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Elfogták
íiEirer Amália álliíúlagos gyilkos át

Erős csendőrl fedezettel szállítják fel Kisvárdáról

leirer Amália meggyílkolfeának 

6gy emáT két hit óta tartja lázas iz

galomban a közvéleményt, mely nwu 
tad szabadulni a véres tragédia hatása 

aia

A rendőrség teljes apparátussal ve

rette be a nyomozást, de az óimult két 

Mtonj,tt, W « iragyküatínaég is »astt- 
Bégére'dotett a rendőreiknek, a nyo
mozón napnap utón eredménytelenül 

végződött « már a rendőrségen Feladtuk 
a reményt a abban bíztak csupán, hogy 
a borzalmas gyilkosság elkövetőjének 

nyomár aa véletlen vezethet rá.
Annál nagyobb szenzáció erejével ha

tott a vasárnap késő éjjeli órákban 
Debrecenen keresztül Kisvárdáról ka
pott távirati értesülésünk, amely arról 
számol be, hogy Leirer Amália gyilkosát 
sikerült elfogni. A szűkszavú távirat je
lentése ezeket tartalmazza.

' Kisvárüa, nűírétut 1 éjjel.

A Szabulcs vármegyei Mándok 

községben a esendőrség a mai napon 

elfogott egy budapesti búrfulajdo- 

nost, akinél Leirer Amália, a Teréz 

körúti gyilkosság áldozata mén 

Kerstens Teodorral való megismer

kedése előtt alkalmazásban állott

A bártulajdonost akinek nevét a 

nyomozás érdekében még nem közöl

hetjük. a csendőrség azzal gyanú

sítja, hogy ő gyilkolta meg Leiretf 

Amáliát

A gyanúsított férfit a mándokl 

esendőrség rendkívül erős fe

dezet mellett már útba indította 

Budapest felé, ahová a késő haj
nali órákban megérkeztek.

lljabb Mros 
vérbtróság üldözte 
halálba Kis Ferencet
Kiss Ferenc állapota változatlanul súlyos — Márffy barátai újabb vér- 
bíróságot alakítottak — Nyomon van a rendőrség — Kiss védője felbon
totta a búcsúlevelet — N rendőrségen bizakodnak a nyomozás sikerében

Az ébredők vérbirósága által ön- 
gyilkosságba kergetett, Kiss Ferenc 
változatlanul súlyos állapotban fek
szik a Rókus-kórház első emeletenek 
33. számú szobájában. Időnként ma
gához tér, az orvosok azonban a be
szélgetést szigorúan megtiltottak 
neki. A rendőrség vasárnap is több
ízben érdeklődött telefonon, hogy 
Kiss kihallgatható-e. Azt a választ 
kapták, hogy

Kiss életbenmaradásához remény 
van ugyan, de kihallgatásáról 
egy-két napon belül szó sem le

het.
Kiss vallomása lesz a kiinduló- 

Vontja a rendőrség nyomozásának. 
de addig is, míg a kihallgatás meg
történik, a főkapitányság politikai 
csoportja máris hozzálátott, hogy a 
bosszúálló bűnszövetkezetet lelep
lezze. Annyi máris bizonyosnak lát
szik, hogy

nem a Márffy-féle ismert vérbl- 
róság hozta meg a Kiss Ferenc 

elleni Ítéletét

Ez az úgynevezett „IX. kerületi Eme 
vérbiróság“, amelyik Bátort Miklós 

Máv. hivatalnok elnöklete alatt ál
lott, a bombaiigy kinyoniozásnkor 
szétoszlott és azóta nem adott élet
ijeit magáról. A gyanú természete
sen elsősorban erre a vérbiróságra 
terelődött. A detektívek azonban 
hamarosan megállapították, hogy a 
„vérbirák" eaurészc teljesen vissza
vonult minden közszerepléstől és is
kolai tanulmányaikat folytatják to-

Vaíószinii azonban, hogy Márffy 
ébredő barátai és a volt vérbiroság 
egyes tagjai

újabb titkos bíróságot alakítottak 
és ezek üldözték az öngyilkosságba 
Kiss Ferencet.

A rendőrség máris kapott olyan 
adatokat melyek ezt f ölte vési
megerősítik, süt valószíné, hory a 
Krnetty Kávolfi nevével aláirt hely- 
reigazitó nyilatkozat is eltol a „vér- 
biróságtóV* származik. Ugyancsak 
közöttük kell keresni azt is, aki ké
nyes Lászlót telefónon át megfenye
gette.. A rendőri nyomozás meg csak 
tapogatózva halad előre, de remélik, 
hogy Kiss kihallgatása után, rövi
desen ártalmatlanná teszik okét.

Vasárnap délelőtt Schwcinilzer^ 

rendőrkapitány, Zdcborszky és Hám 
detektivfőfelüífyelőkkel együtt elő
kereste az. Erzsébetvárosi Kör elleni 
bombamerénylet iratait és áttanul
mányozták azokat. Azokat a jegyző
könyveket és vallomásokat, melyek 
a vérbiróságra és a szintén öngyil
kossá lett Kasnyik János halálára 
vonatkoznak, különválasztották és 
elhatározták, hogy az azokban szere
pelt összes emberekről kikutatják, 
hogy mivel foglalkoznak azóta, mi
ből élnek, hol és milyen társaságban 
szoktál,', megfordulni.

A főkapitányságon bizonyosra ve
szik, hogy sikerülni fog a még min
dig garázdálkodó vérbirósúgot szót- 
ugrasztani.

Vajda Bein dr. Kiss Ferenc ügy
védje vasárnap délelőtt vette út 
Szrubián rendőrtanácsostól azt a 
vastag borítékot, amelyet Kiss a 
kávéházi márványasztalon hagyott 
védője számára. Vajda dr. a boríté
kot Szrubián tanácsos ós Schwel- 
nitzer kapitány jelenlétében rögtön 
föl is bontotta. Legfelül egy fehér 
lap volt, melyre Kiss ceruzával a 
következőket irta:

Igen tisztelt Ügyvéd ur!
Ebbe belehajszoltak. Nem te

hettem mást. Nagyon szépen ké
rem, hogy a mellékelt négy leve
let a címzettekhez juttassa el.

