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Jelentkezett a bérkocsis, 
aki a gyilkost a bőrönddel 

a pályaudvarra vitte
Vasárnap késő estig folytatták a kihallgatásokat a rendőrségen — Semmi 
pozitív nyom — líf alapokon indítják meg a nyomozást — Esti látogatás 
Eeirer Lőrinc lakásán — Mit mondanak a meggyilkoltról ismerősei — Razzia 

az elrablóit ékszerek miatt
I A helyszíni szemlén megállapitot- fölkutatásához.
I ták, hogy az ajtó kulcsa a zárban hogy a Zárba I 
' belülről volt beletörve. A gyilkos gyot rántott ra 
| tehát belülről akarta bezárni az aj- beletört. Ekkor 

vsuu.ru muw^uu™. —• htot, még hozzá a saját kulcsával, konyhában a te. —  _________
ötötdik napja tartó lázas munkának j Ezzel egy uj kulcs is kapcsolódik a elzárta a gázcsapot és úgy hagyta, lefolyását, 
azonbam, sajnos, nincsen meg ai az -nyomőzásbá. Eddig Ugyanis, esafc Ezután látott hozzá a fosztogatás-1 valószínűül

■ ’ amelyikből biztos két kulcsról tudtak. Egyik, amelyik — — _
lehetne IvvoPffi. a" Leirer Amáliánál volt, a inásrxti-

Szerdán délelőtt fedezték föl al 
Teréz körút 6. számú ház borzalmas | 
titkát. A rendőrség rögtön teljes ! 
apparátussal látott hozzá, hogy a | 
vakmerő rablógyilkost leleplezze, az; tót, még hozzá a saját kulcsával.

Idegességében, a 
___  _ ____  tette a kulcsot, na

gyot rántott rajta, úgyhogy a kulcs 
beletört. Ekkor vette észre, hogy a 
konyhában a tej kifutott. Odament,

eredménye «<

. A nyomozás eddig eaák;
íSJkat állapított meg. Cfcüpán az£ 
«ák, hogy ki nem gyanusitható, 

fiikossá.a elkövetésével. De imt 
a megállapítások sem holtnl- 

■oeak. Még mindig beállhat 
■n meglepő fordulat, amelyik a 

látszatot megcáfolja és lerántja a 
leplet egy pokoli ravaszsággal1 ’és 
körültekintéssel megrendezett rabló- 
igyilkosságról. , ,

Pozitív nyom most mái’ csak kettő 
van. Egyik a több oldalról érkezőit 
egyező személy leírás, a másik pedig 
a Liszt Ferenc uccai bérkocsis, akt 
a sezmélyleirásnak megfelelő fiatal
ember^ Karácsony tájékán. a Te- 
rézköruti házból a Keleti pályaud
varra vitte. Mindkét nyom igen er- 
(hkeo. esetleg eredményre is 
het, egyelőre azonban még kezdetle
gesek és semmi olyan támpontot 
; cm adnak, amelyiken a rendőrség 
megindulhatna, hogy a nyomot tó
vá llh VnVAAQA.Ezektólfüggetlenül a rendőrség 
mitsdent elkövet, hogy a meggyil
kolt -leány elrabolt ékszereit meg
találja. ái ékszerek eladási láncát 
követve uigyanis, feltétlenül megle
hetne állapítani, hogy a szálak hova 
vezetnek, vagy legalább is olyan kö
vetkeztetésekre itathatnak ebbol.me- 
lyek a további nyoNnotósra döntő 
befolyást gyakorolnánk. Hontalan 
volt azonban a detektivsu&egek moz
gósítása, hasztalan volt a'vasárnap
esti nagy razzia. Egy lépesül sem 
vitték előbbre a nyomozást, v 

Vasárnap este tanácskozásra 
tek össze a bűnügyi osztály vezető 
és újból áttanulmányozták az ed
digi vallomásokat és a nyomozás 
eredményeit A tanácskozás ered
ményeként a vezetők elhatározták, 
hogy egészen uj alapokon, élőiről 
kezdenek rendszeres nyomozást és 
ettől remélik az eredményt.

n halya.inl aaamíz
A rendőrség további munkájá

nak újabb kiindulópontok adott a 
szombat délutáni helyszínt szemle. 
Tíz a szemle véglegesen meggyőzte 
a - nyomozó hatóságokat arról, hogy 
a lettest nem keresheti máshol, 
mint a meggyilkolt Leirer Amália 
kőaseflen környezetében.

kai v'fctfdig tel

lálták, r
elesett tehát az a föltevés, hogy 
a meggyilkolt nőre a saját 
knlcsával zárták yá a lakasf. 
Volt tehát még etór harmadik 
kules is, amelyijfflöí<eddlg nem 

tudott jFuRi.
És önként adódik, itt a kérdés: Ki 
az a harmadik; akinek külön kulcsa 
volt leirer Amália lakásához?

Természetesen ez a kiindulópont 
is megdől, ha kiderülne, hogy a 
kulcs éppen azért tört be, mert ide
áén és nem abba a zárba való 
Kulcs volt. ................

Érdekes megallapitas volt az is, 
hogy 
' az ajtó egyáltalán nem is volt 

bezárva.
Az ajtó folyosóra nyíló oldalán 
ugyanis nincsen kilincs, hanem a 
csapóajtókon szokásos fémgömb. 
Az ajtó be volt csapva, de kulccsal 
nem volt bezárva. A gyilkos egy
szerűen becsapta maga mögött az 
ajtót és távozott

Hogyan /ofyf «• «
A helyszíni szemle megállapításai 

után a rendőrségen igy rekonstruál
ják a gyilkosság valószínű lefo- 
lyását: »Leirer Amália éppen reggelit ke- 
szított. Egy ócska lumpért kapott 

agára, kiment a konyhába tejet 
■alnl. Már a kakaót is ölökéit 
a, mikor jött a gyilkos Hogy 

i került be a lakasba azt 
ehet .tudni. Vagy Leirer 

nyitott ajtót es u tana a 
lehúzva, bevitte a szob‘11 f 

ig saját kulcsa volt az il

látogató megérkeztekor 
thagyta a kol’1[1?ah,f“1 
Atogatóval együtt be 
*ba A gvllkossug előz- 
r körülményeiről tar

lehet semmit tudni, 
megtörténte utAn • 

a? előszobába. As 
zárai, hogy 
a az értéktárgyak

vagy 
letőne

A 1< 
a te; 
főni é 
ment, a 
ményelrő 
méretesen

gyl—_ 
ajtót' be 
talonul Iá

’séfWleniíl ■ ’ megta-

lioz. Majd kikémlelve az alkalmas 
pillanatot, a zsákmánnyal együtt 
távozott.

A helyszíni szemlén legalább 10 
igy állították össze a gyilkosság 
.....................  És tényleg ez a legs 

)b is.

ismerős Lehet 
a gyilkos

Még jfa is volt saját kulcsa 
a tetwsnek, ínég akkor is közvet
len hozzátartozónak, vagy nagyon 
közelj is 
LeMfr A ______ _____
volt könnyig dolog bejutni. Nagyon 
elő vigyázat ”
getett, ő 
bába, az

rősnek kellett lennie, 
liához ugyanis^ nem 

volt. Ha valaki csön- 
ment ki az előszó

ét megkérdezte,

hogy ki keresi és ezután kinyitotta 
az ajtó homályos üvegablakát esi 
kinézett, hogy tényleg az keresi-e. 
Csak azután bocsátotta be a la« 
kasba. Nagyon jól kellett ismernie 
Leirer Amáliának az illetőt, ha aj* 
tót nyitott neki, még hozzá olyan . 
rendezetlen öltözékben, amilyenben; 
soha senki előtt nem mutatkozott.

Hajsza az eltűnt éksze 
vek után

Miközben ito önként jelentkező 
tanuk adatait ^wenőrzi a rendőr
ség, nem szünw.l 
abban, hogy ^leginkább pozitívu
mot adó ék sir’ ’ ------íx-------
találja. Egész fcpri'K avivnnv, 
nap óta egyebevtsem tesz, mint, az 
elrabolt ékszere 1 " ’ ' ‘
tos megállapifu 
apróságokon kívül egy 
személyes, ezüstnyelű 
készlet, egy arany rétikul és egy; 
három karátu gyémántköves arany-- 
gyűrűit, vitt magival a gyilkos.

Amint az elrabolt értéktárgyak 
pontos • leírása megvolt, a detektí
vek kimentek a zálogházakba és az 
ékszerészekhez. Egyik, helyen sem 
találták meg az értéktárgyakat. 
Mikor ez a mód sikertelennek bizo
nyult. akkor arra gondoltak, hogy 
a tettes valamelyik magánbanknál 
vagy tőzsdebizományosnál értékesí
tette az ékszereket. Az utóbbi idő
ben ugyanis szokásos lett, hogy 
tőzsdebizományosok és magánban
kok kosztkölcsönt adnak ékszer fede
zetre. Ez szabálytalan ugyan, mert 
ingóságokra csak zálogkölcsön in
tézet adhat kölcsönt, 'le mostaná
ban, a tőzsdei Üzlet pangásával, 
majdnem mindegyik ilyen c^g 
megteli.. a . . 1

vmarnaDi ünnep dacara, a 
az óriási munkát.

elvégezték.
ágymás között az 

Minden csoport vé- 
>Sieki kiosztott körzetet 

elyan cégnél wegjélen-

fel egy percre sem

Érek nyomát, meg- 
ábreg detektív, két 

' .5
'ulán kutat. Pon- 

iA nyert, hogy az 
tizenkét 

evőeszköz^.

vaí.
c«

(eh amelyikről egyáltalán, felle
hető, hogy ékszerekre pénzkölcsön^ 
ad. A tulajdonosokat, igazgatókat! 
előkeritették és megvizsgálták * 
könyveket, hogy az utóbbi két hó
nap alatt nem-e vették zálogba a? 
elrabolt ékszereket.

Az esti órákig fartő munka 
nem járt eredménnyel.

Sehol, semmi nyomot sem találtak* 
vasárnapi tanúit

Vasárnap reggel elsőnek. Gulyáé 
Lajosné jelentkezett kihallgatásra 
Í!o{jl rendőrkapitánynál. GuZj/dsnd 
már szombaton vallotta, hogy 
/onocsZ Rózsi, azóta meghalt baráti 
nőjével, sétált a Teréz , körúton* 
amikor egy, a személyleiráshoz ha
sonló fiatal emberrel találkoztak, 
aki azt mondotta, hogy a Teréz 
korul 6. számú házba megy vacso
rára, majd elmondta, hogy vívó
iskolát nyit és kérte Rózsit, hogy 
ismerőseit ajánlja hozzá. Antonicsi 
Rózsi fel is jegyezte a fiatalember 
címét. A vallomás után detektívek 
mentek ^Híonigsí Rózsi hozzátarto
zóihoz és az elhynyt leány holmijai 
között keresték' ezt a feljegyzést* 
azonban nem találták meg.

Ma újból megjelent fiMj/dsad, 
mert odahaza megtalált több írási.

' ' t Antonicsi Rózsi halnia
___ 1 adott, át megőrzésre. Az 

iratokat a rendőrségen átnéz
ték, de

a kérdéses elmet nem falal
fák meg.

Umert odali 
ti Limeíyeket 

’ ülőtt neki

vsuu.ru


2 hétfő; napló Budapest, hétfő, február Jj.

Egy bérkocsis szenzációs 
vallomása

kihallgatásra 
t Ferenc téri

Váwárnap délelőtt L 
jelentkezett egy Liszt - ____ _____
bérkocsis. Elmondta, hogy a lapok
ban olvasta a szeinélylelrást és ek
kor jutott eszébe, hogy

a karácsony előtti napokban a 
személyleiráshoz hasonló fiatal
ember beült a kocsijába és a 
Teréz körút 6. számú ház elé 
hajtatott. Bement a kapun és 
néhány perc múlva egy barna 
kézitáskával jelent meg ismét 
és a keleti pályaudvar indu

lási oldalához vitette magát.
A házbelick közül senki sem 

emlékszik arra, hogy abban az idő
ben a lakók közül Mtanott volna 
valaki. A rendőrség ezt a vallo
mást nem hagyja figyelmen kívül.

Spiritiszta nyomozás
Nem maradt el, lwgy az ilyenkor 

szokásos spiritiszta nyomravezető 
sem. Sc.hnnk nevű , szuggerator és 
spiritiszta szerencséltette ezúttal a 
rendőrséget. Elmondta, hogy a fe
lesébe. aki kiváló médium, tegnap 
transzba esett és ekkor megjelent 
neki a meggyilkolt Leirer Amália 
szelleme.

A szellem azt mondta, hogy 
gyilkosa Pozsonyban, a Tem 
ploni ucca 12. számú házban 

lakik.
Atyjának ott borbély műhelye van. 
A gyilkos most éppen azokat azj 
újságokat olvassa, amelyekben a kulcsa Leirer Amália lakásához.

gyilkosság le van Írva.
A rendőrség mindenesetre tele

fonon érintkezésbe lépett a po
zsonyi rendŐrigazgatósággal, noha 
az ilyen badarságok mindig bete
ges fantázia működésének bizo
nyultak.

Jelentéktelen tanúvallomást tett 
pg.v százados is, aki a személy
leírás alánján egy fiatalemberre 
gondolt. Éppen úgy nem vehették 
hasznát líólosváry György artista 
útbaigazításának sem.

Egy Gombos nevű ember is je
lentkezett. hogy

Leirer Lőrinc tőle 12 milliót 
kért kölcsön és jóval a lejárat 

előtt visszafizette.
j/astínnap délelőtt újból 
kihallgattak Konstansét

Vasárnap délelőtt Vogl rendőrkapi
tány újból kihallgatta Körstens Teo- 
dort a hollandi kereskedőt, a meggyil
kolt leány barátját. A kihallgatásra 
azért volt szükség, hogy az újabban föl
merült momentumokra vonatkozóan 
felvilágosításokat kérjenek tőle. Az 
ajló zárjában talált eltörött kulcs tisz
tázása lőtt volna a legfontosabb. Erről 
azonban a hoUaudi nem tudott bőveb
bet. Úgyszintén nem tudott erről 
semmi újat az a lakatos sem, aki az 
ujtótfelnyitotta. A zárat és klcsdarabot 
holnap szakértővel fogják megvizsgál
tatni és az fogja megállapítani, hogy 

............. isvolt-c a bizonyos „harmadiknak"

Eltérése fa a személy 
leivásobban

Vogl rendőrkapitány vasárnap dél
után. összefoglalta a nyomozás eddigi 
ndaUJt, Minden kihallgatásról, jegyző
könyvről rövid kivonatot készített, a 
lényeges dolgokat lriK’óü vólítaatotU* a 
1ö|jí>Mo1 < s ezt a jelentést’Afnyujtótta 
7í»t4|MI<14Wozhő fötahácHOSuak, a bűnügyi 
osmiy vezetőjének.

Fo,$tprdekc$obh része az, 
íiinéjyJkbi n Vogl* kapMAWy 'kiánitatja, 
hogy mi az eltérés a négy különböző 
helyről érkezett személyh’irásban. Há
rom személylcirás teljesen megogyezik 
egymással. Ez a húrom: üzv. Aniár Mi- 
hályné, Gulyás Lajosné és Korányi 
Vilmos által adott személyleírác. A ne-

Razzia az orgazdák között
A főkapitányságról vasárnap este került a véletlen folytán elfogni. 

Egyik Józsefvárosi korcsmában a 
detektívek megtudták, hogy néhány 
héttel ezelőtt egy rovottmultu tol
vaj aranyretikült kipált eladásra. 
Hosszas hajszív után sikerült az il
letőt elfogni. Mikor a tolvaj meg
tudta, hogy miért keresik, ijedtében 
rögtön bevallotta, hogy rz aranyre- 
“Nagyon®'meg^-ŰH m?kor°,>slfkerüld 

bebizonyítania, hogy o csak egy
szerű zsebtolvaj és néni rablógyil
kos.

gyedik Szisz Júliáé, amelyik két pont
ban tér el a három egyező leírástól. 
Szisz szerint, kicsiny, angol bajusza 
van a tettesnek, amazok szerint borot
vált. Hárman galambszürke 1 télfkabát- 
ról'beszélitek. Színz Júlia viszont fekete 
szintit- látott rajta.

A jelentés vétele utón Katona főta- 
.nácsos nmgáho^ kérette Laky Lajos dr. 
doíoktivfőnököt és Horváth Antal főta
nácsost a sérülési osztály vezetőjét. Is- 

I mertetto velük a jelentést, majd megál
lapodtak abban, hogy hétfőn egész új 

I irányban kezdenek újabb rendszeres 
I nyomozáshoz.

A fokapitanysagrol vasárnapéi... 
több defektlvcsoportot küldtek ki a 
Teleki tér és a Vásártér környékére 
és azokra a helyekre, ahol a notó
rius orgazdák leginkább találhatók 
és ahol a lopott holmik leginkább 
meg szoktak fordulni. Arra gondol
tak ugyanis, hogyha a gyilkos a 
rablóit ékszerüket orgazdáknak adta 
el. akkor esetleg itt nyomra akad
hatnak.

A ruzziu is eredménytelenül vég
ződött. Legalább is a gyilkosságra 
vonatkozóan. Csupán két tolvajt si-

bolttest agnoszbálása 
kétségtelen

A nyomozás során Leirer Lőrinc, a 
meggyilkolt leány édesapja, annak a 
gyanújának adott kifejezést, hogy a 
torózkörúti lakásban talált holttest fa
lun nem is Leirer Amália holtteste. Mi
vel Leirer Lőrinc nem volt hajlandó a 
bonctani intézetben levő hólttestet meg
tekinteni, a rendőrségen úgy intézked
tek. hogy Kerstens Theodor és Leirer 
Amália egyik volt cselédje ngnoszkál- 
ják a holttestet, ami a rendőri bizott
ság jelcv’átében meg is történt.

Munkatársunk ez ügyben Minnich 
Károly dr. egyetemi tanárhoz fordult 
fel világosi tágéi t. Minnich tanár, aki 
mint törvényszéki orvosazakértő közre
működőit a holtlest felboncolásánál, a 
kő vetkezőket mondotta;

— A két hónap óta fekvő holttest 
arca egycU hil.-, bán nem volt már felis
mer A teljesen ehslncsedatt, fal-
püf»4t arcai, melyet a rajta ejtett vá
gás <4 clóktelcHÍteft, még szakértőnek 
íj aeúr- lel! volna felismerni. Termé
szetes tehát, hogy Kcrstens t-« a cseléd
leány is áfák a haj ninéböl és a holt-

testen levő ruhadarabokról ismerték fel
Leirer Amáliát. Mindettől eltekintve, WBrew wuw*uí.UUm,
a nyomozás kétséget kizáróan megálla- családból származó uriflu szinte szerel- 
pította a holtttest személyazonosságát, mos& voy az éjszakai életnek. Szeuvc- 
úgyhogy ezzel megdőlt az a kétség, délyes táncos volt, mulatós természetű, 
hogy a talált holttest nem Leirer Amá- A Casino törzspublikuma jól ismerte őt. 
,<xx Voltak néhányan, akik kötekedő, inger

lékeny embernek mondották, de legtöb
ben úgy ismerték, mint kitűnő fellépé
sű, választékos modorú úri fiút. Roboz

volt iskolatársnőjével, I hogy otthagyja a rendőri pályát, mcgvp
.............................‘ ............................. ............. . ““ dán

Et-

leány- i rangersoe szerwnu^. hn „em
jár- Bár fent, a Casino de Pansbf egymás 

V.-bc. • árultak el feltűnő érdeklődést f Marcell, 
agyon ‘ irányában a liSlftl •• *ruo tonyosnak 

lték- «o4o, Jenő eiekulán niégii liift, Krug 
j hív- Mr«a. hnoil Mrrr Amália /oMi lnlúl_

jfcinis mikor 
fit, többizben 
így igen ked* 
'Párizsba fog

liáé.
Iikalatíninőle **arlnt min

dlg nomoru volt __ ______
Alkalmunk volt beszélni Leirer igazgatóval sokszor beszélgetett arról 

Amália egy volt iskolatáranfljével,: hogy otthagyja a rendőri pályát, ir_ 
<lr. Bárdi íatvánnéval, aki a követ-’ caábitja az éjszakai élet fénye. nZj 
k< zőket mondotta munkatársunk-. desen vizsgát is tett a Caslno szlupl, ] 
nak: lé, mint párkettáncos a Oarcie djf

— Fin 1913-ban a váeluceai leány-. rangersbe szerződött, 
gimnázium VIII. osztályába jár
tam, Mrer Amália pedig T" 
Bár Idősebb voltam nála, na| 
megszerettem a szökehaju, —n— --— ----
szemű kis Bébyt — akkor ágy hív.- tartja, *ow r ■
fák —, mert közvetlen modorú, bá- Marcell ° tT
jós lány volt, öyaltraű voltunk kóláitól keltarödlA. «. i 
együtt ás így határozottan állíthn- Krug ?? •“”??**?’“ e» 
tóm, hogy akkor még ntigyou emlitéat tcU«rrö', AJK. | 
c»itrt lány volt Semmi különösebb I vm aairawrtoével együtt l

szellemi kvalitást nem árult el. Né- nőm hallottam tőle soha. Csak 
.........  • •' ’ * (uoiog nem tetszett nekem;metül és franciául is csak később 

tanulhatott meg. Ruházata nagyon 
egyszerű volt. Sokszor láttám szo
morúnak, <io ha faggatni kezdtem, 
mindig valami tréfával ütötte el a 
dolgot. A töbi lánytól eltérően, csa
ládi körülményeiről sohasem be
szélt. .. lisl

— Legutoljára körülbelül négy 
évvel ezelőtt találkoztunk vele egy 
kzös barátnőnk esküvőjén. Nagyon 
kopott ruhában volt és panaszko
dott nekem, hogy családjával össze
különbözött. és rosszul megy a sora. 
Többet aztán nem láttam.

