. Fritz Ödön. 
4. Szőke Szakáll, Dolinay Ilona éa Gár
donyi Vilma felléptével Hőn imádott 
angyali hitvesem. (Karinthy Frigyes.) 
Szünet. 6. Sólyom Janka. 7. Szőke Sza
káll felléptével A homokzsák. 8. Hadó 
Sándor. !). Medgyaszay Vilma. 10. 
Pctheö Attila, Haraszti Miéi, Dolinay 
Ilona és Harasztos Gusztáv felléptével 
Fordul a kocka. (Fordította Lakatos j 
László.) Elővételi díj nincs. (Telefon: 
József 150-01.)

SPORT
Mz első tavaszi futball- 
vasárnap a magyar 
színek vereségét hozta 
Jl gyönge First Vienna nivótlan játék után le
győzte az fre-t — Jlz UTE nagy gólarányu 
győzelme a VBC fölött — U Vasas gólképtelen 
csatársora miatt döntetlenül végzett Zugló
val — Törekvés-BEXC döntetlen —UIfi. TVE 

győzelme a durva BTC fölött
A tavaszi szezón első vasárnapjáéi a ' csatársor azonban sorra elrontotta eze- 

’ i langyos, tavaszi időjárás a futhallközön-; két a helyzeteket. A Vasasok ezzel 
I Fóg ezreit csábította ki a sporttelepekre. | szembon egyetlen veszélyes szituációt

A másodosztály startja.
A másodoeatály első tavaszi hajnoH 

fordulóján <wak a 38 FC-nak az EMTK 
[ól elszenvedett vereség „kozott rn<£ 

I lepetést. •

Zsúfolt házak 
MARYPICKFORD 
DOROTHV VERNON

üi

(A két azomszé elvér) 
ROYAL APOLLÓ, OMNIA, 

CORSO előadásain 
Előadások kezdete e 

ROYAL AOPLLÓ: >/»•, ’/2«, VslO 
OMNIA: V2», 1 <7,e, 10 őrekor 
CORSO: 4,3/:«, t/90ős ' 210-kor 

Projutograph film!

• Beregi Oszkár előadóestje ma, hét
főn este fél 8 órakor a Vigadó nagy
termében.

• Az operai közönség meglepetése 
lesz a Városi Színház hétfői vendég
estje, amikor a „Purasztbecsület“-bon 
és a „Bajazzók“-ban egyszerre három 
kiváló vendég lép fel: Kubla Richard, 
& prágai Opera híres művésze, továbbá 
Sonja Pa Ima és Nektár de Flondor, 
bécsi Volksoper jeles énekesnői..

• Ez a hét is Szulanilt-hét lesz

a

— _ — ... ---- -— a
Blaha Lujza színházban, amely minden 
■ste táblás házak mellett, játssza idei 
asezónshí gorét. A csodálatosan szép ke
leti daljáték, Szulamit egyike a legszen- 
■ációsabb előadási sikereknek, arait 
budapesti színház produkált.

• Rózsahegyi Kálmán c Cigány cim- 
Berepében Molnár Arankával, a Vig- 
•zinhíiz tfiíívésznőjévoj, csütörtökön este 
lép fel ismét a Városi Színházban. Szig
ligeti nagyhatású érekes népszínművé- j 
<wk minden eddigi előadását zsúfolt né- I 
tőtér tapsolta végig.

• A Király Színház heti 
Egész héten át Marica grófnő, 
d. u. Árvácska 3 órakor j 
helyárakkal.

• A Magyar Színház, heti 
Csütörtök és vasárnap d. u. A 1 
brr, n többi napokon: Altona.

• A Belvárosi Színház heti miisora: 
Hétfő: Ki babája vagyok én. Kedd: 
Fej vagy iiás. Szerda: Az olasz assony. 
Ortitörtök: KI babája vagyok én. Pén
tek: Fej vágj’ írás. Szombat: A nagy
ságos ns>rzonyt már láttam valahol. Va
sárnap d. u. Az olasz asszony, mérsé
kelt helyárakkal. Vasárnap este: A 
nagyságos asszonyt már láttam valahol. 
Hétfő: A nagyságos asszonyt inár lát
tam valahol.

• A Blaha Lujza Színház heti műsora: 
Ag'ész héten át: Szulamit.

műsora: 
Vasárnap 
mérsékelt

műsora: 
vörös em-

Ragályos betegségeknél 
nélkülözhetetlen a

Lakására jövök .;, 
ruMt, fahérnomUt, katona,uh*t .bt. 
rrMn.r, Ram, Szllánl u. 22. III. 18 Tel. I. 62-48

HIGANYT 
HAMISFOGAT 
ARANYAT 
PLATINÁT 
dísztárgyakat

Amerika vlMgflimje 
f felvonásban 

keni ki. mini a tórw.pUrn.

I -
A lelkes közönségnek azonban nem sok 

! örömöt okozott a látott sport Csapa
taink ugyanis teljesen nivótlan, unal- 
más, tipikus szezóneleji játékkal vet- 

1 ték el a kedvét a futball rajongóinak- 
Az elmúlt vasárnap legkedvetlenebb 
epizódja volt

a First Víenna meg nem érdemelt 
győzelme az FTC fölött.