Utolsó üdvözlet 
Kiss Ferenc.

A borii ókban négy mcgcimzott le
vél volt. Egyiket Pécsen lakó anyjá
nak irta, a többi bárom levél cím
zettjét a nyomozás érdekében titok
ban tartják.

Éjjeli ülésen fogadta 
el a francia kamara 
a pénzügyi törvényt

Paris, műre. 1.

A kamara és a szenátus a tegnap déb 
utáni ülés során jóváhogyta a március 
hónapra megállapított ideiglenes költ- 
Négveléht. Bizonyos nehézségek mutat
koztak a tárgyalások sorún, amelyek az
által keletkeztek, hogy a szenátus leszál
lította az iskolák épitéAcre szánt hitelek 
összegér. A kamara szocialista tagjai 
egy pillanatig ingadoztak, vájjon elfő- 
gadjúk-o a költség vetési. Megbeszélést 
folytattak Herriot miniszterelnökkel, 
majd úgy határozlak, hogy a március 
havi költségvetést elfogadják.

Az ideiglenes költségvetést a szenátus 
cgyhanguun, a kamara pedig 5.30 szava- 

1 zattal 37 ellenében elfogadta.
A kamara tognapi éjjeli ülésén, amely 

csak reggel 8 órakor végződött, elfo
gadta a pénzügyi tőrvényt, vagyi* a 
bevételi költségvetést.
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tárolták «l, hogy nem Indul mag 
■ helyérdekü vaSut

Többizbcn foglalkoztak már a la
pok azzal, hojry a „BeazkAr" be 
akarja szüntetni a Pesterzsébet es 
Budupor;!, között közlekedő 43- és 
45-ös relációkat és ezek helyett he
lyiérdekű vasutat járatnának Pest- 
orzséhet éfi a Közvágóhíd között. A 
helyiérdekű vasút a közvúeróliídtól 
a város centruma fele közlekedő 
vilin mosókra való átszálló jegy árát 
négyczeröíszáz koronában akarta 
megállapítani. Ez természetesen a 
pesterzsébeti polgárság rovására 
ment volna, hiszen eddig hétezer 
koronás vonaljcggyei utazhattak, a 
tervbevett végyezerötszáz korona 
helyett. * ' ,'

A pesterzsebehek \>cgnap ebben nz 
ügyben gyűlést tartottak. A gyűlé
sen oly crőshangu kifakadások 
hangzottak cl a helyiérdekű ellen, 
hogy ennek hatása alatt a vállalat 
a késő esti órákban igazgatósági 
ülést hivoti't össze. Az igazgatósán 
elhatározta, hogy az általános elé
gedetlenségre való tekintettel a, 
helyiérdekű vasút megindítását bi
zonytalan időre halasztja.

Vászon

Karton 
ólén

Selyem
Csípte

Legolcsóbb áron

divatáruházában

Misim M(BI«.ali)
Isrnít kaphatí regi irtOklöl bovíll 

UlaidlisIm-jélE 

souányitfi-tea 
Biztos hatású, igep kellemes ízű, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk a'ak érhető el. 
Kapható minden gyógyszertárban é< 
drogériában. Magyarországi főraktár
Szent PÉíer oyúgyszervegyészetl 

laboratórium
Buiapnsl, VI., FoisO erdősor II. isim

higanyt 
hamisfogat 
aranyat 
PLATINÁT 
díszt argyakat
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Tiszti orvosi őrtokozlet 
a náthaláz miatt

Kedden megAllágit|Ak, hogy mllytnn intézkedések szűk- 
sfigesBk ■ nétheláz terjedésének megakadályozáséra

A náthalűz rohamos terjedése — bár 
a betegség a legenyhébb lefolyású — 
izgalomban tartja a főváros közönsé
gét. Szombaton még 34 iskola volt zárva 
a főváros különböző kerületeiben, de 
lőhet, hogy ezek nagyrésze meg a mai 
napon, de ezen a héten okvetlenül meg
nyílik. Végh János dr. tiszti főorvos, 
aki hosszabb betegsége után Balaton- 
ffiredon üdült, a uáthaláz járványos 
fellépésének hírére megszakította ott- 
tartózkodását és azonnal Budapestre 
utazott. A tiszti főorvos átvette hiva
tala vezetését és intézkedett, hogy kedd 
délután 5 órakor kerülőit tisztiorvosi 
értekezlet üljön Ö3szo, amelyen meg
beszélik a további teendőket. Végh 
János dr. a szombatot és vasárnapot 
Párádon töltötte, ahol a fővárosi tiszt
viselők nyaralta fása ügyében folytatott 
tárgyalásokat s így Csordás Elemér 
dr. tiszti főorvos-helyetteshez fordul
tunk információért, aki a jelenlegi hely
zetről a következőket mondotta:

A Házat március közepén 
bizonytalan időre napolják el 
Rupert montelmi Ügyének tárgyalása a szünet előtt 
utolsó ülésre marad -r A felhatalmazás! javaslatot 

sürgősen, de csak négy érás üléseken tárgyalják
Zsítvay Tibor aieMk nyilatkozata

A nemzetgyűlés pénteken részleteiben után az appropriáoiós tör vény javaslat 
is letárgyalta az 1924—25. évi aranykölt- j 
Bégvetést, mire Búd János pénzügymi- j 
niszter beterjesztette az appropriációs | 
törvényjavaslatot,' amely' kiegészítő ré
sze a költségvetésnek. Minthogy az ap
propriációs javaslaton kívül csak egé
szen kisjelentőeégü törvényjavaslatok 
várnak megszavazásra, rövidesen aktuá
lissá váliJÍ «t^»i<fwn<at tasüBfctoj amely
nek időtartamát á kormány a választó
jog bizottsági lótárgyalására Bzúnta.