H meggyilkoltról egy régi 
cselédje

Leirer Amália egy volt cselédje: 
Szabó Júlia, az alábbiakat mon
dotta el munkatársunknak:

— Három hónapig szolgáltam 
Leirer Amáliánál. Nagyon jó dol
gom volt, mert a kisasszony finom 
modorú volt, egy durva hangot

________________ __ egy 
ísuflorj tei-niés!:ri(i"~vöi‘t.' *I®éi 
példáid sohasem főztünk, haim 
ndndií valami .hideffet, felváB0l'l I 
virsliit, sajtot ebódeltüuk. EBvK„, 
meB is kérdeztem tőle:_______ ss zp

— Kisasszony kérem! Miudia
annyi pénzt hagy Itt a „bácsi” (iSv 
hívtuk a hollandust), miért tets?;V 
annyira spórolni? v

Mire Leirer. Amájia ezt vál-i 
szólta:

— Nem érti azt maga fiam Hál 
nezze.csak: néni leszek én miudia 
szép es hidal, hanem meg js ,öre. 
szem majd egyszer. Sok-sok pénzl 
cs ékszert kell nekem addig össze 
gyűjteni, mert miből fogok akkor 
majd megelm.?

— Nagyon rendes, pedáns és tisz- 
tasagszereto no volt. Ha a bácsi1 
Pesten volt, akkor mindig nagyon 
elegánsán .lárt otthon, különben b<>. 
kötötte a fejét és velem együtt h- 
karitott.

Eeirer Kínálta 
másodld élele a Casino
A gyilkosság folfedezéso után a ren

dőrség főleg abban az irányban foly- 
| tatott nyomozást, hogy a gyilkos ncm-e 
| a leány férflismerősei közül került ki. 
így került gyanúba Krug Marcell ar- 

, xísta, volt rendőrdijnok, akit a házbe
liektől kapott szemólyleirás szerint 
fogtak gyanúba. Krug Marcellt azon
ban a vizsgálat teljesen tisztázta. A 
ház lakói közül többen állították, hogy 
a meggyilkolt leány leggyakoribb láto
gatója Krug Marcell volt. Munkatár
sunk utánajárt annak, hogy megálla
pítsa, milyen körülmények között is
merkedett meg Krug Marcell Leirer 
Amáliával és hogyan fejlődött ismeret
ségük ilyen bizalmassá. Leior Amáliá
ról többen azt állították, hogy teljesen 
visszavonult életet élt és kizárólag 
egyedül, vagy Kerstens Thoodor társa
ságában jélent úiog /íyilyánósság előtt. 
Jlfttiiréatdrsunk most kiderítette, hogy 
ezzel, az dllittissal szemben Leirer Amá- 
tiá többször fs mégj'tffeni egyik ■ éjszakai 
mulatóban, a Caslno de Parisban.

H titokzatos erőseid fsblgy
Az elmúlt év egyik estéjén beállított 

egy németül beszélő társaság a Casino 
de Parisban. A társaság között egy 
hölgy foglalt helyet, akit a többiek 
szeinmellátható módon megkülönböztető 
tiszteletben részesítettek. A hölgy fel
tűnően előkelő toalettje elárulta, hogy 
nem egyszerű pölgdrasszony, de visel
kedése tökéletes urinöre vallott. Mikor 
a társaságában levő egyik ur beszél
getni kezdett Iloboz Jenővel, a Caslno 
igazgatójával, a hölgy is társalgásba 
bocsátkozott. Nagy érdeklődést mutatott 
az éjszakai élet irányában. Megkérdez
te, hogy mi fizetést papnak a táncos
nők, hogyan megy most a mulatóhely
nek és más ilyen természetű kérdések
kel fordult Roboz Jenőhöz. A láraaság

/.

utazni. A hölgy nevét Krug non kö
zölte, mert, mint mondotta, az illető 
úri családból származik és ö, mint úri
ember, nem hozhatja nyilvánosságra a 
nevét. Anuyit azonban elárult, hogy ő 
mint párkettáncos akar Párizsban sze
repelni, a hölgy pedig zongoraórákat 
fog adni, vagy Krug szólószámát fogja 
zongorán kisérni.

A titokzatos előkelő hölgy tehát min- 
den bizonnyal Krug Marcell kedvéért 
járt a Casinoba és Roboz Jenő igazgató, 
aki egyedül tudta ennek az ismeretség
nek történetét, nem is sejtette, hogy a 
szerencsétlen leány, meggyilkolása mi
lyen fatális helyzetbe sodorja Krug 
Marcell t.

Hogyan élt Eeirer Hmdlta 
az flsitoniában 7

Lf irer Amália két. éwej ezelőtt* az 
Astoria-szállodába költözött4 • Felkeres
tük. a volt szobiiiiÉ.s^yát.x'.oki .Leirer 
Amália zAotórla-szfrll^li;. a 
alábbiakat mondotta:

—■ Leirer Amáliának a második eme
leten volt egy egyszerű kétágyas szo
bája. Nagyon szolid életet élt. Látogató
kat — a hollandi úron kívül — soha
sem fogadott. Ebédjét és vacsoráját is 
rendszerint a szobájában fogyasztotta 
el. Ha r hollandi úr megérkezett; ak
kor ritkán tartózkodtak otthon, haanem 
minden feló eljártak. Sokszor a szálloda 
éttermében vacsoráztak és csak éjfél-

Casinóban. Rövid idő múlva azután 
i észrevette Roboz igazgató, hogy a. né- 
\ metül beszélő társaságban volt hölgy 
| gyakrabban feljön a mulatóba. Mind
annyiszor teljesen egyedül jött és csak 

j egész rövid ideig tartózkodott ottan.

Hogyan ismerkedett meg Knug 
Marcet Zetrcr Rmdlidvat

■ Ugyanebben az időben úgyszólván 
mindennapos vendége volt a Casinonak 
Krug Marcell rendőrdijnok. A jómódú

A Pesti Chewra Kadlsa 
izraelita szentcgylot foly$ hó23-én, 
hátsón d. u. 5 óirakdr a Dohány 
uccai templomban Jom-Kippur 
Kotaun Istentisztelettel kaposolntosan 

alapítási Onneptlyt 

tart, melyre tagjait ezúton meghívja 
A Fesd Chsvra Kadlsa EWljárdsega

T 1
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. Budapesten. Kerstensnek 

Hollandiában Tilburgban van posz
tógyára. Kitűnő összeköttetései ré
ven állandóan sikerült neki szövet
árura behozatali engedélyt szerezni, 
sót még azt is kijárta, hogy az el
adott áruk ellenértékéért kapott 
hollandi forintot is kivihesse az or
szágból. Ügynökeivel elárasztotta 
nemcsak a fővárost, hanem a vidé
ket is. Több vagon textilárut im
portált és a legtöbb fővárosi textil
céggel ma is összeköttetésben áll. 
A Kerstens-céget kereskedő körök
ben, mint jól megalapozott, gazdag, 
szolid vállalatot ismerik, amelynek 
nemcsak hazájában, de külföldön 
másutt is elsőrangú, neve van.

kor jöttek fel. a .. . . .
Beszéltünk az Astoria-taverna kar

mesterével, Ángyán Bélával, aki a kö
vetkezőket mondotta munkatársuuk-

Körülbelül 2—3 héttel ezelőtt a 
MAC egyik keddi estélyén találkoztam 
azzal a monoklis, magas fia 'ember
rel. akit szintén gyanúba vettek. Rég
óta ismerem már látásból. Magas, 30 
óv körüli, kicsit kopaszodó fiatalember. 
Azon a keddi estén odajött hozzám és 
kért, hogy játsszam egy tangót. Egy 
ideig 'Még a tavernában tartózkodott, 
azután elment Azóta nem láttam.

XI a* a Kerstena Tódor ?
Kerstens Tódor. 1920-barf búk-

Leirer Lőrinc sajtópörrel 
fenyegeti az őt gyanúsító 

újságírókat
Tudvalevő, hogy a nyomozás során 

szombaton az a vélemény alakult ki, 
hogy a gyilkos csak a leány legköze
lebbi környezetéből kerülhetett ki. A 
közönség fantáziájában ez a feltevés 
csakhamar arra a megállapításra ju
tott, hogy a gyilkossággal Leirer Lőrin- 
cet, a meggyilkolt leány apját gyanú
sították. Leirer Lőrincnek a lapokban 
közölt ingadozó vallomásai — molyok 
könnyen érthető izgalom szülöttei vol-

tak — még inkább felcsigázták a 
táziát.

Vasárnap délelőtt ismét megjelent a 
főkapitányság épületében Leirer Lőrinc 
és mikor kihallgatása bejozéso után el
távozott,

a folyosón Izgatott hangon kijelen
tette, hogy sajtópört indit minden 
újságíró ellen, aki cikkében gyanú

sította őt.

fan-

Titokzatos nőlátogató 
Leiper Lőrinc lakásán

Munkatársunk kint járt a Baross 
ucca 34. szám alatt, ahol Leirer Lőrinc 
lakik. A házfelügyelő, Kiss Ferenc el
mondotta, hogy karácsony estéjén egy 
jól öltözött, nyúlánk termetű férfi je
lent meg a házmesterlakásban és át
adott egy csomagot, azzal a megjegy
zéssel, hogy juttassa azt Leirer Lőrinc- 
hez. A házfelügyelő szerint valami sü
teményféle volt a csomagban, melyöt 
Leier először nem akart átvenni. Ké
sőbb azonban, újév után, mégis csak el
kérte a csomagot. Ugyancsak a hózfel- 
ügyeiő tette azt « meglepő kijelentést, 
hogy

Leirer Lőrinc lakásában, mikor a 
múlt hónapban betegen feküdt, he
teken át mindennap megfordult egy 
elegáns fiatalabb nő, akit Leirer 
kopogtatás után azonnal beengedett 

szobájába.
meggyilkolt leány apja hosszú éve- 
át reggelenként pontosan hét óra
távozott otthonról és csak este ki-

A 
ken 
kor 
lene után tóit vissza., Minden évben 
nyaralni ment. Mikor ősszel visszajött, 
két munkáskülsejü emberrel kitisztit- 
tatta lakását. Ezen a két munkáson kí
vül senki sem mehetett be hozzá, mert 
évközben saját maga takarította lakását.

Beszélgetés Leirer Löpinccel 
a lakásán

Munkatársunk vasárnap, a késő 
esti órákban felkereste Barossuccai 
lakásán a meggyilkolt Leirer Amá
lia édesapját Többszöri kopogtatás 
Mán egy morózus hang szólal meg:

-SKi az?
Mikor megmondjuk, hogy mi 

miatt "keressük, izgatottan kiált ki:
— Nem fogadqk z senkit. Újság* 

ivókkal nincs beszélni valóm.
Hosszas unszolás után végre ki

szól:
— Tessék várni.

Lelartózíaltak egy zsaroló férjet 
Megvakítassa! fenyegette meg feleségét — Budapesti 

házasság epliogusa

Csnszogás. zárcsattanás hallatszik 
a szobától, percekig tartó motosz
kálna után kinyílik egy kissé az 
ajtó. A keskeny ajtóba sadékban 
megjelenik egy magas, öszes férfi: 
Leirer Lőrinc. Egyik kezével az aj
tót fogja, a másik kezével hevesen 
gesztikulál:

— Nincs kérem semmi mondani
valóm. Nem tár nyalok újságírók
kal. Úgyis beperelem őket.

Azután rögtön becsukja az ajtót 
és elfordítja a zárt.

Nem mindonnapi budapesti házasság 
foglalkoztatja újabban a bíintetőható- 
Ságokat. Pauncz Béla ingatlanforgalmi 
ügynök állandóan hadilábon élt a fe
leségével, akit néhány évvel ezelőtt sze
relemből vett nőül. Az asszony végre is 
megeokolta a mindennapos házi háború
ságot és válópert indított a szerinte 
összeférhetetlen férj ellen.

A törvényszék mintegy másfél eszten
dővel szét is választotta a házaspárt, 
moly után a nő újólag férjhez ment.

Az asszony ezuttnl már boldog csa
ládi életet élt volna, ha nyugalmát a 
volt 'érj lépten-nyo.uon nem zavarja 
weg. Az asszony, hogy férje üldözései
től megszabaduljon, nagyobb összegeket 
adott is Pauncznak. akinek azonban 
PRyro több pénz kellett ós néni riadt 
viss?a a súlyos fenyegetésektől eeiri.

Néhány héttel ezelőtt Pauncz egy 
Andrftssy úton haladó automobilban 
Megpillantotta feleségét Az elszánt em
ber felugrott a gyorsan haladó gép
kocsi hágcsójára és a soffőr fülehalla- 
fóra azzal fenyegette meg a megriadt 

hogy mind a két szemére megca- 
ha asm ad neki pénzt. Az asszony 

’ egy villamoson találkozott ösz-
. folyton leselkedő volt fér-

jévol, aki itt meg inkább követelőén 
lépett fel ée megteinételto fenyegetéseit.

Az urinő, aki családi ügyeit nr.n 
akarta szellőztetni, végül is belátta, 
hogy Pauncztól szépszerivel nem tud 
megszabadulni és a rendőrség segítsé
géhez folyamodott.

Az elmúlt pénteken az asszony ismét 
megpillantotta az utcán volt férjét és 
ezért bemenekült a Liszt Ferenc téri 
Nizza-kávémérésbc. A férj, aki nőm 
tudta, hogy a nzeinközti asztalnál egy 
detektív ül odalépett az asszonyhoz és 
fenyegetőzni kezdett. A dotoktiv a he
ves szócsatára odalépett Francához és 
fölszólította, hogy kövesse a rendőr
ségre.

Pauncz a főkapitányságon kljeién- 
totte, hogy halálosan szerelmes volt fo- 
leségébo és nem akar lemondani az nsz- 
szonyról. Tagadta azt, hogy zsarolóéi 
manőverről volna szó és mindössze 
annyit ismert be, hogy csupán kisebb 
kölcsönöket fogadott el volt feleségétől.

A rondőrség nem fogadta ol ezt a vé
dekezést, hanem zsarolás címén előze
tes letartóztatásba helyezte Paunezot. ! 
slrft tnég a tegnapi nap folyamán átki- | 
sértek a Marké uccai ügyészségi fog-1 
házba.

Bethlen megküldte válaszát 
az ellenzék beadványára a Somogyi 

gyilkosság ügyében
Izgalmas miniszterközi tanácskozások — A szociáldemokraták haj* 
landók njabb adutokat szolgáltatni — Kormánykörökben politika! 

taktikázásnak minősítik a kinyomozási akciót

Szenzációkat várnak Beniczky, Friedrich 
és Bárczy kihallgatásától

vannak azért, mert 
Blokk beadványt 
István gróf mi
akinél az újabb

Fcrenc, a 
aki rend
hatalmas 

a belii gy- 
az ‘ál-re

belügyminisz- 
a miniszter
sietett
több előszoba
ráförmedt. A 

a miniszferel- 
eredménye-

A Somogyi—Bacsó-gyilkosság év-1 A kinyomozási akció sorsát tér* 
fordulója alkalmából megindított mészetesen Beniczky Ödönnek a hi- 
akció, amely a gyilkosok kinyomó- —x*’ xí'~’J " ...............
zását és a gaztett megtorlását tűzte 
ki célul, mozgásba hozta a politikát. 
Kétségtelen ugyan, hogy ez az ügy

• nem politikum, hanem egy közön
séges bűncselekmény, mégis politl- 

t kai vonatkozásai
> a Demokratikus
■ intézett Bethlen 

niszterelnökhöz, ___ _____  _____
nyomozás megindítását és a gyilko
sok megbüntetését sürgették. A be
advány szombaton reggel érkezeit 
meg a miniszterelnökségre. Ugyan
csak szombaton reggel közöltek 
egyes reggeli lapok az értesülést, 
hogy Csáky Károly honvédelmi 
miniszter elrendelte az ügy újabb 
kivizsgálását.

A Somogyi—Bacsó-gyilkosság ki
nyomozási akciójának ez a fordu
lata

meglehetős idegességet 
főtt ki.

Az érdekelt minisztériumok, külö
nösen a belügyminisztérium és a 
honvédelmi minisztérium között iz
gatott és gyors tárgyalások indul
tak meg. Rakovszkv Iván belügy
miniszter minden idejét lefoglalták 
a Somogyi-ügy legújabb esemé- 

; nyei: előbb Csáky Károly honvé- 
’ delmi miniszterrel, majd Nádosy 

Imre országos főkapitánnyal tár
gyalt, úgyhogy Ripka ” 
főváros kormánybiztosa, 
kívül fontos ügyekben 
aktacsomóval várakozott 
miniszter előszobájában — , - 
ígért audenciára — még egy órakor 
sem tudott a miniszter elé jutni, 
mert

Rakovszky Iván 
ter telefonhívásra 

elnökségre
Ideges sietségében 
zóra is ingerülten 
belügyminiszter és 
nők tanácskozásának ___
képpen hivatalos kommünikét adtak 
ki, amelynek lényege az, hogy

nem indítják meg az uj vizsgá
latot, mert nincs újabb adat, 
Beniczky Ödönt pedig fel fog
ják menteni a hivatalos titok

tartás alól.
A kormánynyilatkozattal termé

szetesen szombatón este foglalko
zott a szociáldemokrata párt vezető
sége is, amely leszögezte, hogy

igenis, vannak újabb adatok és 
ezek alapján ragaszkodik az 
újabb kivizsgálás elrendelésének 

követeléséhez.
Munkatársunk vasárnap délelőtt1 

jól informált helyre fordult fel- i 
világost tásért, A kormány felfogó-, 
sál lakonikusan a következőkben 
szögezték le: ,

— A Somogyi—Bacsó-gyilkos-1 
ság ügyét bizonyos oldalról poli-1 
tikumként akarják kijátszani. A; 
miniszterelnöknek ehez a kérdés-: 
hez tulajdonképpen semmi köze 
sincs, a kérdés elbírálása az | 
ügyészségre tartozik. Bethlen Ist-1 
ván gróf miniszterelnök egyéb-1 
ként még szombaton megfogal-; 
maxfa és elküldte formális vála- • 
szót a baloldali ellenzék bead-1 
vány óra. 
Politikai körökben messzemenő; 

következtetéseket vonnak le a So- • 
mogyi—Bacsó-ügy újabb fejlemé
nyeiből. Miniszterek távozását, kor
mányválságot és politikai irányvál
tozásokat jósolnak. Az ellenőrizhe
tetlen fonásból származó hlrok 

I előreláthatóan üres kombinációk
nak fognak bizonyulni.

vatalos titoktartás alóli felmentése 
és az ezt követő vallomástétel 
fogja eldönteni. Beniczky Ödönnek 
hír szerint, komoly okai vannak 
arra, hogy ragaszkodjék a titok
tartás alóli felmentéshez. Ha ez 
megtörténik,

Beniczky Ödön részletes és állí
tólag szenzációkban bővelkedő 

vallomást tesz.
Követni fogják őt egykori minisz
tertársai: Friedrich István, volt 
hadügyminiszter és Bárczy István, 
aki Beniczky belügyminiszterségo 
We{i.e” . igazságügyin i ni szter volt. 
Politikai körökben ettől a három 
kihallgatástól ázanxáctőa eredmé
nyeket várnak.

nagy látványos

VELENCEI
REVÜ

a

Táborin -bán
Vili. Bakód ul 63 -- Telefon: J. 21-16

Mérték után 
készítőnk

Tiszta gyapjú női tavaszi*
kabátot ........   850.000 K ért

Tiszta gyapjú férfi raglant 1.200 000 „ 
Tiszta gyapjú férfi öltönyt 1.400.000 .,

kényelmes résxfelflxelésre 

Belvárosi Textil
ás Divatáruház R.T. 
VII, Dohány u. 30. (Nagydiófa u. sarok)
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Cáfolják a bolg*r katonai láaadáe 
hírét
Szófia, február 22.

(Boirjár távirati iroda.) Az. itteni 
hatóságnak sikerült bolgár kom
munista „cseká“-t lelepleznie, mely 
Szófia székhellyel működött es 
amelynek halálos ítéleteit, terroris
ták hajtották végre. Napetoif Petku 
könyvkereskedőt, a szervezet elnö
két ' letartóztatták. Megállapítható, 
hogy Napotoff és a vezetése alatt 
álló szervezet összeköttetésben ál
lott az agrárkoramimlstn emigrán
sokkal. A letartóztatottak teljes be
ismerésben vannak.