A bécsi profik győzelmébe még csak 
belenyugodtunk volna, ha legalább egy 
hajszálnyival jobb lőtt volna magyar 
ellenfelénél. Igaz ugyan, hogy az FTC- 
től sem láttunk egyetlen egészséges ak
ciót igy azonban a döntetlen eredmény 
lett volna a legmegfelelőbb.

A nemzetközi mérkőzés előtt bajnok
csapatunk mérte össze erejét a vidék 
egyik kiváló együttesével: a Debreceni 
Vasutas Sport Clubbal. A mérkőzést az 
MTK könnyen nyerte meg.

Az ÜTE a Stadionban alaposan rávert 
a belső zavarokkal küzdő Fa4C-ra, 3:0 
arányban győzedelmeskedvén ellenfele 
fölött. Ugyanilyen arányban győzte le 
a ///. TVE a BTC-t. Egyenlő erejű el
lenfelek találkozása volt az NSC-KAC- 

i mérkőzés, amely az előbbi győzelmével 
végződött. A nap két legnagyobb meg
lepetése a Vasas—Zugló és a Törekvés 
—BEAC-mérkŐzésck eredménye. Mind
két mérkőzés döntetlenül végződött.

Részletes tudósításunk a következő:

Az eredmények a következők:
EMTK—38 FC 2:0.
UMTE—FővTKör 2:0. 
Husiparos—Postás 0:0.
MAC-BAK l-L 
KAOE-ETC 4:1.
TTC-UTSE 3:1. 
Ékszerész—KTE 2:0.

X A bajnokság állása. 1
21 (24-16> hvu,,, o. va
sas (18—13) 15 pont, 4. NSC (21—17) k 
pont, 5. III. TVE (11-10) 13 pont fi 
VÁC )11—12) 13 pont, 7. KAC (lsLijn 
12 pont, 8. ÜTE (14—11) 10 pont, 9. Tö- 

<23~2°) 10 Pont, 10. Zugló (10- 
20) 888 pont, 11. BTC (8-19) 5 pont 12. 
BÉAC (4—34) 8 pont.

l..h,vA. Ker«kl>«'' Eoesület
Jubllarls díszközgyűlése. A fővárosnak 
egykor lognaKyobb kerékpáraíryesülete

MTK (35-á 
pont, 3. Va-

sm tudtak teremteni.
Szünet után azután érvényesült a 

Vasasok nagyobb technikai készsége. R7Omhnfnn -----
ValösÍKKul ostroma alatt tartottók a “ k 2? % 'paSlh

i százhúszon 

nők tartotta n megnyitó beszédet, majd 
Kirchknopf Ferenc a szövetség nevében 
üdvözölte a megjelenteket.

vuiosaKg.il ostromzar alatt tartottak a ;..k-i 7.
zuglói kaput. A támadásokat főképpen A3ut’ “Vz “
Kelchen, Takács is Himmer vezetik. koz*fJ'n''«on ,raiu,
Nyeroes kitűnő védése, no meg a sze- t.,Í!“t'_ír2rCi,<íi..Ar.tur 
roncsé hárítják el a folyton fenyegető 
veszélyt. A második félidőben a zug
lóiak alig egyszer-kétszer jutottak át 
a félvonalon, ellenére ennek, a Vasas 
csatárok bosszantó gólképessége azután 
döntetlenné tette a sivár és unalmasdöntetlenné tette a 
mérkőzést

UTE-VAC
Stadion. Biró:

HTE Priboj-ja\ és Paulusz-szaX

8:0 (1:0).
Hertzka Pál.

i

First Víenna—FTC 2:3 (3:0).
Üllői-ut. Biró: Ivdncsics Mihály.

Unalmasabb, alacsonyabb színvonalon 
álló mérkőzést már hosszabb idő óta

i nem láttunk. A Vienna nem érdemelte 
meg a győzelmet. Mindkét csapat já
téka akciószegény volt. Az FTC még 
szerencsésen járt Pataki sérülésével, 
mert a helyette beállt Kelemen legalább 
egy kis életet vitt a csatársor játékába.

A mérkőzés egyébként egyenlő erejű 
ellenfelek játékát tükröztette vissza. Az 
osztrákok első góljukat a II. félidő 14. 
percében értő el. Egy köméiről jött lab
dát Gschweidl befejelte. Változatos já
ték után, a Vienna egy támadásának 
eredményeként Fischer lőtte védhetet- 
lentil.

NSC—KAC 2:3 (•:•). 
Hungária-ut. Biró: Szeiff Aladár.

A mérkőzés csak a második félidőben 
volt némiképpen élvezhető. Mindkét 
osapat csatársora rendkívül primitív 
játékot produkált. Az első félidőben a 
KAC-ot láttuk frontban, az NSC komoly 
gólhelyzethez nem is jutott Ez a képe 
az első félidőnek. Helycsere után az 
NSC kerül fölénybe, támadást táma
dásra halmoz és a hatodik percben Ré- 
may III. centeréből Spitz közvetlen kö
zelről védhetetlen gólt rúg. Az NSC to
vább is offenzivában van és a 37. perc
ben László beadását Rémay II. a lG-os 
vonalról lapos lövéssel góllá ériékesiti. 
A mérkőzés vége felé a KAC is táma
dáshoz jut, azonban erodménytelenül.