Beszéltünk ez ügyben
Zsltvay Tibor

képviselővel a parlament alelnökével, 
aki a Ház legközelebbi munkarendjének 
alakulásáról a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— A bizottságilag már letárgyalt és 
a nemzetgyűlés napirendjére kitűzött I 
különböző apróbb javaslatok és a 
nemzetközi egyezmények megvitatása |

Még csak rövid ideig kapható a világhírű tcljeaen békemtóöségü

MUncheni

Salvaíor-sör
«

I

KI iwárő-helyeka

a párizsi Folies Bergére 
tánccsillagal 

és

Vezérképviselet:
MEZEI ÉS TAKSA Budapest, IX, Ranolder ucca 4 
Talafónmagrandaietak i József 04-01 4a Józiaf 34.00 szóm

Bandi Ferenc éttermei Vili, József körút 4fl 

Banm János éllennel VI, Andrássy út 51 

Bristol szillé éttermei iv,mm.v.im.<>4. 
Frenrelsz Istién éttermei oeiiMniiM. 

Holimnnn János éttermei», ra™««. 3 

Keszey Vince éttermei VII, Rákóczi üt 44 

Kolossá Viktor éttermei V, Vilmos c?.ú<44 

Krecb Vilmos éttermei Vili, Baross tér 13

Falaakaiva ai Bilin MitMilkbantamlnBan Jobb fünar-1: caamigeüiletbin 
VÉRSZEGÉNYEKNEK ELSŐRENDŰ TAPSOK!

— A mai napon még 34 fővárosi is
kolában szünetel a tanítás, ezeknek több 
mint felét azonban hétfőn ismét meg 
kell nyitni. Hogy valóban megnyíl
nak-e, az a mai helyzetben kétséges. 
Lehet hogy a kényszrn szünetet egy-két 
nappal meghosszabbítják. Jelenleg több 
ezerre becsülhető a náthalázas betegek 
száma, hiteles adatok azonban nem ál
lanak rendelkezésünkre, mert az ilyen 
betegeket nem kell bejelenteni s nyilván
tartani. Különben kedden délben fog el
dőlni, hogy milyen intézkedéseket, foga
natosítunk a núthaláz leküzdésére. A 
tiszti főorvos úr kedd délután 5 órára 
értekezletre hívta egybe a kerületi és 
tiszti orvosokat akik majd kifejtik 
tapasztalataikat, véleményüket a beteg
séget illetőleg s megállapítják, milyen 
hatással volt az iskolák bezárása a nát
hahíz csökkentésére. Az értekezlet ered
ményéhez képest a tiszti főorvos úr elő
terjesztést fog tenni a polgármester 
úraak a további toondők tekintetében.

tárgyalása következik.
— Minthogy az appropriációs javas
lat megszavazása sürgős, ez a javas
lat’ áiönriaV úapirénfyfQ keriif, mihelyt, 
a pénzügyi bizottság végzett vele. 
Megtörténhetik, hogy a kisebb javas- 
latokkal előbb készül el a Ház, mint

teg és tárgyalásra előkészített 
mentelmi ügyek

közül vesszük elő a sorrendben a leg- 
rógiebbeket. Ha a bizottság előadója 
beterjeszti a felhatalmazási javaslat
ról szóló jelentésiét, másnap már na
pirendre kerül ég a Ház

Kimondja rá n sürgősséget.
Az ülések időtartama azonban csak 
négy óra.
— Az appropriáoiós javaslat megsza-

Láng és Társa, (írsz. Kaszinó éltermei
IV, Semmelweis ucca 1 

Mayer János éttermei II, Páiffy tér 4 

Metropole-szálió éttermei Ríká«mtM 

Opera étterem és Vezeklő pince
VI, Andráosy út 23 

Páczer János éttermei vm, Nípainházuso 

SciimieiltioKer Vilmoséltermei n, r» ». s 
Varga János éttermei ób^, « 

Waliz György éttermei IV., Váci ucca 38

‘orie”« bo a kormány „ 
választójogi és felsőházi törvéívia 
vasiatokat. Ezeknek napirendre tüzó 
t>e előtt

szünet lesz,
hogy a bizottság a választójogot lo 
tárgyalhassa, a szünet időtartama bi 
zonyta-lM. Lehet, hogy _ ai ell,,n7j,, 
további távolmaradása esetén _ Maö 
két hátra less azükség. Ha azonban a 
passziv-ollonzók a vitában való rúe/t. 
vételre határozat, el magát, — ami ki. 
vánatos volna —, hosszabb szünet™ 
lesz szükség.. Épen ezért előrelátta- 
tóan
bizonytalan időre kell majd elna

polni a Házat.
— liupert Rezső ismeretes montöT- 

mi ügyének tárgyalása a szünet előtti 
legutolsó ülésekre marad. Az ügy 

ugyanis elvesztett© sürgősségét. Ha 
majd minden kis javaslattal végez

tünk Ó3 az appropriácíót is letárgyal
tuk, akkor kerülhet csak a sor a Ru- 
pert-ügyre.

Ezek szerint a parlamentnek a válasz
tójog bizottsági tárgyalására szánt szüne
te március közepén kezdődik — bizony- 
tálán időre.

tea keverékei.
Padlémcek, futók,

“ “ ** I mindennemű
_ -------------------- ---------- 1 szőnyegek

Bútorszövetek príma brokátok 230ezer

Váaő ésTársa 
ftűippSíos keUékeft üzletében

IV, Kamniermayer Károlv ucca 3 
(Központi Városház épületében)

nagy attrakció!

Roseray-
Cappella

Lord-Ain

Orfeum
márciusi műsorában!
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Smith főbiztos kedden Párizsban 
a magyar szanálásról tárgyal a jóvá- 

tétel! bizottsággal
A népszövetségi főbiztos tárgyalásai a Comité de Controlelal — 

Vasárnapra várják haza a főbiztost

Még e héten publikálják a január havi Jelentést

Kilakoltatás! per a gyilkos 
házaspár ellen

- 'A Hétfői Napló tudósítójától. —
Mialatt a közvéleményt Leirer Amá

lia meggyilkolásának ügye oglalkoztat- 
ja, a büntetőbíróságok serényen foly
tatják a vizsgálatot a Tölgyfa uccal ré
mes gyilkosság ügyében is. Bubics vizs
gálóbíró, aki heteken át faggatta Ledé
remét, már eljutott munkájában oda, 
hogy hétfőn megkezdheti a tanuk ki
hallgatását is. Az ügyben sok tanút 
idéztek meg és eszeknek a vallomásából 
remélik, hogy megvilágítják a rémes, 
bűnügynek azokat a mozzanatait is, a • 
melyekben a terheltek ellentétesen val- ; 
Innák, vagy ingadoznak. Két héten belül ■ 
megtörténik a Ledorer-házaspár és Le

keresik a katonai ügyeszóségot, hogy a Budapestre. Ez a hir
rablógyilkos főhadnagyét kísérjék át a, 
Markó-utcai törvényszéki épületbe.