Szófia. február 22.
(Bolgár távirati iroda.) Több kül

földi lapban az. a liir jelent meg. 
hogy Bulgáriában katonai lazadas 
tört ki a kormány ellen és hogy 
több t isztet letartóztattak. Ez a hir. 
mely különben már tíz nap előtt is 
felbukkant, most is teljesen alap
talan*

fi kormánypártiak 
tiltakoznak az fit bányakerűlef 

titkossága ellen
Örffy Imre: „Az egységespárt konzervatívabb, mint a 
kormány" — Görgey István: „A Fajvédők agitádója 

ellen a nyílt szavazással kell védekezni" 

Titkolják a választójog tervezetét: 
mert a beHásymisdszter fél a pártjától

lattan haszonhoz Juttatta a várost.
Menő. hónap alatt a főváros Ica. 

alabb 10 mtlUáfd adót szedett be Jo 
OOstiMlan-.il a száttoddktól.

Háromnegyedév után végre a- el«„it 
napokban a pé»züeymuli6zlerhlm u," ‘ 
váhagytn az új szabályrendeletet, azon 
bán most meg a belügyminiszter hozzá- 

1 w‘iU4k’e®l'S annak életbelép. 
totáeíhw. Remtoy van rá, hogy most 
■nár rövidesen megszüntetik a 9 hóna- 
P1K vajúdó uj szálloda-adót 
nyiben

Ja neki

amouy.

Áprilisban
meg 

az építkezés 
Altruista akció ffcuvmay, 

Bárczy és Baross vezetésével
A kormány <igf tervezi, hogy 1926 

november 1-őrc íclszabndíttatju rt laká
sok forgalmát, T'-z, a felszabadítás cst^k 
akkor következhetnék be, lm #tI4í?’ó 
megfelelő számú lakások állanának ren
delkezésre. Erre azonban ezidőszerlnt, 
- a- kertváros-akció csődje után —, ke
vés remény van. Annál , jjugyohb je
lentősége van tehát annak az akciónak, 
amelyet magánosok indítottuk meg s 
amely clörelúthntóuu teljes anyagi és 
i rkölcsi sikerrel fog járni. Vasárnap 
délután ugyanis a Szabadalmi Bíróság 
tanácskozó termében alakuló közgyűlést 
tarlóit, a Pátria t*pil6szövctkezct. Az 
alakuló közgyűlésen Kepler Mihály 
mérnök ismertette a Szövetkezet célját, 
amely szerint

minden tag öfcvi törleszt ezre fel- 
építheti otthonát.

Ár építtető tagok a 300.001' koronás üz
letrész jegyzés’.i kívül a következő fel
tételekéi vállalják magukra: 1 szoba, 
konyha-kamrás épület épílMónél 6—10 
millió; 2 ezobu, konyha-kamrás épület 
építésénél 13—IS, 3 szoba, konyha- 
kamrás épület építésénél 30—40 millió 
koronát fizet le. A fizetési feltételek 
rendkívül kedvezői;, mert a havi rész
letek 800.000—3,000.000 koronáig terjed
nek a lakás nagysága szerint.

.íz építkezés

Az egységospártnak a választójog 
megvitatására kiküldött bizottsága pén
teken már formális értekezleten foglal
kozott a bolügyminlster tervezetével, 
amelyet kinyomattak és szét is osztot
tak, do

csak a kormánypárt bizalmi cinbe* 
rci között.

Ez az eljárás egészen szokatlan 
precedens nélkül áll a. magyar 
mcntárizmv.s történetében. Ennek 
Időpontnak

Rasvmy Károly
éles szavakkal adott kifejezést a 
ment folyosójáu, amidőn Rubinok Ist
ván előadótól megkérdezte, miért nem 
kapta meg a törvényterveztet vala
mennyi képviselő? Mára aztán mégis 
nyilváuosságra került a választójogi 
törvény javaslat — ha csak kivonatosan 
is — a Xépsxavábanl?!) A tervezet kö
zölt kivonata mindenben megegyezik a 
Eethlen-féle választójogi rendelettel, a 
különbség csak az, hogy a törvényha
tósági városokou kívül öl bánya cs 
ipari kerületre is kiterjesztik a titkos- 
sdgot.

Munkatársunk ezekről a kérdésekről 
bőszéit

érvelnek és semmi szín alatt sem 
hajlandók a titkosságnak még csak 
egy további kerületre való kiterjesz

tésére som.
kell mondanom, 
egységes pártban

és 
parla- 
a á 1-

parla-

Görgey István
képviselővel;’ az egységespú rt egyik ve
zető tagjával, aki tagja a választójogi 
bizottságnak. Görgey István a választó
jogi javaslattal kapcsolatos kérdések
ről á küvt'tki’zőkót mondotta:

•— A kormány azért nem közli még 
tt nyilvánossággul .% választójogi javas
latot, mert az ezidősserinti szöveg c&ak 
a belügyminiszter tervezete, amelyet 
előbb alaposnu meg kell vitatni. Ta
gadhatatlan ugyanis, hogy

a kormánypárt, főként a 
védők, egyre élesebbe fajuló 
tárlója, de a. radilcálisinus erősítő- 
dése miatt is a titkosság ellen fog

lal állást.
Még azok a képviselők is, akik mindig 
a titkosság hívének vallották magu
kat, a legutóbbi események hatása alatt

a nyilt szavazás f öntar tusa mellett

Jogtalanul szedett be a főváros

— Nyíltan meg 
sokán vaannak az 
olyanok, akik

szcmbeliclyGizkednck <r. belügymi
niszter tervezetével

és tiltakoznak az ellen, hogy a titkos
ságot a tervezett ■mértékben: az üt 
bányolcerületrc kiterjessze a kormány.

— Ez az elfordulás a titkosságtól ab
ban a tényben leli magyarázatát, hogy’ 
a fajvédők vezére:

Gömbös Gyula nemrégiben 
nyílt szavazás törhetetlen 
tartotta, magát, ma pedig 
titkosságnak az egész 

leendő alkalmazását követeli.
— Ennek valami oka van és ez nem 

inás, mint, az, hogy a- fajvédők féktelen 
agitűciőjára a titkos szavazás megfelelő 
talajt szolgáltat.

Beszéltünk

belügyminiszteri 
tanácsos 

így nyilatkozott tudósítónk clu„-
— Szombaton érkezett át a pénzihrv 

minisztériumból a fővárost ~ 
azaMlyréndelet, omely„ok „„lu„ep,0. 
téséhez meg a belügyminisztérium tj. 
v4ha«’ás» szükséges. A szálloda-udó 
egységes kulcsa 15 százalék lesz s lé
nyeges enyhítést jelem az a rendelk,- 
zés, hogy az

állandóan szállodában lakó buda
pesti lakosokat teljesen mentesítik 

a szálloda-adó fizetésétől.
Ügy értesülünk, hogy n belügyminisz

ter a szalloda-tidó szedését csak ez év 
végéig f°gja engedélyezni s a fővárost 
>oto ezi, hogy jövőre ezt adónemet el
törölje.

’wwpwwww55H55565H

osztály-

előtt:

szálloda-adó 
életbelépto-

egy séges pár ti 
nyilatkozott:

— Tény az, liogy 1
í/3
kérdésében

ez ügyben

Örffy Imre
képviselővel is, aki igy

egységcspárt a választójog 
konzervatívabb, 

a kormány.
hangulat a nyílt szavá
én tiltakozik a titkosság

A kialakult 
zást kívánja 
kit erjesztése ellen.
Munkatársunknak arra a uiegjegyzé- 

sérs’, hogy a; ogysé ;espártnak ez a 
hangul átvált ozása végleg elmérgesithcti 
a parlamenti helyzetet, eőt azt eredmé
nyezheti, hogy az ellenzék ebbe a 
nemzetgyűlésbe többé nem lép be, — 
örffy Imre igy válaszolt:

— Olyan köiülmény ez, amellyel 
számolni kell, sőt — úgy látszik — 
számolnak is. Vannak országok, ahol 
nincsen parlament ... Én ugyan ezt 
nagyon sajnálnám, mert a parlamen
tarizmus nívggyőződéses híve va
gyok.

még a 
hívének 
már a 
vonalon

Méial-feávé

n»rfr április JÓ-én kez
dődik.

élet biztosítási kötvény 
is kapcsolatos. A szil-

A házépítés 
niegsy.erzéfíóvi'l 
vetkezet az építési anyagokat is maga 
termeli és szerzi be. Különös kedvez
ményeket kapunk azok, akik a földre
form alapján teleki.'' , jutottak. Az in* 
nn rt> ié> után Srurmay Sándor volt 
honvédelmi minisztert választól luk el* 
nőkké. Az Igazgatóság tagjai között 
Hdrczy Irtvnu és Roross János képvise
lők ’s helyet foglalnak. Tagjai még az 
igazgatóságunk: Szabotté Hrzső, 
györgyí Ernő dr., 7<o< H Xagy .József, 
Kugler Miből- cs mások. Az építkezést 
Somogyi László. Stróbl Miksa ás Sfurvi 
Károly építészek vezetik. A Szövetkezet 
irodája Korong uccu 4—6. szám alatt 
va n.____________________

Ragályos betegségeknél 
nélkülözhetetlen a

waldhelnHCie 

soványitó-tea 
Biztos hatású, igen kellemes ízű, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nőikül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk a>ak érhető el. 
Kapható minden gyógyszertárban é> 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Sxent Páter syásyszEri'Egyészetl

Budapest, II., Filsö «rd >or St. wOw
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MtoLtal.
fogorvos, specialista fogász 

BpeslVU,ErzsÉii8tköniílO<
ős koronák araiiyatpóvó fémből 
is. FoS fnstlimáí
(plGmbáiáOtfivstfftjta/enttue . 
altatással is. - Műtétek esetén is 
tqrdulioa a legnagyobb bizalom
mal én Ata ionnállö
reiM* önkbe - Vidékiek soron- 
k vül fogadtatnak. — Jó évi jót
állás! Rendkívül mérsékelt árak!

Orvost tanács díjtalan. 
Rendelés: d. e. 0-12-ig, d. u.2-7 
Vasár- és ünnepnap d. c. 10— 1-ig
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Néhány napon belül éleibelép az uj szállodaaüo-rennelet
szállodatulajdonosok állandó pana- 
kövotkeztében 9 hónappal ezelőtt — 
június elején —, a főváros köz-

A 
szni 
1924 
gyűlése módosította a szálloda-adó sza
bályrendeletet s némi enyhítést eszkö
zölt a túlmagas szálloda-adókulcson. A 
módosított szabályrendeletet jóváhagyás 
végett azután fclküldték az illetékes 
minisztériumokhoz, ahol az aktákat a 
hónapok folyamán lassan belepte a por. 
Múlt az idő; közben elérkezett decem
ber 31-ike, az a dátum, ameddig a fő
városnak a belügyminiszter megengedte 
a szálloda-adó rendezését Ahogy jött 
az év vége, úgy ol is múlott, a neveze
tre dátumról nem is vett tudomást a 
főváros, hanem

továbbra is, teljesen jogtalanul, 
szedte a 20 százalékos szálloda-adót,

amely elsősorban oka annak, hogy Bu
dapestet valósággal elkerülik az idege
nek. Hiába jártak a szállodások a fő
városnál az adó eltörlése miatt, hiúba 
kérték utóbb az enyhébb szabályrende
let jóváhagyásának megsürgetését,

<t városházán kinevették őket

s azzal nyugtatták meg az üresen álló 
szállodák tulajdonosait, hogy egy ilyen 
ügynek az elintézése nem megy olyan 
gyorsan. A kilenc hónap alatt szomo
rúan tapasztalták ezt a szállodások, akik 
kétségbeesetten látták a hatóság közö
nye folytán üzletük pusztulását. A fő
város nem is tét' egyetlen lépést wom 
a szabályrendelet gyors jóváhagyása ér
dekében, mert mindennap, a jóváha
gyást késleltette, sok milliós jogosu-

fi Ford-teUernufú a leggozdasügosobb!
W9S 79 millió korona
A Fordgyáir.k nutorízált képviselője: 

Haltsnbergcr Vilmos 
B vdapaat VI, Mag j mszS u.lB.Tal. 68-16

dr. Kalser- 
aF1atalct,üde

i arcbőrt varát 
RIÓN szépít 
raktár: Török 
, 12. sxám. wUr..-
, Andráesy út 2ö. szám
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Kereskedő és Iparos Újság
Marschall Ferenc

a magyarországi agrármözgalom 
egyik vezére a nemzetgyűlés leg
utóbbi ülésén kérdést intézett Beth
len István gróf miniszterelnökhöz a 
genfi út eredményéről. Marschall Fe
rencnek ez a napirend előtti felszó
lalása sajnálatosan igazolta azt, 
hogy a mezőgazdaság kívánságait 
nemcsak a nemzetgyűlés hajlandó 
napirend előtt tárgyalni, de napi
rend előtt foglalkozik ezekkel a kí
vánságokkal a miniszterelnök is, 
akinek válasza egyes részleteiben 
csodálatosképen hozzáidomult Mar- 
gchall Ferenc felszólalásához s arra 
engedett következtetni, hogy amióta 
Marschall Ferenc és társai intézik 
az agrármozgalmakat, a nyilvános
ság előtt tulajdonképen már nyitott 
kapukat döngetnek, mert az agrá
riusok szakavatott kezekkel irányí
tott mozgalma már eleve megszabja 
a kormány gazdaságpolitikáját.__

Bethlen István' gróf miniszterel
nök ugyanis nevezetes válaszában 
kijelentette, hogy Genfben természe
tesen a nyomorgó köztisztviselők 
helyzetének javítása mellett legfőbb 
törekvése az volt, hogy a nyomorgó 
gazdák számára olcsó hitelt, bizto
sítson. Nem akarunk és nem tudunk 
elzárkózni annak elismerése elől, 
hogy a mezőgazdáknak hitelre való
ban szükségük van, sőt még azt is 
készséggel elfogadjuk, hogy a me
zőgazdaság , fogyasztókepessegenek 
emelése hasznos- és kívánatos a ke
reskedelem és az ipar szempontjá
ból. Ugyanekkor azonban fel kell 
vetnünk azt a kérdést, hogy a válsá
gokkal küzdő kereskedelem és ipar 
helyzetéhez viszonyítva a mezőgaz
daság helyzete valóban annyival sú
lyosabb, hogy a többi gazdasági osz
tály érdekeinek figyelembevételét 
nemcsak háttérbe kell szorítani, ha
nem a mezőgazdaságot éppen ezek
nek rovására kell támogatni. A mi
niszterelnök rámutatott azokra a 
forrásokra, melyekből a mezőgazda
sági hitel problémájának megoldá
sánál meríteni akar, s egyebek kö
zött kijelentette, hogy erre a célra 
az adóbevételeknél mutatkozó 60 
millió aranykorona felesleget is 
igénybe kívánja venni. Már pedig 
ez a 60 millió aranykorona adó feles
leg főképen a kereskedelem és ipar 
túladóztatásának eredménye, s csu
pán a mezőgazdasági érdekek egész
ségtelen térhódításának tulajdonít
hatjuk, ha a kormány az adófeles
legnek ilvpn egyoldalii módon való 
felhasználására határozta el magát 
ugyanakkor, araidon a Jegyintézet a 
kereskedelmi és ipari hitelek meg
szorításával s a pénzhiány mester
séges növelésével szinte tervszerűen 
dolgozik a kereskedelem és ipar vál
ságának ki mélyítésén.

A miniszterelnöknek Marschall 
Ferenc kérdésére adott válaszából 
az önérzet hangja csendül ki, midőn 
biztosította a nemzetgyűlést, hogy 
Genfben nem járt Canossát. Még ke
vésbé lett volna azonban erre a Ca- 
nossa-járásra szüksége a- miniszter
elnöknek a mezőgazdákkal szemben 
s a kereskedelemnek és iparnak a 
legerélyesebben tiltakoznia kell az 
ellen, hogy a kormány gazdaságpo
litikáját Marschall Ferenc az agrá
riusok legexponáltabb vezére dik
tálja.

Marka!
Kérésed teljesítve paplant
SZÁLAINÁL, Kertész ucca 38.sk.

Hagy Vinee előadása az OKISz-ban
A tőke és munka között becsületes kompromisszumnak 
kei! létrejönni — Meg kell szüntetni az Iper és keres
kedelemellenes politikát — A gazdasági érdekeket a 
politikai szervezkedés eszközével is érvényesíteni kell

Az Országos Kereskedő és Iparos I lesi ágai között nagyon szép har- 
Szövetség meghívására a legutóbbi | mónia volt, mert mezőgazdaságunk, 
tagértekezleten Nagy Vince, volt iparunk és kereskedelmünk egymást 
belügyminiszter, nemzetgyűlési kép- 
vislő tartott előadást a gazdasági 
politika irányelveiről és az aktuális 
kereskedelempolitikai kérdésekről. 
A rendkívül látogatott tagértekez
let nevében Szarka István dr. üd
vözölte Nagy Vinee nemzetgyűlési 
képviselőt, aki már a szanálási 
törvényjavaslatok tárgyalása alkal-------------- -- - ---------- ---------- - ---------------
mával rámutatott azokra a követ- nek a valóságos tények mondanak 
kozményekre, amelyekkel a szaná- ellent. A természetes erőforrásokat 
lés! akció járni fog. s azokra a mu- és a tényleges helyzetet tekintve 
laszfásokra. amelyeket a kormány Magyarország nem agrárállam, ha- 
az ipar és kereskedelem elhanyago- nem 
lása által az egész ország kárára 1 
elkövetett. Nagy Vincének gazda
sági kérdésekben történt parla
menti felszólalásai mindenképen 
kvalifikálják őt arra, hogy a mai 
válságos helyzetnek a magángazda
ságok teljes leromlása idején a ki
bontakozás módjáról hasznos taná
csokat adhasson.

A tagértekezlet élénk ováció köz
ben emelkedett szólásra Nagy Vince 
és rövid visszapillantás után a há
ború előtti gazdasági rendet hason
lította össze a megváltozott viszo
nyokkal, amelyeknek tanulságait le 
kell vonni. Mindenütt az tapasztal
ható. hogy a kapitalizmus és a 
munka harca kiéleződött és az egy- ^yuiurszug, uiegiuuiuuu, »
mással szemben álló felek gyűlő- békeszerződés által reárakott súlyos 
le te és elszántsága növekedett. Eb
ben az egészségtelen légkörben tér-....................... „............ ......... ...................
melö és alkotó munkát, végezni nem vesztett pozícióit az ipar és aj keres- 
’ ’~-L 1 kedelem terén. Magyarországon

azonban csak arra ügyeltek és 
arra ügyelnek most is, hogy a 
nagy agráriusok érdekeit mentsék 
és a kormány öt év óta állandóan 
kereskedelem és iparellenes politi
kát folytat, mert az összes terheket 
a kereskedelemre és iparra hárítja.