Vasas—Zugló 3:0.
Hungária-ut. Bíró: Schissler József.
N zuglói legénység az első félidőben 

még egyenrangú ellenfele volt a Vasa
soknak. A lila-fehéreknek több gólhely
zete is akadt, a meglehetősen gyönge

Az . _ _ ___________
megedősödve, mig a VÁC Lábé nélkül 
állt ki. Az UTE mintegy negyedóráig 
tartó offenzivája után a VÁC is szóhoz 
jut. A kék-fehéreknek egy szépen kidol
gozott támadását Fogl III. szereli. A 
21. percben csaknem sikerül a VAC-nak 
gólhoz jutni, azonban Fogl II. az utolsó 
pillanatban ment A 40. percben tumul
tus támad a VAC-kapu előtt, a kritikus 
pillanatban azonban Fischer bravúrosan 
véd. A 42. percben Jeszmás labdájával 
Priboj kitör ós 18 méteres lapos lövés
sel vezetéshez juttatja az ’ - újpestieket 
Szünet után az MTK széllel támogatva, 
fölénybe kerül. A 7. percben Löwy ka
pufát lő. A 12. percben Csontos átadá
sából Jeszmás lövi a második1, mhjd a 
28. percben Priboj közreműködésével a 
harmadik gólt. A mérkőzés végén a 
VÁC is támad és csaknem sikerül gól
hoz jutnia, Löwy szép lövése azonban 
kapu fölé megy.

III. TVE—BTC 3:0 (1:3). 
Lóvcrsenytén. Biró: Rotter Lajos.

Á. BTC durva játékkal igyekezett el
lensúlyozni a III. TVE nagyobb techni
kai fölényét A vezető-gólt Kenderes 
lőtte a 35. percben. Egy perc múlva 
Horváth I. lerúgja Skvareket, majd 
Schwitzert. A biró végül is a játékból 
való kizárással kénytelen büntetni Hor- 
váthot. A II. félidő 20. percében Gruber 
a 16-oson belül lerugju Drösslert. A 
megítélt tizenegyest Neuhaus kapu fölé 
lőtte. A 24. percben Kenyeres a máso
dik, Skvarek pedig a harmadik góllal 
pecsételi meg a győzelmet.

Törekvés—BEAC 1:1 (1:3).
Lágymányos. Bró: Hajós József.

Változatos mezőnyjáték. A 37. percben 
a Törekvés szerzi meg a vezetést. ! 
Kautzky beadását Schreiber góllá ér
tékesíti. A II. félidő 10. percében az 
egyetemiek Marcsinké révén kiegyenlí
tenek. Lantos sérüléso miatt kiállt A! 
félidő vége felé a biró Marcsinkét fe- j 
leselés miatt kiállította.

Barátságos mérkőzés
MTK—Debreceni Vaautaa SC 2:0.
ÜUői-ut. Biró: Juhász Attila dr.

A bajnokcsapat a tavaszi szezon első 
vasárnapján a vidék egyik legkiválóbb 
reprezentánsát: a Debreceni Vasutas 
SC-ot fogadta vendégül. Az MTK Mandl 
és Jeney helyén tartalékokat szerepel
tetett. A bajnokcsapat Opata két gól
jával könnyen győzött

In tlagrantl • • .
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OTTHON^
Goldwhi attrakció. A főszerepben 
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FOGORVOS

Kiadja:
Héttől Napló'' lapkiadóvállalat

FOGORVOS 40 
éves 

praxif

fogorvos, s-ieclalista fogász

BpestVll,Erasébetkörat40-42
Mafogak, fogsorok, teljesen száj
padlás nélkül. TtydmyMass* 
6s koronák aranyatpótíó fémből 
is- Fofljiioás, foglöméi 
(plombáiár) érxMttatonífva 
altatással is. — Műtétek esetén is 
fordulton a legnagyobb bizalom
mal 40 év Ata jennálli 
Fenyőnkbe - Vidékiek soron- 
I: vRl fogadtatnak. — ló-évi jót
állás! Rendkívül mérsékelt árak! 

Orvosi tanács díjtalan.
Rcndelés:d.e. 9-12-ig, d. u. 2—7 
Vasár- és ünnepnap d. e. 10—1-ig

Budapesti 
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Vásár
1925, április hó 18-27.

Rendezi a

Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara.
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Kedvezményes utazás és vízum 
Lakáskiutalás
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Rákócr.i-út 32. I. em. 1. Rákossal mentben.

Hó- ós sárcipök teljes kiárusítása
párja a legjobb minőaégfl amerikai

eredeti Reithof fér gyármáayu extra 
I-a minőségi! nőn htfclp0n«*i 
finom tevesxőr-bíléMel 
pírja a legrégibb közismert, leg
jobb gyártn. tsSI BÉrrtpgnuiw 
Férfinagyságban... ••erei kor.
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