Mint ismeretes, március negyedikén a 
katonai és polgári bűnvádi hatóságok
ból alakított vogyes bizottság kiszáll 
Csepelre, hogy helyszíni szemlót tartson

Smlth Jeremiás népszövetségi fő
biztos külföldi tartózkodásáról a 
legkülönbözőbb hirek terjedtek el. 
Politikai körökben tudni vélték, 
hogy

a főbiztos csak március közepén 
érkezik haza,

mert 9-én kezdődik Genfben a nép- 
szövetség tanácsülése és Smith fő- derer Sándor szembositeee e, Mórt meg- biztos esak enaek bef(iiezés ntán

1 nem felel meg a valóságnak.
Munkatársunknak ugyanis alkalma 
volt a főbiztos külföldi tartózkodó- 

Csőreire, Hogy Helyszíni raem.e, lm»u sáról és ^közelebbi munkaerő- 
. ♦<- nvt n inlentami- iránijáról Smith Jeremiás nepszo-C9 ott rekonstruálja azt a jelentet, ami , fxi.iztn^hnv 1,-ö-znlállA ™lWi.vetségi főbiztoshoz 

, kussal beszélgetést 
aKanuK marnom. ; jcsen megbízható

Lcdcrer Sándor ugyani*? tagadja, következő: 
hogy tudomása lett volna a böröndök 
tartalmáról. A szemlén kihallgatják azt 
a két éjjeli őrt is, aki a bűnesetet felfe
dezték és szembesítik velük Ledereréket 
iá. A honvódtörvényszók vizsgálóbírója 
szintén már előrehaladt munkájával és 
igy remélhető, hogy a katonai ügyész
ség vádirata is hamarosan elkészül.

Mint értesülünk, a honvédtörvény- 
már április végére főtárgyalásra 

tűzi ki a bűnügyet.
Itt erfilitjük meg, hogy a Tölgyfa 

ucca 4. számú ház tulajdonosa kUákol- 
. port indított Ledererék ellen es 

az március 3án fogja letárgyalni
az T—III. kerületi járásbíróság.

kor Ledererék a két, böröndőt a Dunába 
akarták süllyeszteni.

Utódai 
gyarmikruha-MlönlegBiiígsk Balett 
II, Párisi ucca 1. (Váci u. sarok)

Leltározás után 
március hó 15-ig 

az összes előirt úrnlnkből 
20% 

engedményt adunk 
Divatos tavaszi gyermekkabáíok 

Fluölfünyök óriási választékban 

Leány- és llufelölfűk 
Fis-, leányka- és bakíísrulták 

Játszóruhák 
Babyruhák 

Gyermekfehérnemüek 
Bakflskalapok 

Leány- és fluköíínyek 
Leány- és flukalapok 

Plyamák órást választékban 
Tirolt kabát és nadrág 

közelálló politi- 
folytatnia. Tel- 
inforniációnk a

I híreknek nincs— A különböző ................................
alapjuk. A március 9-iki népszö
vetségi tanácsülésen ugyanis a 
főbiztos ur nem jelenik meg.

Ebért elnök holttestét 
impozáns gyászklsórnt 
mellett ravatalozták fel 

az elnöki palotában
gyászOnnepség a birodalmi gyűlés üléstermében lesz

I dalomban s helyét nehéz lesz pótolni. A 
' legyőzotésében is erős német nép az 
■ npát vesztett fiú gyászával veszi körül 
1 nagy halottja koporsóját.

A legújabb berlini táriratok az elnök 
halálával kapcsolatosan az alábbiakról 
számolnak be:

A
I Ebért birodalmi elnök halála, melyről 
: a lapok már megemlékeztek, az egész 
; világpolitika érezteti hatását. A tro- 
Igikns véget ért elnökről a világsajtó a. 
legnagyobb elismeréssel emlékezik meg.

| Éhért elnök hatalmas pályát futott 
'■ meg a lieidclbergi szerény iparosháztól 
I a német birodalmi köztársaság elnöksé- 
! géig. És ennek a pályafutásnak meré
szen emelkedő ívelésében még sem ta

lálhatunk semmi csodálatost. Termósze- 
itesen és zökkenés nélkül iveit egyre 
I magasabbra a pálya, melynek minden 
‘stációjánál Fritz Ebertnok igaz emberi 
i értéke, nagysága domborodott ki.

Férfikora teljében érte a halál. És a 
szocialista nyergesmunkásból a német 

, birodalom elnöki székébe emelkedett 
; férfiút — bár sok ellensége volt — el
lenségei nem tudták legyőzni. Ebért el
nök tisztán került ki a rágalmak özöné
ből s személyét nemcsak az egységes 
német birodalom, de a külföld is a leg
nagyobb becsüléesel vette körül.

Ez az oka annak, hogy Ebért elnök

i

I

I

halála3 válságot" "oroméit a német biro- a menetet, mások pedig levett kalappal

A népszövetségi főbiztos ur je
lenleg Parisban tartózkodik.

ahol tárgyalásokat folytat. Haza
érkezésének időpontja még nincs 
véglegesen megállapítva-, valószínű 
azonban, hogy

a hét végén hazaérkezik a főbiz
tos.

Ezen a héten ugyanis még dolga 
van Parisban.

Kedden tart ülést Parisban a 
Comité de Controle felien őrző
bizottság), amely a jóvátétel! bi
zottság érdekeinek szempontjá
ból figyeli Magyarország szaná

lását.