A helyes gazdasági politika köve
tését nemcsak a lakosság jólétének 
érdeke követeli, hanem az elszakí- 

í tott országrészeken lakó régi ma- 
' gyár állampolgárok szimpátiájának 
és vonzalmának a megnyerésére is 
ez az egyetlen lehetőség. A legna
gyobb esztelenség a fegyveres irre
denta gondolatát terjeszteni akkor, 
amidőn velünk szemben az államok 
egyéb koalíciója áll. Ha azonban he
lyes gazdasági politikát csináltak 
volna a magyar kormányok, ebben 
az esetben az elszakított részeken ki- 
uzsorázott és gazdasági fejlődésében 
akadályozott tót, horvat és román 
lakosság idevon zódását. minden erő
szakos eszköz alkalmazása nélkül is 
biztosítottuk volna. A kormányok 
azonban semmit sem lettek ebben az 
irányban és a miniszterelnök leg
utóbbi genfi útja ismét csak azt iga
zolja, hogy a demokrácia megterem
tésére, az ipar és kereskedelem igé
nyeinek kielégítésére és a szociális 
bajok orvoslására a kormánynak 
semmiféle terve nincs. Ilyen körül
mények között

lehet. |

Ahogy a kisiparos és kiskeres- 
kedŐ egyszemélyben egyesíti a 
munkát és tőkét, amelyek között 
ellentét és harc 
nem képzelhető, 
harmóniát kell 
munka és tőke 
vonalon.
Ezt a problémát kell a legsürgő

sebben megoldani és pedig azoknak 
a tanulságoknak az alapján, ame
lyeket a háború utáni időkben tet
tünk. Rátérve ezek után a gazda
sági jólét, megteremtésének lehető
ségeire, rámutatott az előadó arra, 
hogy a tisztán mezőgazdasági álla
mok is fentarthatják ugyan magu
kat. de mivel a természet szeszé
lyeinek kitett tiszta aerrárprodukcio 
nagyobb feleslegek félretctelej. es 
gyorsabb tempójú tokekepzodest 
nem tesz lehetővé, a tisztán mező
gazdasággal foglalkozó állam szo
ciális és kulturális színvonala sem 
ütheti meg a kívánt mértékét. Az 
ipar már sokkal nyereségeseim fog
lalkozás. mert a produkció nem 
függ az évszakoknak és a véletle
neknek az alakulásától, nyilvánvaló 
tehát, hogy a tiszta iparos altom 
gyorsabb tempójú tőkeképződést 
tesz lehetővé, és nagyobb .lotojet 
biztosit, mint az agraraltom. Meg 
fokozottabb mértékben all ez a 
kereskedő államra nezve. mert

a kereskedelemmel foglalkozó or
szág gazdasági Jólétének fejlődési 
lehetőségei úgyszólván korláttá- 

nők.
Magyarország 1867-ig An

tár állam volt, 1867. után a/.onbvB? 
nagyobb lendületű innroskodas kö
vetkezett be és a háború előtt már 
jelentékeny ipari termetesünk volt. 
Ezzel együtt fejlődött a kereskede
lem Is, amely mozgékonyságával es 
becsületességével jó nevet Tíhnro 
magának a kiilföldón is.,A háború 
pillanatában Magyarorszag terme-

*8 BraiaaatBera«kaa# «• Iparos SíBwotüii hlwataioa laaia

éppen ezért el 
ezt a becsületes 
megteremteni a 
között az egész

kiegészítve és ambícióban egymás
sal versenyezve az ország egész 
népességének meglehetős jólétet biz
tosítottak. Azóta iparunk és keres
kedelmünk nemcsak hogy pem fej
lődött vissza, hanem még erősödött 
is, ennélfogva csak politikai egyol
dalúsággal lehet az országot agrár
államnak nevezni, amely elnevezés

szerencsés összetétele a mezőgaz
dasági, ipari és kereskedelmi kul
túrának, amely ország arra volna 
hivatva, hogy a rajta átvonulóHivatva, iiv^.y a íajta avwvi*«nK* v, iiug(v iöuiuj u iw,e uivuuuk uzukui

Duna folyammal élénk kereske-i J1 törekvéseket, amelyeknek sikere érdé- 
. lvnii™iHcan 1« ác i keben előadása* tartotta. Férfa Emildelmi forgalmat bonyolítson le es a kövelkezőkben voH S2ÍVCS kórésünk- 
az ország minden lakosának jo- nek eleget tenni:
létet biztosítson.

Nem is lett volna ennek semmi
féle akadálya, csak megfelelő aka
rat kellett volna hozzá. Németor
szág, amely sokkal nagyobb elnyo
matáson és sokkal nagyobb belső 
harcokon ment keresztül, mint Ma
gyarország. megmutatta, hogy a 

terhek dacára talpra tudott álíani 
és egymás után hódítja vissza el- 

a dolgozó polgárságnak és mun
kásságnak be kell látnia azt, hogy 
csak szervezkedéssel és az erők 
tömörítésével, politikai utón tudja 
a maga érdekeit megvédeni.

A gazdasági élet jobbrafordulása 
csak akkor remélhető, ha a dolgozó 
polgárság felismeri saját érdeket és 
politikai eszközökkel juttatja ér
vényre akaralál.

A nagy tetszéssel fogadott előadás 
után Lerlertnann Mór, az OKISZ eb 
nÖke szólalt fel ,aki megköszönve 
Nany Vince nemzetgyűlési képviselő 
értékes előadását, szintén a szervez
kedés jelentőségét fejtegette és rá
mutatott arra, hogy a jelenlegi vál- i

ságos helyzetben a dolgozó polgár
ságnak minden kisebb és nagyobb 
ellentétet, félretéve egy táborba kell 
tömörülnie, hogy küzdelmeinek si
kerét biztosítsa.

Végül F eleit y László dr, a közelgő 
fővárosi választásokra hlvüt fel a 
megjelentek figyelmét, amely alka
lommal Budapest polgárságának 
Győr, Miskolc és Debrecen példáját 
követve, meg kell mutatni, hogy pz 
üres jelszavak uralmát megunta és 
békés, alkotó munkát akar kezdeni.

A liberális p’gárságnak 
egy táborban a helye

Vértes Emil előadása
Az Erzsébetvárosi Kör meghívására 

Vérles Emil, a Fővárosi Kereskedők 
Egyesületének ügyvezotő elnöke elő
adást tartott a kcrcskedőtársadalom 
gazdasági helyzetéről, amely alkalom
mal a liberális városi polgárság egy tá
borba való tömörülését sürgette. Tekin
tettel arra, hogy az ott felvetett gondo
lat a polgárság legszélesebb rétegeinek 
tetszésével találkozott, flekértük Vértes 
Emilt, hogy ismertesse előttünk azokut 

mindenkit 
reánk no-

nek eleget tenni:
— A legutóbbi évek tapasztalatai min

denkit meggyőzhettek arról, hogy a 
kormányoknak az ipar és a kereskede
lem érdekeivel szemben nincs érzékük. 
Nem kell egyébre, csak a behozatali 
korlátozásokra, a magyar kereskedelemi 
jó hírnevét tönkretevő Deviza központ-, 
ra, a forgalmi adó ellenőrzésével kap
csolatos voxatúrákra, az uzsorabírósá
gok működésére, a vámkérdésbon tanú
sított merev elzárkózásra, valamint az 
üzlethelyiségek fölszabadítására és tv 
kincstári haszonrészesedés intézményérő 
gondolni, amelyekből megállapítható, 
hogy a kereskedelem és az ipar mennyi 
üldöztetésnek, zaklatásnak és megfélem
lítésnek volt az utóbbi esztendőkben ki
téve.

— Dacára az érdekképviseletek eré
lyes közbelépésének, mindezokot, a bajo
kat és megaláztatásokat tűrnünk kel
lett és az említett kormányintézkedések 
miatt óriási veszteségeket, anyagi és er
kölcsi tőkéinknek pusztulását 
szenvednünk.

— Ezek a tapasztalatok
meggyőzhettek arról, hogy a _____ ___
hezedö ellenséges nyomás alól csak az 
erők egyesítésével, a dolgozó polgárság
nak egy táborba való tömörülésével tu
dunk védekezni. A gazdusági helyzet 
olyan válságos, hogy erre a tömörülés
re minden kisebb jelentőségű ellentét 
kiküszöbölésével teljes erőnkből töre
kednünk kell, mert ellenkező esetben a 
magángazdaságok teljes pusztulása és a 
dolgozó polgárság teljes lezüllése fog 
bekövetkezni.

— Kifejezést akartam adni a polgár
ság azon kívánságának, hogy az egy tá
borba való tömörülést alárendelt szem
pontoknak nem szabad akadályozniok, 
mert a közjó mindennél előbbre való és 
most ennek a közjónak a megmentésé
ről van szó. Kifejezést kellett adnom 
ennek a felfogásnak azért, mert úgy 
éreztem, hogy ezzel a közóha.it ós min
den polgárnak az egybevágó kívánsá
gát fejezem ki, s nagyon örülök, hogy 
ebben a várakozásomban nem csalód
tam és felfogásomnak a liberális pol
gárság körében élénken helyeslő vissz
hangja támadt.

■

kellett el-
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Szemlélődés
Iparfejlesztés

■boíf az a jelszó, Mellyel a behozatali 
korlátozások idején a kormány er
kölcsi alapot vélt találni arra, hogy 
egyes iparvállalati alapítók javára 
tömegesen adjon behozatali engedé
lyeket ugyanakkor, amidőn a legi
tim kereskedelem legminimálisabb 
szükséglete sem nyert kielégítést. 
'Az ilyen, ipatlfijlesztési jelszóval in
dokolt behozatali engedélyek nagy
része csodálatosképen mellékvá
gányra tévedt a kedvezményezettek 
kezén s a behozatal által elért ha
ton nem mindig változott át nyers- 
nyaggá, gépekké és uj iparvállala- 
kká. A kormánynak azonban még 

ffndig meg lehetett az a mentsége, 
ogy az iparfejlesztés nagy érdekei 
megkívánják a vele járó kockázatot 
a kivételek csak erősitik azt a sza

bályt, hogy a bőkezűen osztogatott 
bnhozatull engedélyek nyomán uj és 
életképes magyar ipar fog kifej
lődni. Ezzel szemben a gazdasági 
válság első megrázkódtatásai iga
zolták, hogy azok az iparvállalatok, 
melyek valóban a behozatali enge
délyek konjunkturális nyereségei
ből létesüllek, a konjunktúra és a 
kormánytámogatás megszűnésé vei
nem képesek magukat saját erejük
ből fenlartani. Nyugodt lelkiisme- 
tettel megállapíthatjuk, ha a beho
zatali engedélyeknek az a tömege, 
Melyet iparpár tolás címén osztottak 

a gyárgründolók között, az arra 
jogosult kereskedelem kezébe került 
tylona, akkor, ez a kereskedelem az. 

ült év folyamán loyan tartalék
tökét gyűjthetett, volna magáinak, 

ly képessé tehette volttá, hogy a 
gnagy óbb gazdasági válsággal is 

öljön. A kormányt terheli a fele- 
ősség azért, hogy keresi: edclempár- 

tolás helyett ipar pártolás!: csinált s 
hogy a gazdasági válság megtizedeli 
azoknak a kereskedőknek sorait, akik 
mindig a legjobb adóalanyokat, szol
gáltatták.

Világparitás
'felett állónál: az iparcikkek árai 
Magyarországon s amidőn ezt a szo- 
fnoru tényt esctről-esetre a legkülön
bözőbb helyeken felpanaszolják, min
dig akad egy ügybuzgó úri ember, 
aki nevéhez méltó költői lendülettel 
siti a drágaság vélelmezésére. Böl
cse i megmagyarázván, hogy nem- 
üsak <. “ iparcikkek, hanem a nyers
anyag s ezzel együtt a termelés is 
tnegdrűgult. Ez az okskodás azonban 
kiSSé visszaél a költői szabadsággal] 
s ml nagyon szeretnők, ha az ipar- 
Ivédelem kiváló toll ti harcosa meg 
tudná nekünk magyarázni például 
azt, hogy azonos nyersanyag árak 
mellett mi éri egy dollár ugyanan
nak a pamut árunak az egységára 
Magyarországon, amelyet a külföl
den hatvan centért kaphatunk meg. 
Meggyőződésünk, hogy erre a kér
désre kielégítő választ kaphatnánk 
tőle, ha nem kötelezné hivatali állá
sánál fogva az a diszkréció, melyet 
Indokolatlanul köreteinek azoktól, 
akii: nem a jogos vagy jogtalan ma
gánérdekeket, hanem a közérdeket 
tartják szem előtt a gazdasági kér
dések elbírálásánál.

érdekképviseletek WMláöttel 
Wnlko minisztertől Kértek n íeltérúruk 

vfimlM leszállításit
Az Országos Kerekedő és Iparos Szö

vetség a fehéráruk vámtételeinek leg
utóbb történt felemelése alkalmával a 
rendelet megjelenését követő napon kül- 
döttségileg nyújtotta át a kereskede
lemügyi minisztérium osztályvezetőjé
nek azt az előterjesztését, amelyben a 
fohéráruk vámemelésének indokolatlan
ságára rámutatva, a rendelet revízióját 
s addig is a régi vámtételek alkalma
zására engedett átmeneti időnek meg
hosszabbítását kérte.

Tekintettel arra, hogy ez az átmeneti 
határidő csak pár napbaíi volt megálla
pítva. amely, alatt még az itt tároló 
árukat sem lőhetett elvámoltatni, az 
OKISz és a többi érdekképviseletek ve
zetősége lcüldöttségilog kereste fel 
Walko Lajos kereskedelmi minisztert, 
hogy a vámemelés revízióját, illetve az 
átmeneti idő meghosszabbítását meg
sürgesse. A küldöttségben nz OKISz ré
széről Ledermann Mór elnök és Szarka 
István ar. titkár, az OMKE részéről 
Balkányi Kálmán, a Kereskedelmi Csar
nok részéről Eppinger Károly alelnök, 
a Fővárosi Kereskedők Egyesületének 
képviseletében pedig Vértes Emil ügy
vezető elnök vett részt.

A kereskedelmi miniszter előtt a ke
reskedelmi és ipari érdekeltségek kikül
döttei kifejezést adtak annak a meg
döbbenésnek, amelyet a vámemelés vá
ratlan keresztülvitele a gazdasági köz
véleményben keltett s kérték azt, hogy 
ilyen és hasonló meglepetésektől a mi
niszter óvja meg a gazdasági életet, 8 
az érdekképviseletek meghallgatása nél
kül a vámtarifán változtatásokat ne te
gyen.

A kereskedői ügyi miniszter mindenek
előtt arra utalt, hogy a szóbanforgó 
vámemelést a nemzetgyűlésen tartott 
egyik beszédében a rendelet megjele
nése előtt 10 nappal bejelentette, meg
lepetésről tohát nem lehet szó. Az érdek
képviseletek kiküldötteinek azt a kíván
ságát ptdig, liogy megkérdezésük nél
kül a vámtarifán módosítások no tör
ténjenek, azért uem tartja aktuálisnak, 
mert

a kormány nem tervez újabb vám
emeléseket és a legutóbbi rendelet
tel a vámtarifa korrigálását befeje

zettnek tekinti.

A tisztességes adósok védelme 
Megalakult a Hitelrendező Rt.—Vámbéry Rusztem elnök 
nyilatkozata A Hitelezői Védegylet elismerte az alakulást

Amint ismeretes a hitelválság és ■ 
a gazdasági viszonyok miatt, sajná
latos mértékben elszaporodtak a | 
nyílt és titkos fizetésképtelenségek, 
s ez a jelenség bizonyos mértékig 
érthető elkeseredést keltett a hite
lezői érdekeltségek körében annál is 
inkább, mert egyes esetekben fel
tehető volt, hogy az adósok nem a
legteljesebb jóhiszeműséggel jártak i 
el. Ilyen körülmények között a hi-! 
telezők részéről nem egyszer me
rev elzárkózás mutatkozott a jóhi
szemű adósokkal szemben akkor is,! 
amidőn erre semmi ok nem volt, s 
a hitelezők és adósok közös érdeke I 
lett volna a békés megegyezés. A 
fizetésképtelenségi konjunktúra kö
vetkeztében emellett el szaporodtak 
azok az egyeztető irodák is, melyek 
kellő megbízhatóság és erkölcsi 
háttér nélkül avatkoztak bele a 
fizetésképtelenségi ügyekbe. Ez a 
két körülmény tette szükségessé a 
Hitelrendező Részvénytársaság ala
pítását. melyre vonatkozólag

Vámbéry Rusztem

ny. egyetemi tanár, ügyvéd, a rész
vénytársaság elnöke, az alábbiak
ban volt szíves nyilatkozni:

— Noha részvénytársaság a z.

Kijelentette továbbá a miniszter, hogy 
a fehéráruk vámtételeinek felemeléséről 
szóló rendeletet vissza nem vonja, mert 
ezzel bizonyos hiányokat kellett pótolni 
s a rendelet alapos megfontolás ered
ménye. Ellenben

elismeri annak a kívánságnak a jo
gosságát, hogy a már útban lévő 
küldeményekre is terjesszék ki a 
régi vámtételek alkalmazásának 

kedvezményét

a maga részéről hajlandó obben azs ___ _____ _ __ _
irányban a pénzügyminiszterrel tárgya
lásokat kezdeni.

A miniszter válasza után megindult 
eszmecsere folyamán az érdekképvisele
tek kiküldöttei egy naptárilag megha
tározandó átmeneti időt javasoltak ab
ból a célból, hogy necsak a már úton 
lévő áruk, hanem a kikészítés végett 
külföldi gyárakhoz diszponált áruk is a 
régi vámtételek mellett legyenek elvá- 
molliatók, a kereskedelmi miniszter 
azonban erre nézve nem tett ígéretet, 
mert kétségesnek tartotta, vájjon a kor
mánynak van-e ilyen intézkedés .kibo
csátására megfelelő felhatalmazása.

A kereskedelmi és ipari érdekképvise
letek most a kereskedelmi minisztertől 
várják, hogy ígéretéhez képest az át
meneti idő meghosszabbítása tekinteté
ben segítségére legyen a kereskedelem
nek. Lehetetlennek tartjuk, hogy a 
pénzügyminiszter rideg fiskális szem
pontok miatt elzárkózhassék e kívánság 
elől, annál is inkább, mert a kereske
delem nagy részo a vámtarifa tételei
nek stabilitásában bízva, a régi vámte- 
hernek kalkulációja mellett már előre 
eladta a külföldön kikészített, de még 
bo nem hozott árucikkek nagy részét,

az átmeneti idő megtagadása tehát ■ 
azt jelentené, hogy a kereskedelem 
a vámdifferenciát veszteségként 

volna kénytelen elkönyvelni,

A kormánynak nem‘lehet célja, h3gy 
ezen a módon a kereskedőiémre újabb 
vagyonvőltságot vessen ki, nem is szól
va arról, hogy a mai nehéz helyzetben 
egy ilyen váratlan megterheltetés a leg
szolidabb cégeket is válság elé állít
hatja.

ami alakúit, még sem tisztán üz
leti vállalkozásról ,yan szó. Saj
nos, az a negatív konjunktúra, 
amelybe a magyar gazdasági 
élet, elsősorban a kereskedelem és 
ipar került, valószínűvé teszi, 
hogy ezek mélyebben sülyednek 
abba a passzivitásba, amelynek 
aggasztó jeleit látjuk. Megijedt 
emberek nem mindég tudják sa
ját érdekeiket megfeleően képvi
selni, úgy mondhatnánk tenát, 
hogy az a szociális feladat vár a 
most megalakult részvénytársa- 
rágsa, hogy a gyengéket az exisz- 
tenciáért folytatott küzdelemben 
támogassa. Épúgy, mint ahogy az 
iparí jogvitáknak az elintézését 
lényegesen megkönnyítette és 
egyszerűsítette a szakszervezetek
nek szembenállása a munkaadó 
érdekképviseletekkel, épúgy az az 
együttműködés, amely a Magyar 
Hitelezői védegylet és a Hitelren
dező Részvénytársaság között az 
előbbinek vezető uraival folyta
tott megbeszélések alapján vár
ható. biztosítóm fogja, hogy az 
önhibáján kívül bajba került tisz
tességes adós sorsát ne kizárólag 
a rideg, önző érdekek egyolda
lúan döntsék el.
A Hitel rendező Részvénytársaság 

.február hó 19-én tartotta meg ala
kuló közgyűlését V„ Báthory u. 18 
szám alatti helyiségeiben. Az igaz
gatóság tagjaiul megválasztattak • 
Bán Kichárd, a Magyar Cobden Szö
vetség főtitkára, dr. Feleky László 
az Országos Kereskedő ás Iparos 
Szövetség titkára, dr, Horváth Sán
dor ügyvéd, Lampl Ignác bankár, 
dr. Namenyi Ernő, az Országos Ipar
egyesület titkára, Rösler József, a 
Fővárosi Kereskedők Egyesületének 
igazgatósági tagja és dr. Vámbéry 
Ruszém ügyvéd, ny. egyetemi tanár. 
A felugyelobizottsúg tagjaiul meg. 
választattak: Kaufinann Lajos ke
reskedő, Loránd József, a „Textil" 
főszerkesztője és Peri László, a Szé- 
ná^y, Hpffmann és Társa Rt. igaz
gatója. A közgyűlést követő igazga- 
tósági ülésen a részvénytársaság el
nökévé dr. Vámbéry Ruszteiu, ügy
vezető igazgatókká Lampl Ignác és 
Bán Richárd, ügyésszé dr. Horváth 
Sándor választattak meg. A rész
vénytársaság célja a tisztességes, jó- 
szándekn és a gazdasági válság foly
tán bajba jutott adós hitelügyelnek 
rendezese. Vállalja továbbá morató
riumok kieszközlését, felszólamlások 
lebonyolítását, hites törvényszéki 
könyvszakértők vezetése alatt álló 
revíziós osztálya pedig könyveket 
rendez és mérlegeket készít. A rész
vénytársaságot a Magyar Hitelezői 
Védegylet elismerte.

1
Budapesti 
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Aranymérleg helyett 
mérlegvalódiság 

popovics Sándor és Teleszky János állásfoglalása 
s Kamara szakcsoportUiésén — A mérlegvalódiság 
feltétele a valorizáció - Halász Lajos min. tanácsos 

a RÉSE ügyvivő elnöke a valorizációról
be. Az inflációs ideológia alapján 
készült társulati adótörvény meg-

A Kamara pénzügyi szakcsoport-1 
í. a napokban Popovics Sándor • Készült társulati adótörvény meg 
Alnöklésevel tartott ülésen beha- i felelő revízióra szorul. Adómentes- 
tóan foglalkozott az arany mérleg,1 ség biztosítandó a megnyitó raér- 
iUetve a mérlegvalódiság kérdésé-, legbe bekerülő új vagyontárgyakra 
nek megoldásával, s a nagy jelentő- is. Elősegítendő a gyengébb válla- 
séffü ülés, melyen többek között latok megmaradása és ezért szük- 
résztvettek Teleszky János, Bcla- -ege:.:, h-?— 
liniz Artúr, Pásztor Miksa, Viaa: adó- es illetekiigyi 
Jenő, Posch Gyula dr., Fellner Fri; j részesüljenek.
gyes, Ribánj Mór, Feleky László1 megindult vitában elsőnekTe- 
dr., Nyári Pál dr. es Havas leszky János szólalt fel és leszö-
több irányban nagyjelentosegu elvi gezte, hogy feltétlen hivő a mérleg
határozatot hozott. Nevezetesen al- valódiság helyreállításának. A gya- 
lástfoglalt a szakcsoport az arany- korlatban a megnyitó mérleg al- 
jnérieggel szemben, s csupán a kalmazását tartja szükségesnek, 
mérlegvalódiság keresztülvitelehez Számolási értékként legalkalma-

séges, hogy a fúziós törekvések 
.........................  kedvezésekben

. mact.hwio.oi

járult hozzá, s egyszersmind .lünk- Babbnak a stabil papirkoronát tart- 
timot állapított meg a merlegvalo- ja, mert ezzel elháríthatok lennének 
diság és a valorizáció kérdése ko- , azf>k a nehézségek, amelyek például 
aött o, , 'a iiénwt törvény végrehajtása a!