—-A Comité de Controle ülésen 
Smith főbiztos ur beszámol a ma
gyar szanálás eddigi fázisairól és 
jelen állapotainkról. Szerdán és 
csütörtökön még látogatásokat 
tesz Parisban és valószínűen pén
teken vagy szombaton indul haza. . ................ ..... .
^leérkezése vasárnapra várható, ilános érdeklődéssel várják.

i

Berlin, március 1.
Éjfél körül Ebért birodalmi elnök föl

di maradványait a Wostszanatóriumból, 
ahol a halál megváltotta szenvedéseitől, 
átvitték a Wilhelm-Srassoba. A biro
dalmi zászlóval takart koporsót nyol
cán vitték a négylovas halottaskocsira. 
A gyász menet élén lovasrendőrök ha
ladtak, utánuk jött a gyászkocsi, ame
lyet a birodalmi őrség egy osztaga kí
sért. Majd egy sor kocsiban a miniszte
rek kisérték a menetet, amelyet egy 
szakasz lovasrendőr zárt be.

A gyászmenct éjjel 1 óra körül érke
zett meg a Wilhelm-Strassen levő halot
tasházba. A késő éjjeli órák ellenére, az 
egész úton a járókelők sokasága kísértő 

Munkatársunk ezután a népszö
vetségi főbiztos január havi jelen
tése iránt érdeklődött. Beavatott in
formátorunk a következőket mon
dotta:

— A főbiztos ur
januári jelentése már elkészült.
Minthogy a főbiztos ur anffol nyel
ven készíti jelentését, azt ma
gyarra fordítják, majd Genfbc 
és kinyomatják. Ha Genfben el
küldjük, ahol franciára fordítják 
készültek a nyomtatott példányok, 
tudatják a főbiztossággal a publi
kálás napját. Amelyik napon 
Genfben kikerül a sajtó alól a je
lentés, ugyanazon a napon hozzák 
nyilvánosságra Budapesten a je
lentés szövegét.
A januári jelentés már magyar 
nyelven is elkészült, most van 
nyomdában és néhány napon be

lül nyilvánosságra kerül.
w A főbiztos januári jelentését álla

várták, amíg a menet, elvenni. A bran
denburgi kaputól az elnöki palotáig a 
„birodalmi zászló** szervezet mintegy 
2000 tagja zászlókkal és fáklyákkal ál
lott sorfalat. Különösen élénk volt a 
fpygabxH a \tfilhplm-SrassoLan, ahol a 
rendő*vÁ^g, éppen úgy, mint már előbb, 
a .Toaehimsthaler-Strass^ban kordont 
vont A Wllliolm-Srassen levő palotában 

elhunyt holttestét családjának tágjai 
vet té# át * éír felra vatnloztá-k.

Berlin, március 1.
A birodalmi tanácshoz törvényjavas

latot nyújtottak be arról, hogy a biro
dalmi elnök elhalálozása következtében 
előálló költségeket az állam vállalja.

A birodalmi gyűlés pártvezéreinek ta
nácsa ma arról tanácskozott, hogy a bi
rodalmi gyűlés milyen formában ve
gyen részt a gyászünnepségeken, ame
lyeket a birodalmi elnök elhunyta al- 
kalmábó tartanak. A tanács azt kíván
ja, hogy a gyásziinnepseg színhelye a 
birodalmi gyűlés ülésterme legyen.

Berlin, máre. 1<
A birodalmi elnök elhunyta alkalmá

ból a kormány gyászünnepségét szerdán, 
március 4-én, délután 3 órakor tartják 
meg a birodalmi elnöki palotában. Az 
emlékbeszédet a birodalmi kancellár fog- 
ju mondani. Az ünnepség után a holt
testet katonai diszkiséréttel átviszik a 
potsdami pályaudvarra. A gyászmenet a 
brandenburgi kapun át a birodalmi gyű
lés épülete köPül fog haladni. A halot
taskocsi azután a birodalmi gyűlés épü
letének feljárója előtt fog megáll a ni, 
ahol a birodalmi gyűlés mond búcsút az 
elhunytnak.

A búcsúbeszédet s birodalmi gyűlés 
elnöke fogja mondani a német népkép
viselet nevében. A gyászünnepségnek ez 
n megnyilvánulása fog egyúttal alkal
mat adni a lakosság szélesebb réttegé- 
nek, hogy utolsó üdvözletét mondjon az 
elhunytnak. A menet ezután a Frieden- 
ealle-en é« a Budapestor St.rassén át 
folytatja útját a postdami pályudvar 
felé, amelynek homlokzatát megfelelően 
feldíszítik. Este fél 7 óra körül indul el 
a halottas vonat Hoidelberg felé, ahol az 
elhantolás csütörtökön történik meg.

A HÉTFŐI NAPLÓ 
közönségéhezi 

FEHÉR M. MIKSA, a kSzkodv.lt férfl- 
rubalraház értesít, Iwiry tavaszi 

angol raílúnok és öltönyök 
Károly körút IS sz. üzletében 
ME*" már készen kaphatók! *W

kSzkodv.lt
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uccun ideeeseu bu? e^y várakozó 
autó uztréuája A Viuadóbau 
óra múlva kezdődik l'ohér Arthur 
szavalóestje. Fehér Arthur ncdi„ 
nyugodtan, legkisebb izgalom nélkül 
mondja el munkatársunknak, hogy 
mit gondol ebben a pillanatban: mb 
kői barom esztendei száműzés után 
újra visszatérhet a magyar szín 
padra.

— Annak idején azt inkrimináltak 
nalam —. mondja. —, hogy Arámi 
Jánost. Tompa Mihályt, Pctőfl Sen. 
dórt, bizonyos tendenciózus beállítás- 
han szavalom Azt mondták rólam 
hogy forradalmai- és kommunista 
voltam. Indexre tettek Három 
vándorhis következett. Most már eb 
múlt. De annyit mondhatok, hogy 

JBcrcai ah V?l!t,kug va»» ’mítvési, 
£'i n. t.P kari vaa!J én, aki ette 
i ezt a kc-mieret, az nioabünhöilött 
minden vélt yam való vétkeiért'.

Intrikálták ellenem, tudom De 
eVs- el™u!t- Itilíékültem 

'■ akot.?, .J.0ZSV'f es Pikler Emil nem-' 
zetgyulesi képviselők közben®, 

isara megengedte a belügyminiszter 
|ur, hogy fellepjek. Az é’m-edök? ök 

ban‘?9,<,k: hiszen ftöztadomos,, 
1 dl<ékséri ebben az üanben
í mar két varira, smkadt. És tidaidom 
P?Pen ue“ -1? ez a foutos- A művész 

i-ogosnltsagát nem hatóságok és nem 
I társadalmi egyesületek, hanem S 
, “re hivatott legfelsőbb hatalom a 
; közönség ítéli meg. Nekem minden 
i kellomotienseg legfeljebb esak az 
| hogy űz estéZj/em-et rendező koncert', 

’̂ oda telefónja állandóan birrca i Tuaakozódnak, érdeklődnek, ° mea- 
! larl.iuk-e az csleliit. A tudakozók 
ezek a. bátrabbak, mert sokan bízom) 

I nem mernek eljönni. Mindegy. Vaí- 
I lasomat, elveimet azért most sem ta- 
ní.inTi meer'- v£*STok kom-
Diuoista. amint soli se is voltam.

Dénes István 
a föidmunKás&k nagygyű- 
léten egységes harcot sUr- 
gst a titkosság érdekében

A Magyarországi Munkáspárt szom
baton este a vidéki szorvezetak elnökei
nek tiszteletért# társa svacaorát ren
dezett, amelyen fíásonyi Payp Gedeon 
urazégo* elnök mondott üdvözlő beszé
det,. Dénes István képviselő, a párt ve
zére az aktuális politikai kérdések kap
csán válaszolt a passzív ellenzéknek az 
egységes ellenzéki front megteremtését 
célzó felszólítására. Ebben a kérdésben 
magáévá tetto Rasguy Károly álláspont
ját, amely szerint minden ellenzékinek 
kötelessége felvenni a harcot a titkos 
választójog érdekében a parlamentben. 
Majd a falu erdőkében végzendő nagy

, gitimista körök machinációjánál és an
nál, hogy minden alkalmat megragad
nak a legmagasabb magyar közjogi 
méltóság elleni személyes támadásra.

A Szózat és Magyarság között a rep
lika még a következő napokon is foly
tatódott.

A budapesti királyi ügyészség a la
pok vitájától függetlenül, úgy találta, 
hogy a Magyarság cikkének hangja túl
lépi a jogos kritika határút, mert a költ- 

! segmegtakaritást ürügyül használja fel 
i a kormányzó elleni személyes élű táma
dásra és ezért a lap ellen kormányzó
sértés címén megindította az eljárást 

| Az ügyészség szombaton sürgős idé- 
izést küldött a Magyarság felelős szer- 
[ kcsztőjének, Milotay István dr.-nak, 
, akivel tudatták, hogy a vezércikket a 
[királyi ügyészség inkriminálta és ezért 
1 felszólították nevezz© meg a cikk szer
zőjét.

Milotay bejelentette, hogy a cikket a 
lap főmunkatársa, Pető Sándor dr. irta, 
aki a bennefoglaltakért vállalja a bűn-

felszólalása 
kapcsán a Magyarság c. lap hosszú ve
zércikkben és ezenkívül egy másik köz
leményben is foglalkozott a kormányzó 

(udvartartásának kérdésével. A cikk 
, megállapította, hogy Gaal Gaston soha 
' som tartozott a destruktív elemekhez és 
csak a közérdeket kívánta előmozdítani, 
amikor az udvartartás minimumra való 
redukálását siirgotte.

A cikk megjelenése utáni napon a 
fajvédők lapja, a Szózat, éles támadást 
intézett a Magyarság ellen. A S>ó.taí ve
zércikkében sajnálattal állapította meg, 
hogy veszélyben forog a budaörsi ese- 

! menyek hullámainak olcsendesedése ; 
I után a közjogi kérdések kikapcsolásával 
létrejött keresztény egység, súlyosak- tetőjogi felelősséget. 

elitélte a Magyarság cikkét. Azt is!
állította a Szózat, hogy a Magyarság 
cikkében rejlő támadás nem egyéb a le- letcs jegyzőkönyvet vesznek fel.

Az ügyészség kormányzósértés 
címén bűnvádi eljárást indított 

a „Magyarság" ellen
A lap a hatóság szerint túllépte a jo^ps kritika hatását 
Éles közjogi összecsapás a Mag'/arsag és Szózat között

A nemzetgyiilís multhetl ülésén Oaal 
Gaston nomzotgyülósí képviselő u költ- 
öégvetési vita keretében bonckés alá 
vette az állami budget egyos tételeit. A 
képviselő kritikai felszólalásában ki
tért a kormányzó udvartartására is és 
őzen a téren is a „leépítés** szükségos-

. w »— _________ - —- -- ségesBÓgét hangoztatta,
munkáról*“szólt. Válaszolt Szilágyi La-:, Gaal Gaston parlamenti 
jósnak és Rupert Rezsőnek, akik bzcjhó- 
lyében élesen támadták meg őt abból 
az alkalomból, hogy a passzivitást lel- 
adta.

Ezután Dénes István a bolügymintaz- . 
tér választójogi javaslatát kritizálta. '

Döntés előtt 
a játékbank 
koncessziója \

Egy külföldi pénzcsoport játékbank 
engedélyezését kérte u kormánytól. A 
vállalkozók Budapesten és a Balaton 
mellett óhajtanának játékbankot nyitui 
és az engedélyezés ellenében nagyobb- 1 
arányú anyagi ellenszolgáltatásra haj- . 
landók. Anélkül, hogy feladnók azt az 
elvi álláspontunkat, amely szerint el
ítéljük a hazárdjátékok minden fajtá
ját, úgy érezzük, magasabb országos 
szempontokat értékelünk, ha rámuta
tunk az érem másik oldalára. Meg
csonkított, létfeltételeitől megfosztott, 
nyomorgó országban élünk. Külföldi 
kölcsönt kellett l'clvéününk hogy' álhiin-’ 
háztartásunkat pár évre éloUtópesaé 
legyük. Még egy fillért sem fizettünk 
vissza a kölcsönből és máris újabb köl
csönök fölvételének «zükBégeswígét> 4iir-< 
detik. Az adók súlya alatt nyög a ter
hek sokaságát vonszoló polgárság. 
Megváltoztak az idők. Lelkűnkben ott