Az értekezletet Popovics bandor; kalmával jelentkeznek. Az, hogy 
nyitotta meg. Bevezető szavaiban ' ’* . . ------
kifejtette, hogy ma már közgazga-

a. német törvény végrehajtása al- 

még nem volt meg a valutareform, 
kifejtette, nogy ma uiui nwz«aw»- nem akadálya annak,, hogy a mér- 
sági szükségszerűség a mérlegvaló- legvalódiság elve érvényesüljön. Ha
diság helyreállítása. Miután a ne- nmjd megtörténik a valutareform, 
ineteknek a probléma megoldása van mód, hogy esetenkint átszá- 
sikerült. nekünk sincs okunk, hogy molják a papirkoronát. Fontos a 
idegenkedjünk a mérlegvalodisag tartaléktőkék képződésének elősegí- 
elvének érvényesülésétől. Bevezető jése. Ezek a vállalati tőkékbe len-

sikerült, nekünk sínes okunk, hogy moíják a papirkoronát. Fontos a

szavai után Szcc/hö Érnő titkár ex- 1 nének olvasztendók, s ezért adóked- 
ponálta a. kérdést. Elsősorban a i vetésekre van szükség, amelyek 
mérlegvalódiság alkalmazása ellen biztosítják a tartaléktőkék adómen- 
felhozott érvekkel foglalkozott Ki-■ tes beállítását. A valorizáció és a 
mutatta, hogy sem a valutareform j mérleavalódisáa 'problémája epyütt 
hiánya, sem pedig a valorizációs oldandó meg, vagyis, amikor az 
probléma rendezetlensége nem ok arany mérlegekről szóló kormányin- 
arra, hogy a mérlegvalódiság elve tézkedés megjelenik, ugyanakkor 
a gazdasági életben ne érvényesül- kell, hogy napvilágot lásson a va
jön. Éppen így nem. alaposak azok lorizációs probléma szabályozásáról 
az aggodalmak s$m. amelyek ^t-tói SZpiő ifendelkezé# is.

. ■ , -------- K(/rch KTlstóF egyetemi tanAr
mindenben csatlakozott Teleszky 
előterjesztéséhez, mindössze azt ja
vasolja, hogy pppirkorona helyett 
az aranykorona legyen a számolási 
érték. Popovics Sándor itt közbeve-

WVIMMVO. n. -.xv. -------------------a! vetésekre van szükség, amelyek
mérlegvalódiság alkalmazása ellen biztosítják a tartaléktőkék adomen- 

Fno’lnlkozott. Ki-hpnllíf.ÓMnt. 4 w/Zorizrfoió és a

tartanak, hogy az aranymérleg. 
rendszeresitése,: az, anyagilag gyein
kén f un dalt vstllhlatok egesz sorát i 
válságba sodorhatja. Halaszthatat- 
lan immár a mérlegvalódisag elvé
nek érvényrejuttatása s mindössze 
az a fontos hogy ezzel kapcsolato
san és egyidőbon a valorizáció 
ügye is megoldást nyerjen. A mer- 
legvalódiság elvének érvenyesulese- 
től várhatjuk az újjáépítés sikerét, 
az adóterhek könnyítését, végül pe
dig ez fogja megmutatni a mii gyár 
vállaltatok életkéneségét is. Két ja
vaslat van a kérdés gyakorlati 
megoldására vonatkozóan arra az 
ecetre, ha a megnyitó mérleg köte
lező alkalmazásának elvi helyessé
gét fogadjuk el. Az egyik Sicher- 
mann-éle terv, mely a dollár egy
ötödét, amásik pedig a Katona-tele 
javaslat, mely a font egyhuszonne- 
gyedet kívánja mint számolási ér
tékét alapulvenni. Ezzel szemben 
legcélszerűbb lenne a jelenleg sta
bil papirkoronának az alapulvétele.

! tőén, mintegy tájékoztatásul megje-; 
I gyezte, hogy a valutareform való- , 
színűleg a fonthoz igazodva fog I
megtörténni s igy már ezert sem ! 
célszerű a mérlegvalódiság elvenek 
gyakorlati keresztülvitelénél az 
aranykorona alkalmazása.

A legközelebbi felszólaló Vida 
Jenő volt., aki azt fejtegette, hogy 
az aranykorona vagy a dollár há
nyadának alkalmazása a mérlegké
szítésnél azért lenne előnyös, mert: 
igy mérlegeink a külöld szamara; 

! hozzáférhetők és tanulmányozhatók i 
I lenének. ;
| Teleszky újabb hozzászólásában i 
i kifejtette,' hogy a szabii papirkoro- 
nában a mériegvalódiság elvének 

mia papuAv.vu.________________ .'alkalmazásával készült mérlegeket,)
A vagvontételek értékelése tekinte- mindig át lehet száítaui M™1?.y ! 
tébem írzcnvoE. szabadkezet kell ad- külföldi valutára s így a kultold- 
ni a vállalatoknak, ezzel szemben nek módjában áll a mérlegekben, 
azonban a tartozások a tényleges tájékozódni. Popovics Sándor hoz- 
napi értékelés alapján állitandók záteszi, hogy a magyar es osztrák

jegybank mérlegei is igy készülnek ■ 
két. hasábosán.

A vita befejeződése után Popo
vics összegezte a felszólalások anya
gát és megállapította, hogy a szak-j 
csoport, egyértelműen kormányin- j 
tézkedéstkíván az alábbi kérdések 
tekintetében:

1. a mérlegkészítés és a valorizá-, 
ció együttes szabályozása.

2. ezzel kavicsol atban a szükséges- i 
nek mutatkozó adóügyi kedvezések i 
biztosítása, végül

3. az ezekre vonatkozó törvényho- I 
zá.si intézkedéseknek 1925 január 
1-ig terjedő visszamenő hatályos
sága kimondása érdekében.

A szakcsoport elhatározta, hogy 
ilyen értelemben előterjesztést tesz 
a kormánynak. Ezzel az ülés este 
hétkor véget ért.

Miután a szakcsoport ülésének 
egyik legérdekesebb határozata a 
valorizáció kérdésének napirendre 
tűzése volt, kérdéssel fordultunk 
errevonatkozólag Halász Lajos mi
niszteri tanácsoshoz a BÉBE ügy
vezető elnökéhez, aki már hónapok
kal ezelőtt megalapította a Részvé
nyesek, Értékpapír és Biztosítási 
Kötvénytulajdonosok Egyesületét s 
aki ennek az érdekcsoportnak állás
pontját az alábbiakban volt szíves 
ismertetni:

A mai gazdasági viszonyok kö
zött az aranymérlegre való áttérés 
végzetes katasztrófát jelentett vol
na a kisrészvényesek számára. Hi
hetetlen arányú részvényösszevo
násra lett, volna szükség ahhoz, 
hogy a vállalatok forgalomképes, 
legalább tíz aranykorona névérté
kű részvényeket produkáljanak. 
Az amúgy is súlyosan károsodott 
részvénytulajdonosokból tört-resz- 
vén tulajdonosok lettek volna, 
akiket ez a szanálás kényszeresz
közökkel fosztott volna meg va
gyonuk roncsaitól. Ezért csak he
lyeselhető, ha a mérlegvalódiság 
elvének biztosítása mellett az 
aranymérlegkészítés nem lesz kö
telező, s így a részvénytársaságok
nak alkalmuk nyílik, hogy a va
lutareform megvalósításáig a fel
értékeléshez tartalékokat gyűjtse
nek.

A valorizációra vonatkozólag 
tudomásom szerint a Kamara ülé
sén csak elvi állásfoglalás történt. 
Ezt az állásfoglalást Teleszky Já
nos kezdeményezte, amiért min
denesetre elismerés illeti meg, 
noha a sajtóban eddig megjelent 
nyilatkozataiból következtetve, at
tól lehet tartani, hogy a valorizá
ció problémájának végleges megol
dása alatt jelentéktelen engedmé
nyektől eltekintve annak nyílt és 

; hivatalos elejtését érti. A BÉBE 
I már több ízben fordult a valori

záció ügyében a kormányhoz és 
követelte a hadi kölcsönök, a fővá
rosi kölcsönkötvények. a zálogle- 

I velek, a biztosítási kölcsönkötvé
nyek és a takarói.betétek valorizá- 

: ciós kérdéseinek megoldását.
A hadikölcsönök valorizálása 

| részben erkölcsi kötelessége a kor- 
I mánynak, másrészt pedig pénzügyi 

érdeke is, mert csak ennek bekö
vetkezése után számíthat arra, 
hogy belföldi hitelműveletei siker
rel járnak. A fővárosi kölcsönköt- 

1 vények mögött reális vagyon áll.

melyhez a főváros n hitelező1- pén
zéből jutott s melyből a hitelezőkéi 
valamilyen formában kárpótolni 
kell. Kétségen felül áll a zálogle
velek valorizálására vonatkozó 
igény, annál is inkább, mert köz
tudomású, hogy a kibocsájtó inté
zetek a maguk adósainak törlési 
engedélyt általában a hitelezett 
koronaösszeg ötszázszorosáért ad
ják meg, s így minden más szem
ponttól eltekintve a záloglevéltu- 
lajdonosok rovására jogosulatla
nul gazdagodnak. A biztosítási 
kötvények ellenértékét és a taka
rékbetéteket az érdekeltek arany
koronában fizették be, s kétségbe 
vonom, hogy bármely vállalat azt 
a szegénységi bizonyítványt mer
né kiállítani magáról, hogy ezeket 
a befizetéseket még csak árnyala- 
tilag sem lett volna képes valori
zálni.

A KÉBE részletes tervezetet 
dolgozott ki. a valorizáció kérdé
sének minden ágára vonatkozó
lag — melyek közül még különös 
említést érdemel a nyugdijkérdés 
rendezése — s most amikor remél
hetőleg közeledik a döntés pilla
nata, megkezdett akcióját foko
zottabb mértékben fogja folytatni. 
Az érdekelteknek egyelőre vára
kozó álláspontra kell helyezked
niük, s különösen óvakodni ok kell 
attól, hogy a tömegesen kisorsolt 
kölcsönkötvények és záloglevelek 
ellenértékét, úgyszintén takarék- 
betétjeiket felvegyék, vagy pedig 
biztosítási kötvényeiket beváltsák. 
Ebből a figyelemreméltó nyilatko

zatból látható, hogy a valorizációra 
vonatkozó munkálatokat haladékta
lanul meg kell kezdeni, mert az ér
dekeltek nem fognak ellenállás nél
kül belenyugodni abba, hogy a mér- 
legvalódiság keresztülvitelével kap
csolatban néhány jelentéktelen in
tézkedéssel térjenek a. kérdés felett 
napirendre.

j

méri egva lód iság elvének 
sával készült mérlegeket,

Magyar kir. udv. szállító IFjl. JSL J CrlLCK J Magyar kir. udv. szállító

Alapíttatott 1850

Értesíti igen tisztelt vevőit, hogy 
J. SEMLER

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

Maradékok mélyen leszállított árakon!
Frakk- és szmoklntkelmék 
a leénasvobb választékban!
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KÖZGAZDASÁGIHÍREK
— Az adóvalloniáuok benyújtási 

határidejének meghosszabbítása 
Amint ismeretes n kér ‘sel.i. jövede
lem ér; vagyonadó vallomások be
nyújtásának határidejét február 
28-ri állapította meg a pénzügymi
niszter. Az Országos Kereskedő «.s 
Iparos Szövetség el atarozta, .hogy 
tekintettél a renaolkezésre állott 
;dő rövidségére, ennek a határidő
nek egy hónappal való meghosszab- 

íá&lM torvényterve. 

zct ügyében csak linavét után tartják 
„,cg a szóbeli ankétet. A kereskedőim, 
miniszter - amint ismeretes - novem
ber végén küldötte meg a különféle el 
dokképviaeleteknok u tnngunalka; 
tak jogviszonyaira vonatkozólag kidől 
gozott új törvénytervezetet. Az erdő 
kéltségek annakidején a vnlaeMdiisra 
megimbott határidő meghoiízabbitátat 
kérték, ami meg is történt. A “°«h0’z' 
azabbltott határidő február végén jár 
10. Úgy tudjuk, hogy a különféle szer
vezetek jelentékeny ríszo már mog: Is 
tette észrevételeit n tervezetre, amely
nek legtöbb pontja körül nagy úifok- 
ellentét mutatkozik, úgyhogy ® ,‘^Je 
vett szóbeli ankéten éle, b,.zeutköze,ek 

hosszú oll<® údrlmtófc a a«tmbenáll6 
érdekképviseletek között. A beérkozett 
anyag feldolgozásán most dolgoznak a 
kereskedelemiigyi 7'ni“'’,'‘ri?“lb". 
hogy még heteket fog Igénybe venni az 
egész anyag összegezése. Az érd'*“’’ 
viaeletek úgy számítják, hogy a «“heh 
ankétnek az összehívására husvét előtt 
alinrha kerülhet sor._ A Pesti Hazai Első Takarék- 
pénztár Egyesület igazgatósága i. 
hó 14-én 1 ártott, ülésében megállapi- 
tóttá az 1924. évi mér leget, amely 
megfelelő tartalékolások után 
12 478,552.610.95 korona tiszta nyere
séget tüntet fel és elhatározta, hogy 
az 1925 március 7-en tartandónj olc- 
vanötödik évi rendes közgyűlésnek 
a tavalyi 20.000 koronával nemben- 
70.000 korona osztalék kifizetését 
f"-"Az'OKISz Igazgatósági ülése. 
Méretes hó 24-én. kedden d u. /.7 
órakor. az OKTSz igazgatósági ülést 
tart, melynek napirendjét .kulon 
meghívók fogják közölni.

— Prágai vásár. Mint minden évben, 
úgy nz idén is a szokott nagymérvű 
arányaiban fog lefolyni március 12. áp
rilis S-ika között a prágai vásár, ahová 
vizem nélkül, 33% vasúti díjkedvez
ménnyel lehet utazni. Igazolványok 
Tantor Miksánál. VII., Akácfa ucoa 50. 
Teleién: 106-31.

— Előadás az adópolitikáról. Az 
Erzsébetvárosi Demokrata Kor 
meghívására De,menyi r Aladár dr. 
érdekes előadásban bírált u a kor
mány adópolitikáját és kimutatta, 
hojr.v az a városi lakosság súlyos 
és igazságtalan megterhelésével, ki
zárólag a mezőgazdaság érdekeinek 
kedvez. A szakszerű és meglepő 
adatokban gazdag- előadáshoz Bróai/ 
Érnő dr. és még többen szóltak 
hozzá.

— A józsefvárosi teherpllyauilvar tűz-, 
hiztossAgi felszerelése és a keresked ik. 
A MÁV üzlotvozetüsége a józsefvárosi 
teherpályaudvaron a tűzbiztonsági fel
szerelések kiegészítését határozta el és | 
egyúttal úgy döntött, hogy a felszere- , 
lések meglehetősen nagy költségeit a jó-1 
zsafvároai teherpályaudvar raktár- és. 
csázdabérl^ivel fizetteti meg. E rendel-1 
kezes folytán súlyosan érintett raktár-' 
és csúzdnbérlők értekezletre gyűltek 
össze, amelyen elhatározták, hogy sür- ' 
gős beadványban fogják kérni a MÁV i 
igazgatóságát a sérelmes rendelkezés 
megváltoztatására.

— A kereskedelemügyi minisztérium
ban kedden ankét lesz a kényszeregyes- 

I sági eljárás ügyében. Az érdekeltségok 
ma kapták meg a kereskedelemügyi mi- 

| nisztérium meghívóját kedd délelőttre, 
! amikor ankéten fogják tárgyalni a 
I kónyszerogyességi eljárás reformját. A 
meghívó szerin a minisztérium súlyt he
lyez arra, hogy tekintettel a legutóbbi 
időben tömegesen jelentkező kényszer- 
cgyességi eljárásokra, az érdekeltség 
mondjon véleményt különösen abban a 
kérdésben, nincsen-o szükség minimális 
kvóta megállapításáról Értesülésünk 
szerint a kereskedelmi minisztérium 
még egyáltalán nem foglalt állást a re
form tekintetében és az értekezleten el
hangzó véleményektől teszi függővé 
döntését. Az értekezlet egyébként csak 
a kérdés gazdasági oldalával fog foglal
kozni, míg a jogi természetű vonatkozá
sok tekintetében az igazságügymiuiszter 
fog határozni.

— Ax 1925. évi társulati adó. A hiva
talos lap közli a pénzügyminiszter ren
deletét, amely n mérlegeiket készítő 
vállalatokat tájékoztatja, hogy milyen 
eljárást fognak követni az 1925. évi tár
sulati adó kivetésénél. A bevallási ha
táridő a rendelet szerint április 30. 
Azok a vállalatok, amelyek iiztclévüket 
június 30-ika előtt zárják, nemcsak az 
1923—24. üzleti évről, hanem az 1924 de- 
cember 81-ig terjedő csonka évről is 
tartoznak bevallást adni.
_ Az OKISz hölgy estélye. Már

cius hó 26-án. csütörtökön este 8 
órakor az OKTSz családi hölgyes
télyt rendez, melyre ezúttal is meg
hívja tagjait.

— t’jííás a 72-os postahivatalban. A 
posta vezérigazgatóság a flókbérlők ké
nyelmét szem előtt tartva, a Keleti pá
lyaudvar 741. számú kézbesítőhivataltól 
flókbérlőknek szóló anyag kezelését és 
kiadását a második emeletről a föld
szinten lévő s a feladás szempontjából 
is kibővített (tehát csomag, utalvány, 
csekk, távirat, telcfón, pénzeslevél fel
vétellel megbízott) 72. számú irányító 
postahivatal hírlap- és feladási-osztály 
munkakörébe osztotta be. Ezen intézke
déssel a biztosított kényelem mellett 
könnyebben hozzáférhető és a nap bár
mely' szakában kiemelhető fiókok álla- 
nnk a bérlettel bírók, illetve bérhethez 
jutni akaró cégek, irodák, hivatalok, 
nemkülönben magányosok rendelkezé
sére. Megjegyezzük, hogy a fiókbérlet 
iHnti igényeket a Budapest - 72. számú 
irányítóhivatal főnökségénél bármikor 
be lehet jelenteni.

— A M. Kir. Folyam- ós Tengerhajó
zási Rt. közleménye. (Teher ku felvét el 
és teljes uszályrakományú forgalom 
megnyitása.) A M. Kir. Folyam- és Ten
gerhajózási Rt. igazgatósága közli, hogy 
folyó évi február hó 21-től kezdőelőleg 
a teljes uszályrakományú forgalmat az 
egész vonalon, továbbá a teli erár ufói vé
telt az alábbiak szerint nyitja meg: A) 
Egymásközti forgalom számára mindkét 
irányban a következő állomások között: 
1. Regensburg, Passau, Linz, Wien, 
Pozsony (Bratislava), Gönyü, Komárom- 
balpart (Komarno), Esztergom, Szob. 
Nagymaros, Vác, Újpest, Budapest-bal- 
part, Budapest-jobbpart, Budapest- , 
Dunaparti teherpályaudvar, Budafok, 
Ercsi, Adony, Dunapentele, Dunavecse, 
Dunaföldvár, Paks, Kalocsa-Foktő, Fadd- 
Tolna, Baja, Dunaszekcső. Mohács és 
Vukovár állomások között; 2. Regens
burg, Budapest incl. közt fekvő fentebb 
felsorolt állomások és Vukovár, Orsóvá, 
Vidin, Lom, Rahova, Somovit, Sistov, ” 
Rustsuk, Giurgiu, Braila és Galac álló-1 
mások között B) Csak lefelé irányuló 
forgalomban: 1. Rogensburgtól Mohá
csig fekvő a fenti A) 1. csoportban fel
sorolt állomásokról Újvidék (Novisad), 
Zemun és Beograd állomáskra; 2. A 
Rogensburgtól bezárólag Budapest állo
másig fekvő az A) 1. csoport, alatti állo
másokról Temesvárra; 3. Orsováról Vi
din, Lom, Rahova, Somovit, Sistov és

Rustsuk bolgár állomásokra. Budapest- 
Dunaparti teherpályaudvar állomással 
való forgalomban általában csakis fu
varlevelenként legalább 5000 kg súlyú 
küldemények adhatók fel, illetve továb
bíthatók.