Pető Sándort az ügyben még e hét fo-
Magyarság [ iramán megidézik és vallomásáról rósz-

Percekig, tartó tüntetéssel 

jogadták a Vigadóban Fehér 
J}rthúr> a három évig szám

űzött színészt
E-lueim&t és ‘vn 'Msom&t^ most sem tagadom mGg *— montd/a 

Fehér Jirthur, a. Vígszínház egykori művésze
____ ____ __ ____ ________ ______ ' Vasárnap este szavalóestélyt tar

ég még az etikai érzésok tüze; do a tott a Vigadóban Fehér Arthur, a 
számító gondolatnak, a jövőt építő Vígszínház volt tagja, kinek fel
észnek c! kell némítania az ideálokat.
Ennek az országnak idogonforgalomra,—
idegen pénzre van szüksége. Ez a meg-1 A vasárnap délelőtt folyamán 
gondolás vezet bennünket, amidőn egy rn“" c;vo..n
időro felfüggesztjük az erkölcsi szem
pontokat és az ország jövőjének bizto
sítása érdekében L------ A
koncessziót meg kell adni a külföldi 
vállalkozóknak. De csak akkor, ha azok 
az anyagi ellenszolgáltatások, i 
két az eugodólyezós esetére megígértek, 
valóban olyan mértűek, hogy a főváros 
föllendülését és államháztartásunk meg
erősítését eredményezhetik.

A vállalkozók ugyanis nem megve
tendő anyagi ellenszolgáltatásokat ígér
nek: lakás- és villaépitkezést, a . idegen
forgalom fellendítését, a Balaton-kul- 
tusz európai terjesztésót, az ipar, a ke
reskedőiéül, a szegényügy támogatását, 
népjóléti intézmények felkarolását stb. 
Mindezek súlyos dollárokat jelentenek s 
az eredmény államháztartásunk rend- 
behozntala, a drágaság letöréso és a 
népjólét munkáJúsa lehetne.

A kormánynak, amely értesülésünk 
szerint a napokban dönt a koncesszió
ról, meg kell fontolnia ezeket a szem
pontokat, s ha valóbau toljos garanciát 
kap a vállalt ellenszolgáltatások telje
sítésére, az engedélyt meg kell adnia. 
A garaucia követelésén kívül móg egy 
feltételt ki kel] azonban kötni, ós ez az, 
hogy magyar állampolgár a játókbank 
toHnoibe no tehesse bo a lábát. i

E feltételek teljesítése mellűit a kon-
ccsszió megadása országos érdek.

Bonyodalmak 
az ügyvédek forgalmi 

adója körül

lépését három év óta most először 
engedélyezték.

méjr kétséges volt az estély si.kere, 
mert mindenki arra számított, hogy

szag jövőjének bizto- a Beregi Oszkár ellen beígért tűn- 
áldozatot hozunk. A teles Fehér Arthur estélyén fog le

zajlani.
ha azok Annál nagyobb volt a meglepe- 
amelye- tés, mikor Fehér Arthur a dobogó

ra lépett. A publikum felállva he
lyéről lelkesen tapsolni kezdett és 
hangos felkiáltásokkal tüntettek 
Fehér Arthur mellett:

— Éljen Fehér Arthur! Éljen Be
regi!

I — Éljen a kultúra!
UMDnwnMBnaBHKaaG«aaBBaiBnmMHmaBai

Közel negyedóráig tartott a lel
kes tüntetés, mely előadás után 
megismétlődött.

Az előadás különben a legcseké
lyebb rendzavarás nélkül ért véget, 
s bár a helyszínen megfelelő rend
őri készültség volt jelen, egyetlen 
esetben sem volt rá szükség. A ren
det maga a publikum garantálta, 
melynek soraiban Pákots József, 
Benedek János, Fdrnai Dániel és 
még több nemzetgyűlési képviselő 
foglalt helyet. Érdekes jelenség 
volt, hogy az előadáson feltűnő 
nagy számban jelent meg az intelli
gens munkásság.«

Az estély előtt munkatársunk fel
keresik lakásán Fehér Arthurt.

A kis fogadószobában a falakon 
körül mindenütt könyvek. Lent, az

r

Ragályos betegségeknél 
nélkülözhetetlen a

AGIILMR K5rá,» 38as udvarban balra

Részleláruháza
o®r 18 heti va$9 5 havi részfizetésre
H társas g mm biz meg ügynököket aruk htihozuiftUvel fs azok eladásával 
esals oly vevőket szolgálunk ki, kik nálunk személyesen vásárolnak, ezáltal megtaka

rítjuk a nagy ügynöki költségeket és igy

éppoly versenyképesek vagyunk, 
mint a készpénzért eladó cégek 
Raktáron fariunk nagy válaszfákban, saját műhalyünkbün készQlt kása 
fórfi-, női- ós gyermekruhákat, kabátokat, selyem- és grenadinruhát, minden
nemű vászon-, szövet- és solyemárut, ágyterltöt, függöny, paplan, harisnya 
és cipőt, férfi - és női fohérneniitt* kanavászt, ágyneműt, bélésárut, kelengyét, stb. 

Saját műhelyünkben 50-60 munkás dolgozik 
öl Igy H Urán bilOl hiszitek férflruliát, átmeneti kabátot, ereden ptrlzsi 
msdelek útin nW szövőt-, selyom vagy grenadlnruliákat, átmeneti kabátokat 

ear A Vásárolt árut aznap hazaszállítjuk "a^

Hétfőn kezdődik az Ügyvédi Ka
mara tárgyalása a pánzügyininisz- 

tériummal
Az ügyvédeknek, mint más fog. 