— A pénzügyi bélyegek és bélyeges 
űrlapok árusítása. Március 1-től kezdve 
minden postahivatal árusítani fog for
galmi adóbélyegeket, okmánybélyegeket, 
váltóürlapokat és marhaleveleket. Tör
vénykezési bélyegeket csak a bíróságok, 
értékpapírforgalmi a dóból y egeket csu
pán a m. kir. adóhivatalok székhelyén 
levő postahivatalok fognak készletben 
tartani. A pénzügyi hatóságok által a 
vidéki bélyegárusok részére kiadott el
adási engedélyek március 1-én hatályu
kat vesztik, de a még náluk készletben 
lévő anyagot kiárusíthatják. A használ
hatatlanná vált bélyegjegyek és bélye
ges űrlapok kicserélése szintén a posta
hivatalok útján történik iuajd.

— Az Osztók Nemzeti Bank március 
1-én a shillingszámítúsra tér át.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség hivatalos lapja 

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

SfÉÍNKARDT TESTVÍREK
VII, Király utca 1 3

RBvid» »«gy|rttárM nagyfcer«Afcedé»

INeurath Ignác
1 Alapitlatoti /K Károly
| /&52 évben OMC|q|jeS* körút 5 sz.
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Er asmo M. Reda 
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Holczer Viktor, Budapest
áhs.eróBx, arany- és •aüslmOvas

Gyár és raktár IV. Karoly kgpflt lg délem.)

Villamos erőre berendezve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- és ezüstmunkát, alakítást és javí
tást Állandó raktár mindennemű <kszfr, arany-, 
ezflstárukban és órákban. Telefónszáin: 116—24

HIRDETMÉNY.
A Kereskedő és Iparos újság Könyv

es Lapkiadó 111. 1919. és 1920. évi egy0. 
Kitett mérleg- és nyereség-veszteség, 
számlája.

Mérleg 1921 március 29-ún. Aktív va. 
Ódon: OKISz 40.519.25, M. Lesz, és 1‘énzv 
B. 88.679, Antal Nándor 10.624.08, adósok 
számla 32.875.50, dr. Palós Árpád 9.136.20 
postatakarékpénztár 1.100.09. pénzv. tö! 
két be nem (iz. rsz. 16.109.96, veszteség 
71.5S7.60 K. Összesen 270.665.58 K. Pasz. 
szív vagyon: Ilészvéuytőko 200.000, Le- 
dormann Mór 57.170.98, lleilzor Emil 
11.075.20, Singcr és Hcitzer 2.419,40 K 
Összesem 270.665.58 K.

Veszteség-nyereségsziinla 1921 március 
-0-án. Veszteség: Nyomda- és nyomiatv. 
szia 77.400.99, agitáció 4.562.63. költség 
11.599.79, szerkesztőség 29.498, kiadóhiva- 

1 tál 10.397.55, átalány 21.390 K. Összesen 
154.848.96 K. Nyereség: Előfizetők szia 
50.271.24, hirdetés 32.344.20, kamat 645,92, 
veszteség 71.587.60. összesen 154.848.96 K.

Budapest, 1921 március 25.

Az igazgatóság.
Jelen mórleget és nyeroség-vesztoaég- 

számlát megvizsgáltuk és rendben ta
láltuk. A Eelügyelöbizottaág.

Réti Sándor* és Tsa
posztó- és bélésárttnagykercskedés, Károly körút 15

fUdner IWyás divafáruiiázában 
vidéki kereskedők és konfekció-árusok finomabb 
szövet-, selyem- és mosókelmcszükségletüket kisebb 
mér.eteköen is nagybani árban szerezhetik be; 
Budapest VI, Andrássy út 3. szint

Büchler Zsigmond és Társa, Budapest 
Gyors;, teher- és gyüjtöforgalmak 

TELEPEK:
Wien, L, Biberstrasse 8 — Brün, Da- 
vádolni 6. — Warnsdorf, Cári Wagner- 

strasso

KIZÁRÓLAG
ENGROS 
ELADAS

FÉM Y VÉS DEZSŐ RT

BUDAPEST
BÁLVÁNYUCCA ,3

KLINGER 8(5.
gyapjúszövet-gyára InaK:

Neustadt an dór Tatelfickte 
i. B. Jungbunzlau i. B. 

Kratzau i. B, Dalowitz i. B. 

vezérképviselete Magyarország számára 
Bécs, Zelinkagasse 4

Pajor 88
kedése Budapest F, Bálvány ucca 5. szám

Sugár Arnold üzletház Buda
pest v, bas ucca 20. Szám benuö-, zsebkendő- és 
diva'ArunagykereBkedó. — Állandó dús raktár

PLATSCHEK VILMOS 
■érfiruha áruháza Budapest IV. kerület. Károly 
korút (Központi városház.) Telefón: 11-78. szám

WEiSZ sAndor és róna
Posztó- és bélésárunagykereskedés Bud«po»tj 
V. »-«rülat, Arany JAnos u«o »S.

Reitzer Emil nS’eykereuéTíiá
1>>. *ar»O/P6 flnfcfr <• a*4"*.
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HÍREK
A Weisz Manfréd-céget 

beperelték nyugdíjas tisztviselői 
100-300 papirkorona nyugdija
kat fiietet* a c*g - Február 24-dn 

lesz a tergyaös
A munkaügyi bíróságnál dr. JV<f- 

bíró előtt igen érdekes tárgya
lás lesz február 24-én: a HMss Uanfréd 
/re fon sie/nbcndllani huszonnégy 
niugiliias tisztviselőjével. A TVeisz 
Mautréd cég ugyanis annak idején 100— 
OM aranykorona njuuilijat állapított 
uk" nyugalomba ment tisztviselői ró- 
Hsóre. A koronaromlás idején persze a 
100—800 aranykoronákat Woisz Man- 
frédék ropogós 100-300 papírkoroná- 
bari, fizettek cl nyugdija soknak, s mi
után ezek nem voltak hajlandók a kol- 
dusalamizsna átvételéért drága villa- 
mospénzeket fizetui és a nyugdíjakat 
uem vették fel. négy év óta semmiféle 
nyugdijat nem fizet a JVeisz Manfréd 
cég egykori tisztviselőinek. A nyug
díjasok többizbea kérték a Weisz 
Manfréd céget, hogy adjon részfizetést, 
vagy valorizálja részben a nyugdíja
kat azonban a cég mindig legridegeb- 
ben elzárkózott a nyugdíjasok jogos kó
réhre elölt. Erre a nyugdíjasok legna
gyobb része beperelte a Weisz Manfréd 
céget s február 24-én fogja a munka
iig jfi bíróság tárgyalni a huszonnégy 
iiyur/dijas linztvtsclö Hunét.

kJ6 _____ - emlékűn-
Az Otthon Írók és Hirlap- 

délelőtt kegye-

magyar mesemondó 
Rákosi Jenő ma- 

i megnyitó beszc-

liubifs Mihály költeményét. Hubán

— Az Otthon J_ókai.
jiepe. ;— -
írók köre vasárnap . .
letes ünnepség keretében áldozott a 
halhatatlan ------------------——
emlékének. * 
gasszárnyalásu ***-»• *.-*-« ~ij.\
de után P. Márkus Emília szavalta 
liubils Mihály költeményét. Hubán 
Jenő és Unger Ernő Csardajeleue- 
K,;; _ és Cserebogár — szama után 
Sziklai,1 János mondott emlekbesze- 
<ipt. Karton .Gyula verseket szavalt, 
ifi. tíc/zcdíis Sándor alkalmi lelolva- 
-ásí Űrtől.t. Sándor Erzsi dalokat 
rnetíHÍ.' Kilrthi József Jókai: Szil- 
rét Álosutk&n című hangulatát 
nóta elő. A záróbeszédet Holtsy 1 al 
mondotta.

™ A Laíontaine Társaság ülése. Va
sárnap délelőtt a Tudományos Akadé
mia kistermében felolvasó ülést tartott 
a Laíontaine Társaság. Sdiack Béla dr. 
elnöki megnyitója és Vikdr Béla főtit
kár jelentése után Sebestyén Károly ol
vasta fel Paul Géraldyról irt tanulmá
nyát, majd Tolnai Lona. a Magyar Szín
ház tagja adott elő Géraldy-verseket. 
Végül Szálai Károly olvasta fel a hol
land lírai költészetről irt dolgozatát.

— Wolffék nem rendelkeztek kellő 
erkölcsi erővel — mondja Ripka 
Ferenc. Vasárnap délelőtt az 
óbudai Korona Vigadó nagyter
mében gyűlést tartott az \. vá
lasztókerületi Ripka-párt. A g>’*’ 
lésem Ripka Ferenc a jobb- cs bal
oldali. szélsőségek elleni _^®dy.ceAes 
sziikségeégóről bezélt. Kifejtette, 
liogv a kurzus négyévi uralma 
azért nem tudott eredményt elemij, 
mert :i vezetők nem rendelkeztOK 
kellő erkölcsi erővel. A nagy tet
széssel fogadott beszéd után meg 
Szilágyi Károly bizottsági tag 
szólalt fel.

— Baleset a futballmeccsen. Ma dél
előtt Újpesten, az Amper-futballpályán 
fí öleiket Géza 16 éves szobafestótanono 
játék közben lábát törte. A Gróf Ká
rolyi-kórházba vitték.

— Kifogtak a Dunából egy holttestet. 
Az óbudai hajógyár közelében a Duná
ból egy harminc év körüli nő holttestet 
fogták ki. A holttestnek barna .haja 
van és fekete grenadin ruhában vau. 
['cinmiféle Írást nem találtak nála. A 
rendőrorvos véleménye szerint néhány 
órával ezelőtt ugrott a Dunába.

— A I’estl Chevra Kadtsa hétfőn, f. 
hó 23-án délután 5 órakor a Dohány 
uccai templomban alapítási ünnepélyt 
tart.  

higanyt 
hamisfogat 
aranyat 
platinát 
dísztárgyakat

5 3%

Bűi
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WlST SALVARSAH-OLTÁS. — Rendelé* egált nap 
Uáköui-út 32. 1. cm. I. Rőku'Jsal szemben.

iflz IsKoInsz&W tolok 50%-o ©olft-púrtl, 
o mitslk fele különböző pártálitóu 

Kozma Jenő dr. nyilatkozata
A főváros közigazgatási bizottsá

ga. ma, hétfőn délelőtt rendkívüli 
ülést tart, amelynek tárgysorozatún 
az Iskolaszéki tagok megválasztása 
szerepel. A most letűnt városházi 
rezsim az iskolaszékekbe annak
idején kivétel nélkül a Wolff-párt 
híveit ültette be. Ezeknek a mandá
tuma már hónapokkal ezelőtt 
lejárt s aktuális lett a tagok újra 
való választása. Wolffék ezt úgy 
akarták megoldani, hogy Pipim Fe
renc kormánybiztos elé terjesztet
tek egy jelölő-listát, amelyben is
mét kizárólag saját híveik foglaltak 
bolyét. A kormánybiztos azonban 
kijelentette, hogy az előterjesztett 
kurzuslltát nem fogadja el, mert 
véleménye szerint egy politikai 
párt nem sajátíthat ki a maga cél
jainak megfelelően egy olyan kul- 
lurtestületet, mint az iskolaszék. 
Ripka Ferenc felajánlotta Wolffék- 
nak a tagságok 50%-át. Wolffék 
azonban nem fogadták el a kor
mánybiztos ajánlatát s kitartottak 
eredeti követelésük mellett. Mintán 
egyik fél sem volt hajlandó enged
ni, a január havi ülésen Sipöcz

—- Léderer Sándor cáfolja sógor
nőjének vallomását. Bubics dr. 
vizsgálóbíró nagy apparátussal 
folytatja Lédercr Gusztáváé kihall
gatását. Lédererné eddigi vallomá
sáról szóló jegyzőkönyv több mint 
százhúsz oldalra terjed. A vizsgáló
bírónak cgyizben meg kellett sza
kítania az asszony, kihallgatását, 
mert lényeges eltérések mutatkoz
tak Lédererné és sógorának, Lé
derer Sándor vallomása között. 
Ugyanis Lédercr Sándor úgy igyek
szik saját szerepét feltüntetni, 
hogy sejtelme sem volt a bőrönd 
tartalmáról. Sioriuté sógornője tel
jesen megtévesztette akkor, amikor 
elkísérte a csepeli Dunapartr-a, 
mert azt hitette el vele, hogy „bizo
nyos kellemetlen dolgokat'* akar a 
Dunába hajigúlui, de hogy miről 
van szó. azt gondosan eltitkolta 
előle. Lédercr Sándor vallomása 
szerint ugyanígy eltitkolták előle, 
hogy a jutalmul kapott ötmillió 
ópugy mint a kezelésére bízott 
ötvenmillió korona, gyilkosságból 
származik. A vizsgálóbíró ezután 
ismét Ledéremét faggatta, aki, vi
szont azt állította, hogy sógorával 
közvetlen a gyilkosság elkövetése 
után föltárták a történteket. A ki
hallgatásokat a jövő héten foly
tatják.

— Kifogták a vdehiti lillomtiprőt. 
Isnnretes, hogy h Váci úton Inkák föl
jelentéseket tettok, hogy egy idősebb 
ember, a fiatal leányokat megvont-ja. A 
nyohiozás megállapította, hogy az ál- 
latiam ember < Hegyi Bcrger Sándor, a 
váciúti Népmozgó tulajdonosa. Mikor 
Hegyi B ar gór megtudta, hogy nyomá
ban vannak, megszökött. Vasárnap 
délelőtt egy detektív fölismerte az uc- 
cán és előállította. Letartóztatták.

— Az Ipartestületek Országos 
Szövetségének kongresszusa. Az 
Tpartestületek Országos Szövetsége 
vasárnap délelőtt és délután tar
totta országos kongresszusát az 
Asztalos-ipartestület Bérkocsis uc
cai helyiségében. Pálffy Dániel volt 
nemzetgyűlési képviselő elnöki 
megnyitója után dr. Dobsa László 
sürgette a Kézműves Kamara fel
állítását Közben megérkezett 
Walkó Lajos kereskedelmi minisz
ter, akit Pálffy elnök üdvözölt és 
vázolta előtte a kisiparos társada
lom sérelmeit. Valkó minister vá
laszában megígérte a panaszok mi
előbbi orvoslását és a közmunkák 
megindítását. Nagy vihart keltett 
Blttowr Jánosnak, a Kereskedelmi 
és Iparkamara alelnökinek a be
széde, melyben azt állította, hogy 
az Iposz vezetősége félrevezeti a 
kisiparosokat. Ezután Pitrébl Győző 
fővárosi tanácsnok, Alpdr Ignác 
műegyetemi tanár, Eörffv Imre. 
Pcrlaku György és Szabó József 
képviselők üdvözölték a kongresz- 
szust. Végül egyhangúlag elfogad
ták a határozati javaslatot, mely a 
Kézműves Kamara mielőbbi felállí
tását sürgeti.

Jenő polgármester közvetítő javas
lata alapián a kormánybiztos el
nökletével egy négytagú vegyes bl- 
zotságot bíztak meg a jelölések 
megejtésével. Ez a bizotság a jelö
léseket a több mint 1800 tagsági 
helyre elvégezte s az áltula összeál
lított listát fogja megszavazni a 
közigazgatási bizottság inai ülése.

A Hétfői Napírj tudósítója kérdést 
intézett Kozma Jenő dr. ügyvédhez, 
a jelölő-bizottság tagjához, aki a 
következőket mondotta:

— A négytagú jelölőbizottság a 
a kormánybiztos elnöklete alatt el
végezte feladatát s kijelenthetem, 
hogy annak eredményével a pol
gárság teljesen meg lehet elégedve. 
A bizottságot az a cél vezérelte, 
hogy ennek a knlturkérdésnek a 
megoldásánál ne politikai befolyá
sok érvényesüljenek. Tartozom ki
jelenteni, hogy a jelölőbizottság 
minden vita nélkül, a legnagyobb 
egyetértésben készült el munkájá
val. A hétfői ülésen tehát az iskola
széki tagok listája minden akadély 
nélkül, egyhangúan lesz megsza
vazva.

— Bethlen személyéről népgyülé
sen beszélni nem lehet. A Demo
kratikus Blokk vasárnap délelőtt 
Kőbányán, a régi Sörhöz nagy ter
mében gyűlést tartott, amelyen Be
nedek János, Esztergályos János és 
Pakots József képviselők, Búza 
Barna és Bródy, Ernő vettek részt. 
Benedek János és Búza Barna utón 
Pakots József szólalt föl és a Bcth- 
len-kormány politikájának hazug
ságairól beszélt. „A demokráciának 
van egy hatalmas vezére, aki de
mokráciát hirdetett Miskolcon, 
Hódmezővásárhelyen, a szolnoki 
piacon és Géniben. Ez a nagy re- 
mokrata nem más, mint Bethlen 
István gróf miniszterelnök . . 
Pakots szavalt guuyos derültség 
követte, mire a rendőritsztviselő fi- 
gyelmentette a ézónokot, hogy Beth
len személyével ne foglalkozzék. — 
Respektálom a miniszterelnök szent 
és sérthetetlen személyét —, vála
szol la Pakots —. mert nem akarom 
az utánam következő szónokoktól 
beszédeik elmondásának lehetőségéi 
elvonni. Bródy Ernő a. városi gaz
dálkodásról mondott, kemény kriti
kát. Esztergályos János szerint a 
nagy politikai csárdából, amellyé, a 
városházát Wolffék süllyesztették, 
ki kell zavarni a rakoncátlan legé
nyeket.

— A Magyar Jelzálog-Hitelbank 
szombaton megálapitott 1924. évi' 
mérlege az áthozott, nyereséggel 
együtt 4,582.815.294 korona tiszta 
nyereséget mutat. Az igazgatóság 
p-z 1925 március 28-án megtartandó 
közgyűlésnek javasolni fogja, hogy 
az -elmúlt évre részvényenként 
3000 korona osztalék fizettessék ki 
és a fennmaradó 1,287.498.350 ko
rona a folyó évre vitessek át.

— Elfogtak egy bankcsalót. A 
7>ufcdcs-bankház feljelentést telt a 
rendőrségen.. hogy Béres Gyula 33 
éves volt vasúti altiszt hamis utal
vánnyal 86 millió koronát akart, fel
venni. Eddig sikerült is neki ilyen 
módon 18 millióval megkárosítani 
a bankot és az első sikeren fölbá
torodva, most újból megpróbálko
zott a szélhámossággal. A rendőr
ségről detektívek mentek ki a 
bankba és elfogták Bérest, amikor 
a pénzért jelentkezett. Letartóz
tatták.

-r A® V. kerületi Keresztény 
Községi Tárt vasárnap délelőtt 
Szent István téri helyiségében 
zászlóboptó nagygyűlést tartott.,Az 
elnöki megnyitó utárr Ernszt Sán
dor hangsúlyozta a fővárosi vá
lasztások országos jelentőségét, 
mert most dől el. hogy a keresz
tény és nemzeti, vagy a forra
dalmi szellem kerekedik-e felül. 
Utána Wolfí Károly panaszolta, 
hogy a dcmokrnta-rezsini adós
ságait nekik kell kifizetni. Eckhardt 
Tibor a fajvédők támogatását je
lentette be. Utána Friedrich István 
fejtette ki. hogv hnzaáruló az, aki 
nem tart velük. Végül Csili ér y 
András intézett lelkcsilő beszédet a 
hallgatósághoz.

— Gyászistentisztelet. Néhai dr. 
Adler, Illés főrabbi halálának egy
éves évfordulója alkalmából a pesti 
izr. hitközség vasárnap délelőtt a 
líombachuccai templomban gyászis
tentiszteletet tartott. A templomot 
ez alkalommal zsúfolásig megtöl
tötte a hívők serege. Az elhunyt 
pap nagy érdemeit dr. Bernstein 
Béla nyíregyházi főpap méltatta 
magasszárnyalásü beszédben.

— Országos nagygyűlés a7. énitke- 
zések megindításáért. Vasárnap 
délután a régi képviselőházban or
szágos nagygyűlés volt az építke
zésük megindítása érdekében. Al- 
pnr jgnno elnöki megnyitója után 

" retrícáevicÁ Horváth Emil 
népjóléti államtitkár az épitliezé- 

r?eBlnáitasának támogatását 
helyezte kilátásba. Dr. Hipka Fe- 
rene kormánybiztos a fővárosi 
építkezések, dr. Bárczu István ny. 
igazsúgügyminiszfer pedig az épít
kezések inai állásának kérdésével 
foglalkozott. Több felszólalás után 
a nagygyűlés egyhangúlag elfo
gadta a , határozati javaslatot, 
mely az építkezések megindításá
hoz szükséges állami támogatást kí
vánja.

— Cnritas önsorólyzö egyesület nt.sx. 
ifeazgBtótenúcsi-iiléséti Reiclienbcrg Ja
kab elnöklete alatt Opmann Árpád 
igazgató előterjesztésére dr. Wirth Jó
zsef főorvosnak, dr. Sclnvarcz Józsefet 
tisztb. orvosnak és dr. Pach Henriket 
ellenőrző orvosnak választotta meg.

, Április elején kerül föfárgya- 
hisra a Rökk Szilárd uccai családi 
(irama. Nehány hónappal ezelőtt 
dr. Kosztka István kincstári jog- 
ügyi tanácsos, több revolver lövés
sel féltékenységből megölte Valé
rián Zsigmond huszáralezredest. 
Kosztua. ellen szándékos emberölés 
ennen indították meg a bűnvádi el
járást. A legjobb társadalmi körök* 
oen is megbecsülésben álló szeren* 
[‘setlen férj többizben is kérte sza
badlábra való helyezését, de kérését 
Sa P..\0,sap minduntalan elutasította. 
A több hónapos vizsgálat teljesen 
tisztázta a tényállást és a törvény
széki .elmeorvosok is elkészültek 
szakvéleményük kel. A szakértői elő- 
terjesztes. szerint dr. Kosztka Ist
ván epelméjü és ezért teljesen be- 
sz,ani‘tbaló. D?. Koricsáuszky vizs
gálóbíró már a. héten befejezte a 
vizsgalatot és az iratokat átkül- 
dotte a királyi ügyészségre. A vád- 
innt elorohithatóan hamarosan el
készül, úgy, hogy a bünper főtár- 
gyaiasat meg április első napjaiban 
megtarthatják.

-- Farsangvégi niíívfszest a MÁV 
Gepsvá,A MAv üépgy.iri ()nma. 
yclődrai Kör 1925 február hő 24-án, hú.- 
Iiagj-ókrddeu este 7 árakor a Már. gép. 
gyári lakótelep dísztermében (X., Gol
gota út 3.) rconclig tartó, tánccal 
eoubekótSlt farcanorévi 1,-abarcl ren
dez,, melyen az Apolló-kabaró művészei 
Mcdonasszat! Vilmával az élükön len
nek fel.

k-7LiP“y !rC’3 íánemüvész halála. 
JVindlow János táncművész, aki 
AO8í’7^5"i i*^eÍK 0Psránk tagja volt 
es liulloldoii is nagy népszerűségre 
tett szert szombaton hirtelen meg
halt. Halálénak hirét művészkörök
ben nagy részvéttel fogadták.

FISCHER SÁNDOR,^
Kálés termek társasracsaráb rísxérs !

PadicfiM, füSőh, 
íamberkenek siónyegík

■ulSruöVItBk príma brokátok 330 ezer

Vágó és Társa
MrpUos fralléheft üxiefé&en

IV. Kammermaycr Káról* ucca 3 
(Központi Városháiu épüleMen)

j Meglejtö árakat fizetek 
I viselt fépfiruktlítérf 
j Werlhcimcr Oy. Zkby Jw> ». 23. TfIMín 33-M
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Ünnepeljük Jókait
f A halhatatlan magyar mesemon
dó születésének századik évford(dó
jához jutottunk el. Nem vindikál
juk magunknak, hogy ezen orsza- 
gos ünnepi esemény alkalmából szc- 
fény hangunkkal mi adjunk kife
jezést a legragyogóbb fentúziájii 
magyar költő méltatásának. Ifi vá
gott szónokok teszik meg helyet
tünk s mi csupán szerény ibolya
csokrunkat akarjuk elhelyezni a 
a nagv költő sírján, kineK léikéből 
tápláljuk ma is megszaggatott re
ményeinket.

Ünnepeljük Jókait. Irodalmi es 
társadalmi körök, tudományos tár- 
Hafiágok. a magyar nemzetgyűlés 
kötelességet véltek teljesíteni - és. 
.igen helyesen —. mikor körükben a I 
kegyelet és emlékezés áldozati me- i 
teáét gyújtották és gyújtják meg 
egymás után a nagy költő születé
sének százéves évfondulóján.

Ám mégis ugv érezzük, hogy Jó
kai. bár teljes joggal ünneplik a 
■tudós és irodalmi társaságok, ön
képzőkörök és a magyar nemzet
gyűlés. nem agyaké, a társaságoké 
és köröké volt. Jókai a magyar 
(nemzeté. a nemzet egyeteméé, azé. 
amelynek történelmét senki annyi 
szeretettel, oly ragyogó fantáziával 
meg nem írta, mint ő. aki semmit 
és senkit a világon annyira nem 
szeretett, mint ezt a nemzetet, mely

nek tollával hírt és dicsőséget szer
zett.

Es ez a nemzet, mely éppen meg
ái á z t a tá «u n k, megcsonkít ott Ságunk 
legszoniorubb napjaiban élő kegye
lettel és elevenen mozgó lelkiisme
rettel kell, hogy gondoljon nagy
ja inkra. elmulaszt hatja-e, hogy e 
centennárium alkalmából ne irodal
mi körök kislángu mécsesét, de a 
nemzet nagy lánggal lobogó és 
messze világító fáklyáját gyújtsa 
meg legnagyobbja kegyeletes emlé
kezetére.

Nem gondolunk arra, hogy a 
Jókai nagy nemzeti ünneplése , le
hetne nz alkalom, amely egy ötéves 
hamis és nz országot erkölcsileg fel
daraboló. megcsonkító mentalitás 
hazug köntösének levetésére kész
tethetne és arra, hogy fátylat dob
junk a múltra és egyesítsük a nem
zet összes erőit a haza megmenté
sére. Nem gondoljuk, nem érezzük 
a szükségét ennek az összefogásnak 
annak a legnagyobbjaínk halhatat
lanjának centennáris ünnepén, aki 
több, mint félszázado’n át tollának 
hatalmas erejével a magyar egysé
get, a magyar, összetartást, a leg
szentebb egységes nemzeti ideált 
hirdette? „__________________ ______ _ _________

Lelkünk mélyén meghatottsággal I több flamingó beszerzését, 
hallgatjuk az ünnepélyek illusztris 1 Az Állatkertet különben a napok-

szónokainak ajkúról a fenkölt sza
vakat, melyek Jókai halhatatlansá
gát dicsőítik. Ám nem gondolunk 
arra, hogy az ünnep csak akkor le
het igazán ünneppé, ha az nem a 
szóvirágok tarka színeiből tevődik 
össze, melyek elröppennek, hanem 
a szavaknak súlyt, tartalmat ad, a 
szavak laza egymásután sorako
zol tságút összetartja, megszilárdítja 
a lettek elszakithatlan. erős fonala.

Ezt meg kell értenünk, amikor 
ünnepelni készülünk. Ne csupán tu
dós és irodalmi körök, magántársa

ságok rendezzenek ünnepet a leg» 
nagyobb magyar költőnek. Olvad
jon fel meleg, tüzes, minden salakot 
megemésztő ünneplésben a nemzet 
egész egyeteme a szent béke, a nem
zeti egység és harmónia megterem
tésével 8 akkor igazi nagy nemzeti 
ünnep lesz ez a centennárium, méltó 
a legragyogóbb fantáziájú magyar 
mesemondó, a halhatatlan Jókai 
nagyságához.

Addig minden csak szó, mely le- 
hét cifra és tarka, de nem ünnep 
hanem talán inkább ünneprontás. ’ 

Szaparodik az Állatkert állománya 
Visszakapta a Fiúméban maradt 30 haltartályt

Az Állatkert igazgatósága a sze- 
zón küszöbén megtette az előkészü
leteket az Állatkert felfrissítéséhez. 
Elsősorban fókák vásárlására in
dultak meg a tárgyalások s le is 
kötöttek 10 fókát, darabonkint 200 
aranymárkával. 5 darab jegesmed
vét is vásárol a főváros egyenkint 
1500 aranymárkáért. Tavasszal egy 
uj tigrist, is kap az Állatkert, a ta
valy ideszállitott. de elpusztult pél
dány helyett. Szó van az akvárium 
lakóinak szaporításáról is s különö
sen a hiányzó tengeri halakat igye
keznek majd beszerezni. Ugyancsak 
tervbevették 2 strucc vásárlását., 
ami 34.5 millióba kereiil, valamint

bán váratlan öröm érte. A forrada
lom kitörésekor ugyanis Fiúméban 
maradt az a 30 haltartály, amely
ben az Állatkert, számára tengeri 
vizet és tengeri halakat szállítottak. 
A fókák is úgy pusztultak ki, hogy 
nem lehetett részükre halat szállí
tani. Azóta hiába keresték az Állat
kert elveszett tartályait, nem sike
rült megtalálni. Nemrégen azután 
értesítés érkezett a fővároshoz, 
hogy a fiumei kikötőben ráakadtak 
mind a 30 „Budapest székesfőváros 
állat- és növénykertje** felirásu tar
tályra. Diplomáciai közbenjárásra 
azután az olasz kormány a tartá
lyokat kiadta az Állatkertnek, amely 
rövidesen haza fogja azokat szállí
tani.

legszebb divatszínekben

Hímzett grenadm 
Divat creppon és flanel Eponge kelme

legszebb minták 1OO cm szélesek

korona korona

Gyapfűszfivet-osztály i
Kitűnő használati SltönyKelméK ................  85.000
Divatmintás' öltő ay Kel méK ............ . ........  120.250
Xredeti angol öltŐnyKelméK .........................„ 1,35.080
BaglánKelméK.........................................................  157.250
Gabardin női ruhaKelméK...»............ ....... ....... 48.000
Gyapjú seviot, dupla széles.....................................89.730
Kombinált öltényKelléK-csomag ................    175,000

(taitilmAZ egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

Konf akció-osztály i
(csak a Calvln téri áruházunkban)

Női KoverK6 Kabát, legújabb fazón ........ ......... 786.300
Angol Homespun női Kabát, tavaszi újdonság £23.300 
DivatcsíKos aljaK.........-....................................... 89.700
TriKézsomper, műselyemből minden színben 157.250 
Fehér opólblúzoK, legújabb fazónokban............ 125.000 
Férfi gumi esőKöpeny ......................    450.000

Selyem-osztály ■
CsíKoa műselyem újdonság, 80 cm széles..... 59.200
Tiszta selyem, 85 cm széles, minden színben 74.000
Llherty-selyem ruhára, minden szinben...... .  86.950
Crope de Chine, nehéz minőségű........ ..........«... 128.000
Selyem marocain, legdivatosabb minták........  133.200

Kattlyl rshasslymekbvn óriási válsaitők

V£ezen«tMztíHjf t
Fenyves mosott slfún és pamatvá.ion..»ói»S 17.000 
kőrerős angín.............. .. ..... „....................   21.000
Kitűnő alsónadrág Köpper ...............................- 25.000
Batisztsifón, 83 cm széles..... -........-..........  24.980
Batisztsifón, 130 cm széles .............................. ™ 30.8*0
Fámat lepedővászon, 150 cin széles -..........  45.350
Fámat paplenlepedővászon, 180 cm széles — 53.6*0 
Kitömő törülközők......... _.............................. ...... 19.450
Flanell portörlő  ............   7.800
Fohártörlő ........................................................... . 14.800
■távi,készlet, damoszf, 6 személyes    146.1*0 
ítkozőkészlet, lendatnaizt, 6 személyes . ......  299.000

KStött- és sx6vBttáru-osKtóly 3
(csak a Calvln töri Áruházunkban)

Női harisnyáK, minden szinben..................... m.m 9.250
Kitűnő női harisnyáK dupla talp és sarokkal ... 23.000 
Fátyol női harisnyáK, minden színben.............. 37.000
FérflzoKniK, tartós minőség ............  - 7.600
Férfi zoKni flór, kitűnő minőség .......................... 23.000
Férfi svéd Kosztyfi   -................  *5.500
Női svéd Kesztyű, selyem kivarrással, csattal 30.000 
Női gyapjúmellény, minden szinben............ ..... 170.000
Női Kötött Kabát, tiszta gyapjú ............................. M2.000

NSIf fihérnemü-osstAty i
(csak a Calvln téri áruházunkban)

Női batiszt zsebkendő, azsúrral .... .. 8.000
Női nappali ing, azsúrral ........................................36.000
Női nadrág, azsúrral ...... ........................ ... 36.000
Női hálóing, azsúrral ..........    79.550
Ing és nadrág batisztkészlet, hímezve...... ..  100.000
Batiszt szoKnyaKombiné, kézi azsúrral ......... 90.600 
Pamut vászon párnahuzat 71.830
Pamut vászon paplanhuzat......... 196.100
Színes paplan, kitUnő minőségű 215.000
Valancien-csipKe .......... ..................................................500

KQIönlozas fehórnemfiekban ős babakelengyékben 
nagy választék

Férfit ehérnemll-osztáty i
(csak a Calvln téri áruházunkban)

Színes nappali Ing, két külön gallérral____ ___ 74.060
Flanell sport férfiing két gallérral . ........  85.000
Plkémellű Ing, fehér_________  92.509
Kitűnő hosszú hálóing..............................    103.600
Hosszú alsónadrág, köpperből______ 64.750
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség...... 31.500
Fyjaraa öltönyök, nagy választékban 214.600

2, 2‘/3, 3 és 4 méteres szövet, selyem és mosó

maradékok
. példátlan olcsón

Mintákat
kívánságra készséggel küldünk
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Mister Smoking
_ mondja, miért járnak olyan busán a

— Hát azt maua nem tudja. be
borultak a naptuaaras napok fölöt
tük, hétfőtől meakezdadneh a szí- 
fiorltott próbák Buttulsoy -ikon és 
Farafló Jenő „Császárnő apródja" 
címtí operettjéből, Eddia, immáron 
három hónap óta urason éltek, a 
kedves Marica orófnö miatt nem 
kellett próbálniok, mától kezdve 
azonban mealnt szomorú idők kö
vetkeznek és renael 0-kor már „Ver- 
aatteruno“-ot hivat Tihanyi, az 
operett rendezője. Ez azonban mérj 
csak a kisebbik baj volna, a na- 
onobbik baj ott kezdődik, hogy a 
főszereplők Kosáry, Honiba, Ki
rály. Ilátkay és Latabár eddigi 
délutánonként Buttykayéknál pró
báltak. ahol Kosáry Emma olyan 
pompás uzsonnát adott nekik, hoau 
bizony a próbák sehoay sem akar
tak előremenni.
,iáknak is

SZÍNHÁZ
sua

Hubay Jenövei hétfőn tárgyal 
a kultuszminiszter

......... Holnap az uzson- 
....... vége lesz, de Latabár 

már kijelentette, hogy ö azért el
megy próbára, persze Buttykayék- 
Sioz és pontosan számonkéri az 
uzsonnát az operett bemutatójáig.

— Mondja, mitől szól a.z operett?
Rendes bécsi forma, csak kissé 

érdekesebb beállitásban, amennyi
ben a primadonna nem grófnő, ha
nem filmprimadonna, aki magához 
bolond Hja az öt világrész vala
mennyi férfiút és végre is — nem
zetünk dicséretére legyen mondva 
— kezét a; magyar grófnak nyújtja, 
akit itt ismert meg a szén Magyar
országon.

— S a muzsika?

— A muzsika gyönyörű Buttykay 
muzsika, olyan, mint az Ezüst si
rályé volt, amelyet százszor, hallot
tunk a Városi Színházban.

— Remélem, ezt is százszor.
— Remélheti, mert a Király Szín

ház a Buttykay operettel zárja sze
zonját, azzal kezdi is uj szezonját, 
és aztán jön az uj Kálmán operett, 
amelybe nfiii ' '...............................

A Hétfői Napló munkatársa arról 
értesül, hogy gróf Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter hétfőn dél
előttre magához kérette Hubay Je
nőt, hogy vele megbeszélje azokat 
a módozatokul, amelyek mellett Hu
ba y Jenő átvenné az Operaház ve
zetését és akkor a főigazgatói állás 
betöltésére most nem kerülne a sor.

Vgj' hírlik, hogy Hubay Jenő csa/c 
olyan feltétel mellett ül be az Ope
raház igazgatói székébe, ha a mi
niszter az Operaház ügyeinek veze
tésében teljesen szabad kezet ad 
neki és művészi kérdésekben úgy 
tekinti őt, mint egy magánszínház 
igazgatóját, akinek cselekvési sza
badságát nem lehet befolyásolni. 
Hubay szabad kezet kér az új Bé
lista összeállítására és főleg szabad

két, akik külföldön tartózkodnak, 
visszahívhassa, tekintet nélkül arra, 
hogy miért kellett megválótok az 
Operaháztól.

Informátorunk szerint az Opera
házi válság kérdését még ebben a 
hónapban rendezni kell, különben 
az Operaházat hosszú ideig nem le
het megnyitni, mert a zenekar tag
jainak nagyrészt máshol keres ma- 

opc- 
nem

FEBRUÁR
23-tól 28-ig

Márkus
Szoyei*

adnak alkalmazást, már pedig 
raházi zenekart máról-holnap 
lehet összeállíitani.

így tehát az Igazgatói . állás............        ne
hány nap múlva bekövetkező betöl
tése után, az új igazgatónak első 
dolga lesz a zenekar tagjaival meg
állapodni és csak azután kerül a sor 

‘,a főigazgató kinevezésére, amely

a

nmet, iwbmjuluiaoiu a v-» M/.aium | a, 1iu aurevvi:,si;j<, ULlieiy
rendelkezési jogot-abban a kérdés-1 csak másodrangu kérdése az opera
ben, hogy azokat a neves művésze-1 házi válságnak.

Barczen Gyula tanácsnok 
feltétlenül le akarja bontatni 

a Budai Színkört
Sebestyén Ge’za március 10-én milliárdos költséggel megakarta kezdeni 

a Színkör átalakítását, de a tanács nem ad rá engedélyt

amelybe nfiir belekezdett a Marica .fná^friok hogjr. 
erófnö illjugki, „értőié. „.tiMrdns óldo^atl.

— Áz az újság, hogy Petráss Sári 
rövidesen újból megérkezik London
ból és nem lehetetlen, hogy elszer
ződik egyik operettszinházunkhoz. 
Az történt ugyanis, hogy egyik opc- 
rettszinházunk megvásárolt egy ma
gyar operettet ás a főszerep elját
szására Lábass Jucit kérte fel, aki 
akkor már nem fog játszani a Ki
rály Színházban. A primadonna 
azonban olyan mérhetetlen fellépti 
dijatf kér, amennyit a színház igaz
gatóba nem, tud megfizetni.

Mennyi az a mérhetetlen?
-r- Megmondom, számítsa ki. Kö

rülbelül- száz elsőrendű zsöllye árát 
kéri esténként.
- Ejha!
— Bizony ejha! Sok egy kicsit. 

A direktor már szívesen adna esti 
ötmilliót, de ez nem elég a prima
donnának, ragaszkodik a száz zsöly- 
lye árához. Szóval, ha a primadon
na nem enged az árból, a direktor 
hazasyrgönyzl Petráss Sárit és ö 
fonja az operett főszerepét játszani.

•— Zsázsáról mit hallott?
— Azt, hogy óriási diadalai van

nak. Beregi Oszkárral beszéltem 
épen Fedákvól. Beregi azt mondta, 
hogy Fedők valósággal garmada
bánira kapja az ajánlatokat a vi- 
kig négy sarka felől, mert minde
nütt vele akarják játszatni az „An
tónia" főszerepét, 
nem hajlandó Párizson kivill más-.

Sebestyén Géza, a Városi Színház 
igazgatója, a Budai Színkör eddigi 
bérlője, szombaton délben felke
reste a városházán Ba-rczen Gyula 
tanácsnokot, az építkezési ügyosz
tály vezetőjét, aki leghangosabb 
követelője á színkör lebontásának,. 
Sebestyén^ Géza kijelentette a ta-

"V. & ’j
milliárdos áldozattal hajlandó a 
színkört lüzbiztonsági szempont- 
bői megfelelően átalakítani, haj
landó megépíteni a proszcénium
falat, felszerelni a vasfüggönyt, 
a falakat betoniroznl, a díszlet
tárt, az öltözőket tűzbiztos he
lyen elhelyezni s a. vízvezeték- 

hálózatot kibővíteni.
Az igazgató arra kérte a tanácsno
kot, hogy ezen átalakítás esetén 
mondjon le a főváros a színház le-; 
bontásáról. Barczen tanácsnok 
azonban kijelentette, hogy a fővá- 

-vos közgyűlési határozatban már i 
lefektette a maga álláspontját, s 
felszólította Sebestyént, hogy aján
latával forduljon a belügyminisz
terhez, mert csak ő van hivatva eb
ben a kérdésben az utolsó szót ki
mondani.

Barczen Gyula tanácsnok ebben 
az ügyben a következőket mondotta 

! tudósítónk előtt: t i
— Szombaton délben meglátoga

tott hivatalomban Sebestyen Géza; 
színigazgató és bejelentette, hogyj 
hajlandó a Budai Színkör épületét 
tűzbiztonsági szempontból teljésen 1 av* nuinuuv mmiuu.

hol is játszani az „Antónia"-bán és ' gatói rangot és címet kap, és amel- 
igy alkalmasint a bécsi százas elő- let olyan fizetést, amely még a mai 
adás után Párizsba megy, L , J..........
Amerikába, azután vissza Buda
pestre, ahol az „Antónia" reprize 
lesz, majd valószínűen elszerződik 
vendégnek az Unióhoz. Mert úgy 
hallom, hogy az uj Lengyel darab

Szenes Béla nagyszert bohózata a

Hlttantanúf

Ilike
9 éves fisoíonatuvéneítesnö

• Csibl. A Magyar Színház pénteken, 
február 27-én mutatja be Heltai Jenő 
fordításában Gigueuy és Thery „Csibi“ 
oímü rendkívül mulatságos vígjátékot, 
amely „Le fruit vert“ címen az idei pá
rizsi szezón legszenzációsabb 6Íkere. A 
párizsi sajtó egyhangú elragadtatással 
megállapította, hogy a „Csibi'* szerzői 
ezzel a munkájukkal olyat alkottak, 
amely merészség, vidámság, szellemes
ség, klosapongó jókedv tekintetében 
mindent felülmúl, amit a francia víg

varos jútékirodalom ebben a műfajban eddig 
hnw Tiyujtott. A Magyar Színház nagy aui- 
.. bícióval készül a „Csibl“ bemutatójára 

i és míívészszeinélyzotének szlue-javát 
j mozgósította a siker érdekében. A fő- 

nra“ áll nlfdomban nii- Xrto/cv,
után a fővíros közgyűlése '4 M°v

átalakítani s mindazokat a követel-, 
menyeket teljesíteni, amelyeket an-j 
*nak idején a tűzrendészet! hatóságok 
támasztottak. Sebestyén a főváros 
beleegyezését kérte ahhoz, l._c.v 
ffldmw 10-én ezeket a munkálato
kat ntát megkezdhesse-, azonban éri1 
kijelentettem, hogy az engedélyt1 
nem áll Didómban mej,-’ 
után a fóváros közgyűlése.

s mi ragaszkodunk a színkör lebon
tásához.

A főváros a végsőkig kitart 
eredeti álláspontja mellett s kö
veteli a színkör haladéktalan le

bontásának engedélyezését.

•Ha a belügyminisztei* másként ha
tároz, akkor ez évben újra elölről 
fog kezdődni az a komédia, amely 
hosszú idő óta ihínden szezonnyítás 
elején megismétlődik. A főváros 
most is tiltakozni fog,

most is meg fogja tagadni a 
színház játszási engedélyét, 

mert nem vállalhatja a felelősséget 
agy esetleg bekövetkezendő katasz. 
trófáért. A vége pedig az lesz, hogy 
a felsőbb hatóság nyomására ismét 
játszani fognak a színházban. Ideje, 
hogy vége legyen már ennek a ko
médiának.

Ha tőlem függne, már rég bever
tem volna a csákányt a Budai Szín
kör korhadt falaiba.

von. Vasárnap délután „Á vörös em- 
her“-t,« Drégely és Liptai páratlanul 
mulatságos vígjátékét adják.

A legnagyobb uí$jötéK siker 
Menyasszonyi f tyol 

(la fleur <T eranger) 
a Renaissance Színházban

* T okár F'-rr • lofAVp|
illusztris vendégművésszel péutcken 
tartják bemutatóját a Városi Színház
ban. Nem mindennapi európai diadalai 
során érkezik hozzánk a világhírű Le
li ár-operett, amely Becsben az An dér 
Wien Színház színpadán és Berlinben a 
Tbalis-szinházban sok száz előadást 
ért meg. A Városi Színház premierjé
nek érdekességét fokosa, hogy Fras- 
quita elragadó szerepét uálunk is 
Sárák Márta játssza, aki ebben a sze
repben Becs és Berlin üünepelt prima
donnája lett. Gábor József, az Opera
ház kiváló művésze, Sziklai József, a 
népszerű táncos-komikus, Molnár Vera, 
a most feltűnt subrett és Szirmai Vil
mos játsszék a főbb szerepeket a leg
szebb zenéjü Lehár-operettben, amely
nek minden száipa sláger és minden 
felvonása más és más szint, érdekessé
get és meglepő látványossságot ig4r.

• Menyasszonyi fátyol ötször kerül 
színre e héten a Renaisxence Színház
ban. Birabeau és Dőlte# francia szelle
mességtől duzzadó porupás vígjátéké e 
héten szerda és szombat kivételével na
ponta, Oéraldy ..Szeretni*'-je szerdán. 
Lengyel Menyhért Waterlooi csatája 
szombaton szerepel a Renaissance Szín
ház játékrondjén.

onnan starvlszonyok között is meglepőnek 
mondható. De amíg nem tudok biz
tosat, hallgatok, mint a sir.

— Hát Haskell is elutazott.
— Ha nem is utazott, legalább is 

elbúcsúzott és mi történt másnap? 
Képzelje csak, futárok jelentették, 
hogy Haskellt látták, amint az 
Orion-filmgyár igazgatójával, Som
lóval nagy tárgyalásokba merült el. 

I Ki tud itt eligazodni. Egyik nap el
utazott Newyorkba, másnap megint 

i újból Pesten volt, ha nem is a Fő
városi Operett szinnázban. hanem az 
Orion-filmgyárban. Mi lesz ebből.

— Végcaetiül?
— Végezetül megkérdezem, hogy 

tud fa-e, hogy az egyik fővárosi mu-' 
lelőhely a példán felbuzdulna, szín- 
lén reyüt rendez és a rendező, a mu- 
k>V C* II,U,K,VI lltvy- . — --- - - -
ütött agy szereplő magyar görlot. kerti magyar dalogjáték kerül színre n 
Erre perSfie ríndre. intették, de a Vdrort Szinhóiban Ví/r Manci, Dajhuhat 
rendező megnyugtatta direktorát, Tlona, Bziklay, Csrlényi, Sxirmny. Horti 
. . . . . .s .. . y kitűnő együttesével.

'aiszarnt az
Fedák azonban ™ UJltAé’ t , 

................... — Es a Vioszínnaz?
— A Vigszinháznak van két 

nagyszerű magyar 
mory Dezső dfámája és Zilahy La
jos víg játéka. A múltkoriban mar 
ugyan Szomory majdnem elvitte 
darabját a Vígszínháztól, mert rlers 
és Caillavet-et hozták ki helyette, 
de aztán megbékéltek,. úgyhogy 
most a Szomory drámán van a 
siker sora.

— S a Henaiisance?
— A Renaissance? Meg fog le

pődni, ha elmondom magának, hogy 
a Vigszinház egyik oszlopos tagjá
val tárgyal, akit hir^szeriül szer- , ,, ,
ződietni akarnak a jovo s~ rendező wennyuaMta d\
kezdődően. A kiváló művész igaz- hogy csak kabalából teszi!

i

................. I.UJIWWIH

Salamon Bélával, a

TerézMrítl Szfnpntlon
Kezdete fél 9

Apollo Színház
szerdán 100-adszor

a Homokzsák
,w„ , «.»«■« vu w M • Ma? hétfőn este „Juhászlogény, »xo-

lató Üzletvezetője, a múltkor meg- ffény JuhA«zle^ény'•, ez a szenzációs si- 
— ~ l-n—l r»n<v«-n^ HnlnadátiUr Varíi! ezfnre II

Telefon 65—54 az.
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• A Vígszínház Jövő hetének irodalmi 
és művészi nagy eseménye a Föpcnz- 
tárót urnák, Flert óh Caillavct három- 
felvonásom vígjátékúnnk és a Csendélet, 
Molnár Ferenc egyfolvonásos vigjáté
kának szombati bemutatója lesz. A 
legnagyobb érdeklődés előzi meg ezt a 
kettős premiert. Szombatig a műsort, a 
Nyu és az Ezüttlakodalom felváltva 
töltik be. Kedden ás pénteken a Nyut 
adják, hétfőn szerdán és csütörtökön az 
E tűnt lakodalom kerül színre. Vasárnap 
délután a Délibáb szsropel a műsoron.

• „Marlea grófnő" 127—134. Páratlan 
vonzóerejének teljében, állandóan táb
lás házak előtt adják minden este a 
szezón legnagyobb siekrét, a „Marién 
grófnő"-t a Király Színházban. A Ki
rály Színház jövő hetének is minden es
teijét Kálmán Imre diadalmas operettje 
tölti be. Lábnss Juci, Vnúly Ilona, Pái- 
»my Ilka, Király, Rátkai és Latabft* 
felléptével. Vasárnap délután az ,»Ar- 
vácska" koriii színre.

SPORT
Vezető-csapataink 
gyenge szereplése 

Mz MTK tartalékjai nem tudtak beleilleszkedni 
a nagy együttesbe — Zugló csapata döntetlen 

eredményt karcolt ki az FTC-töt

MOT eitDK
minden este a

Terézkörűtl 
Színpadon 

konferál
Kezdete fól 9 — Telefon 65—54 sz.

• Kedden és csütörtökön Slezák a 
Városi Színházban! Ezt a két dátumot 
minden Operalátogató megjegyzi ma
gának. A világhírű kamaraónekeet 
táblás háa fogja ünnepelni, keddon is 
A zsidónö Eleúzárjában és csütörtökön 
is A Trubadúr Manricojában.

• A Halló, Amerika! hete le6z a FŐ- 
vdrooí OpercífojKÍnhdg jövő hete is. Min
den este adják a páratlan sikerű ame
rikai revűt. Vasárnap délután a Nótán 
kapitányt ismétlik mérsékelt hplyárak-

’ SfceMán este Tál a nagy Krivápon, 
TarkiÚi Imre diadalmas operettje kerül 
színid'fc Városi Színházban, Kofbay Il
dikó, Lakatot Ilonka, Galetia Ferenc, 
Tárnát Benő és Cselényi Józseffel a 
főszerepben-

• A Belvárosi Színház jövő hetét Fo
dor László szenzációsan mulatságos 
vígjátéké, „A nagyságos asszonyt már 
láttam valahol" dominálja, amely va
sárnap, hétfőn, szerdán, pénteken és 
jövő vasárnap kerül színre. Kedden és 
szombaton Lakatos László „Fej vagy 
írás", csütörtökönm pedig a vidám „Ki 
babája vagyok én" van műsoron. Va,- 
sárnap délután Szenes Béla remek víg
játéka, ..Az olasz asszony,, megy.

• A Blaha Lujza Színház jövő hete 
szintén a „Szulamit" sorozatos előadá
sait hozza. A remek keleti daljáték ál
landó sikerét minden este táblás házak 
pecsételik meg. Vasárnap délután Zer- 
kovitz népszerű operettjét, a „Postás 
Katicá"-t játsszák.

MTK—BEAC í:» (•:»)
Bíró: Ábrái Zsigmond dr.

Az MTK-ban Vcrga játszott bal össze
kötőt és Opata balszélsőt. Ez volt az 
oka annak, hogy a bajnokcsapat az 
első félidőben akciókóptelen volt. Ezzel 
azemben a védelem Mandl révén meg
erősödött. A gyengén működő csatár
sor így nem tudott boldogulni a BEAC 
kitűnő védelme ellen. Gólnélküli félidő 
után csak a 24 percben esett az első 
gól Opata, Orth és Molnár ossz játéká
ból, amelyet utóbbi juttatott védhetet- 
lenül a", egyetemiok hálójába. A máso
dik gólt a korán beállott alkonyban 
Opata lőtte.

Vasas-NSC 2:1 (2:0)
Bíró: I Táncsics Mihály.

A jobbik ós szerencsésebb csapat a 
Vasas volt. A csapat azonban nem 
Igen ambicionálta a győzelmet és já
téka puha volt. Talán ez okozta, hogy a 
Nemzetieknek több gólhelyzete volt, 
mint a a győztes csapatnak. A Vasasok 
góljait Takács, az NSC egyetlen gólját 
Bémajj II. lőtte. A gólok mind s7/-pok 
voltak.

FTC—Zugló 3:3 (2:0) 
Bíró: Schissler József.

A vezetőgólt a Pollák hands-e miatt 
megítélt tizenegyesből Kokat szerezte 
meg a zöld-fehéreknek. A második gól 
Öngól volt, amely úgy keletkezett, hogy 
Tóth támadásából kifolyóan Juhász 
házoadott erős labdája a kifutó Nyer
ges feje fölött a hálóba Jutott. Szünet 
után változatos játék- Sefcsik lövését 
Ansoll heejti (2:1). Röviddel ezután az 
FTC n»®?ítélt kprneijiől Ismét
Sefcsik fejelte a zuglóiak kiegyenlítő 
gólját. Ugyancsak ő szerzi imeg a ve
zetést csapatának. A mérkőzés végre

felé Blum szabadrúgásából Sándor ega
lizált

UTE—III. kér. TVE 1:1 (0:0)
Bíró: Gerö Ferenc.

Az UTE könnyelmű játéka miatt volt 
kénytelen egy drága pontot leadni. A 
ül a-fehér csapat kezdettől végig naagy 
fölényben volt, míg a III. TVE csak 
időközönként tudta némiképen nyílttá 
tenni a küzdelmet. A vezetőgólt a II. 
félidő 13 percében szerezte meg Csontos 
védhetetlen lövésből, míg a Vívók a 
30 percben Göttlet révén egyenlítenek. 
Az utolsó nogyodóra az UTE nyomasztó 
fölényének jegyében játszódott le, azon
ban a védelembe szorult óbudaiak sike
resen állottak ellent.

KAC^-BTC 1:0 (0:0) 
Bíró: Vértes Imre.

Kemény küzdelmet vívott a kót lel
kes csapat. A BTC-t az egész mérkőzés 
alatt üldözte a balszerencse és végül 
vesztesen vonult le a pályáról, ellenőre 
annak, hogy nem volt rosszabb ellenfe
lénél. Az első félidőben a KAC táma
dott többot, a félidő ennek ellenére is 
gól nélkül végződött. Szünet után 
amidőn a piros-fehérek kerültek fö
lénybe, a csatárok idegessége azonban 
eredménytelenségre kárhoztatja a csa
patot. Végül is a KAC Stelmach 25 
méteres lövéséből megszerzi a győzel
met jelentő gólt

VAC—Törekvés 0:0 (0:0)
Bíró: fizüsz Hugó.

A rossz időjárás mindkét csapatot 
erősen akadályozta a játékban. Gól
helyzet pedig bőven adódott, ennek ki- 
hasTsnálá^ánóJ ayonbap a csatárak nem 
mutatkoztak eléggé fürgének. A mér
kőzés egyébként Igen gyenge sportot 
nyújtott.

Jót sikerültek 
az első cposs- 

C™?£y'Vet*senve* 
a* MTK c,apata ngaeta 

Kellemetlen, szeles és eső. lan,. . 
zavarta a mezei futószezón első^ 

*dőtórás b«tolyáaolta . 
““ V akik °ag7 ^bMóvaí in. 
dúltak a versenyre, A Mán «« • 
kezdők részére, az MTK pedig wí,’”' 
Kiok részére rendezett versenyt Ete 
a Margitszigeten, utóbbi Wig .

pé,ya ~ 
Részletes eredmények:
^erci futóverseny ke,dók résiére 

Margitsziget, Táv: 4W kilométer t- 
dúlt 9 csapat 76 futóval. Eaucníen- :* 
?ír.bna,k <MAC) 15:31 “>P. 2. Fehé/íFsm 
15:39.2 mp. 3. Schiisslor (MTK) 4 Tp? 
nottor (MTK). 5. Strand. (S1S) Le”

Pont 1 Esc 2+10+n+l’x 
’■ >lAC 1+3+«+28+43 -

Ugyancsak ma tartották meg a 
Cross-eonntry-azozon »
aonjét kezdők részére az MTK romié- 
zéseben, a hungarlaúti pályán. A wr. 
són yen — amelynek távja mintegy 280(1 
méter volt — mintegy 50 ifjúsági korrix5 ’*« Az%redX a'kVvet6

Egyénileg: 1. Weiler Frigyes (MTm Holzer Tibor (MTK). 3. XoíS 
(fcSC), 1 Ssliwartz Ernő (MTK) a
6 í* 8: ?’TK)i S- Anka
Cb rC), 7. Juhasz Sándor (MTK) » 
Szontguli (ESC), 9. Nagy János (MTE)j 
10. Keleméry Béla (BEAC). ’

Csapatversenyben: 1. MTK 14-,4-j ’ 
L+rl=W.p<,nt- ’ ESC 3+8+ll+12+18 
OO^onTé. 3ÚTE.C 6+M+17+«+^

Kiadja:
A „Héttői Napló" lapkiadóvállalat.

Nagy Kndre-Lányl Viktor
szenzációs operettje a

Császár wflcsortfla
KABOS GYULÁVAL a

Terézkörútl 
Színpadon 

Kezdete fél 9. — Telefon 65—54 sz-

X A birkózó csapatbajnokság. 
Vasas—Testvériség 18 :2. MAC— 
MTK 13 : 7. BAK—UTE 13 :8. A 
MÁV aa FTC ás a Törekvés távol
maradása folytán, ellenfél nélkül 
győzött

X A Sportakadémia ünnepi teljes 
ülése. A József Ferenc főherceg által 
élotrehívott Sportakadrfmta vasárnap 
délelőtt teljes ülést tartott. Az ünnepi 
ülés legfontosabb tárgya a főherceg 
előadása volt. Az előadás tárgya: „A 
sport, mint nevelöe*2köz,‘ volt. A meg
jelent előkelő hallgatóság nagy figye
lemmel hallgatta az érdekes fejtegeté
seket.

X A Vasasok a második helyen. (A 
bajnokság állása.) 1. MTK (38-6) 23
pont, — 2. Vasas (20—14) 17 pont. — 3. 
FTC (27-19) 17 pont. — 4. NSC (22-19) 
15 pont. — 5. III. TVE (12-11) 14 pont. 
— 6. KAC (14—13) 14 pont. — 7. VAC 
(11-12) 14 pont - 8. UTE (15-12) 12 
pont. — 9. Törekvés (23—26) 11 pont. —

10. Zugló (13-23) 9 pont. — 11. BTC 
(3-20) 5 pont — 12 BEAC (4-86) 4
pont.

X A sporthirlapírók Herendi-asztal- 
társasága csütörtökön este 8 órakor 
összejövetelt tart a Teréz-köruti Wes- 
tend-kávéházbap.

X Küzdelem a másodosztályú bajnok
ságért Husiparos—EMTK 2:2. — 38 FC— 
ETC 1:1. - MAC—KAOE 3:2. — TTC— 
Postás 2:1. — Ékszerész—BAK 0:0. —■ 
UMTE-KTE 3:0.

X Finnok nyerték a gyorskorcsolyázó 
világbajnokság előfutamait. A gyors
korcsolyázó világbajnokságért Krisz
tiánjában megtartott világversenyen az 
előfutamokat finnek nyerték. 500 méte
ren Thunberg olimpiai világbajnok 
(Finnország) győzött 44.7 mp. alatt. 
Ugyancsak ő nyerte az 5000 méteres vi
lágbajnokságot is. Mögötte honfitársa, 
Pici ilal végzett, míg harmadik a nor
vég Moen volt.

▼ dotálom

légy milliárd toron
Főnyeremények!

500,200,100 millió 
•W, db. annm 20.BOO 

10 milliárd 822 millió 
A főhúzásoK március

11-én Kezdődnek I
____ Wlvatodoe Írek c
Líísrl-f í ra...iHEsta -]
|7S«.k|||8O^,k||3Ó^kÍ 

(Sorsjegyek-míg a ke vés . 
& készlet tart-az J 
Seja elárusítóknál MK 

kaphatók! fi®

ISO.
Fél

•Kllaoo. Ki

• Király Színház, Egész héten: Marica 
grófnő. Vasárnap d. u. 3 órakor mérsé
kelt hdyárakkal: Árvácska,

• Magyar Színház. Hétfő, kedd, szer
da, csütörtök, péntek, szombat és va
sárnap: Csibi. Vasárnap d. n. 3 órakor 
mérsékelt holyárakkal: A vörös ember.

• Belvárosi Színház. Hétfő, szerda, 
l*éntek és vasárnap: A nagyságos asz- 
szouyt már láttam valahol! Kedd: Fej 
vagy írás. Csütörtök: Ki babúja va
gyok én. Szombat: Fej vagy írás. Va
sárnap d. u. 3 órakor mérsékelt hely- 
arakkal: Az olasa asszony.

• Blaha Lujza Színház. Egész héten 
át: Szuiamit. Vasárnap d. u. 3 órakor 
mérsékeli helyárakkal: Postás Katica.
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URIFOGLALKOZAS
SZAKISMERET NÉLKÜLIII

Jömegjelonéstl egyének részére magán
felek látogatására textil árukkal

Havi 12-« millió jövedelemül
Írásbeli ajánlatpk a Idadóba „rextil-uakma* lelb 

gére kéretnek.

Hmí 
EDÉIM

afi&triuliltnli 
llliiíi lilimilif 

Dob utt* e». Erorébet kort* 
sarok, — (Ve2ta mozgó m iiéit)

^^"SÁRCIPÖIQQ
SCHÁFERccBREHTfrTíRa EZÍB

.UíSKManr HnmiM* is srerts rMqitnuM. TÚL, Mkk MIM ara h