Ialkozási ágaknak is, február 28-ig 
kellett volna adóvallomásaikat be
terjeszteniük. Az ügyvédek legna
gyobb része nem tett eleget ennek 
a kötelezettségnek. Do nemcsak a 
vagyon- és jövedelemadó-bevallás 
korul vannak bonyodalmai az ügy
védi karnak, hanem a forgalmi adó 
kivetése körül is. Ezeknek a kérdé
seknek a megtárgyalására hétfőn 
délelőtt ankét lesz Vargha Imre dr. 
pénzügyminiszteri államtitkárnál, 
az adóosztály vezetőjénél, akinél ez 
alkalomból Pang József, az Ügyvédi 
Kamara elnöke, valamint Űrffg 
Imre, Szabó Sándor, Erödy-Harach 
Tihamér és több ügyvéd-képviselő 
is megjelenik.
, ügyvédek forgalmi adójának 
kivetése körül egyénként éles ellen
tetek merültek föl. A vezetőség, hír 
szerint, az átalányozási, vagyis a 
forgalmi adónak az egész ügyvédi 
karra egy összegben leendő megál
lapítása mellett foglal állást. Ezt 
az összeget aztán szétosztanák a kar 
tagjai között a klioutura uag?.sága 
szerint. Vannak viszont olyan ügy
vedek, akik az egyéni kivetést szor
galmazzák. Ezen az ellentéten kívül 
bonyodalmak vannak az átaláuyo- 
zási összeg nagysága miatt is. 
Előreláthatóan több napi tárgyalás 
iúán sikerül majd az ügyvédeknek 
a pénzügyminisztériummal meg* 
egyezniük.

Hétfőn egyébként a jövedelem- és 
vagyonadó bevallási határidejének 
elhalasztását is kérni fogják az 
ügyvédi kar megblzóttai.
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Kereskedő ét Iparos Újság
Szemlélődés

Információs irodák
ügynökei látogatják újabban az egyes 
cégeket s elsősorban felkérik őket, hogy 
saját cégükre vonatkozólag szolgálja
nak felvilágosításokkal s nyugtassák 
meg az információs irodák lelkiismere
tes vezetőit hitelképességükről. Amikor 
pedig az informálódásnak ez a kényel
mes formája lezajlott, az előzékeny ügy
nök ur azzal az ajánlattal áll elő, hogy 
méltóztassék néhány információs blan
kettát vásárolni, mert ebben az esetben 
az iroda a példa szerinti lelkiismeretes
séggel fog az illető cégnek is felvilágo
sítással szolgálni. Ehhez a ti-yujabb 
manőverhez kevés szavunk lehet. Az in
formációs irodák eljárása nem több és 
nem kevesebb, mint közönséges és sze
mérmetlen zsarolás, amellyel szemben 
az önvédelemnek legbrutálisább formá
ja is jogosult Kétségbeesett és kétes ex- 
szisztenciák akarják megvámolni a 
tisztességes kereskedőmet, mely azon
ban meggyőződésem szerint a legerélye
sebben fogja visszautasítani ezt a zsaro
lási akciót. A kereskedelmi életben fon
tos tényező az udvariasság, az ilyen 
ügynökök azonban udvariasságnak te
kinthetik azt is, ha rendőri segédlet nél
kül röpítik ki őket azokból az üzletek
ből, ahova betolakodnak. Kötelessége 
volna azonban a hatóságoknak is, hogy 
információkat szerezzenek be ezekről az 
információs irodákról és az arra érde
meseknek legalábbis a toloncházban biz
tosítsanak helyet és tisztességes munka
alkalmat.

„Hulljon a férgese" 
mondotta büszke önérzettel Magyar- 
ország pénzügyminisztere. „Hulljon 
a férgese": és egymásután hallunk 
régi és előkelő cégek fizetésképtelen- 
ségéről, Stvenesztcndös váU.dkozások 
bukásáról s a hír már olyan nevek
ről is suttog, melyek a régi Buda
pest és Nagy-Magyarország keres
kedelmi és ipari világának legfénye
sebb és legtiszteltebb nevei közé tar
toztak.

Helyes, „hulljon is a fi 
csakis a ~
zött sok egészséges ___
gazdasági nyom, 
is tönkreteszi. L ________
próbáljon meg a pénzügyminiszter 
ur. Pártolja, könnyítse meg a keres
kedelem és ipar helyzetét, adjon mó
dot, hogy lendíthessenek önmagokon. 
Meglátja pénzügyminiszter ur. hogy 
a „férgese" akkor is önként lehull. 
Nem kell azt erőszakolni, mert ha 
nagyon megrázzák a tál, akkor az 
egész termés lehull.

„hulljon is a férgese**, de 
„férgese". De a férges kö- 
?gészséges is van. És a mai 

toruság vedig ezeket 
Ellenkező metódust

GROSZ ADOLF
Posztó és kézműáru 
nagykereskedése 
Budapest, V, kerület 
Vilmos császár út 12

Telefonnám 110-40.

33

A kereskedelmi miniszter 
elrendelte a Kamarai választások 

előkészítését
A főváros törvényhatósági bizottságába valló jelölésekről 

csak az új Kamara dönt
Az uj fővárosi törvény értelmé

ben a főváros törvényhatósági bi
zottságában a törvényben felsorolt 
szervezetek és intézmények mellett 
a kereskedelmi és iparkamara is 
képviselve lesz oly módon, hogy 
12 iparost és 8 kereskedőt jelölhet, 
akik közül három iparos és két ke
reskedő fog helyet kapni kinevezés 
alapján. Az említett egyesületeknek 
a jelölés ezen módja ellen történt 
állasfoglalása után a budapesti ke
reskedelmi és iparkamaráról is az 
a hir terjedt el, hogy a kereskede
lem ás ipar törvényes érdeképvise- 
leto sem hajlandó a törvényhatósági 
bizottságba kiküldendő tagjainak 
személye tekintetében a kormány 
cenzúráját elfogadni, s igen helye
sen, teljesen nagának akarja fentar- 
tani azt a jogot, hogy képviselői
nek személyét megválassza.

Úgy látszik azonban, hogy a ke
reskedelem és ipar presztízse szem
pontjából egyedül helyes felfogással 
szemben újabban egy megalkuvásra 
hajlandóbb ellenáramlat kerekedett 
felszínre, amely nem akarja a kér
dést, élére állítani, hanem taktikai 
lépésekkel igyekszik a kamara ál
lásfoglalását későbbi időkre halasz
tani.

Erre vall az a körülmény is. hogy

A MctaMpMr WiMsI 
vtillalota Kereskedelmi íriiclKKeK árve

rezőre akar berendezkedni
Az önkéntes árverésekkel a kiárusítás! tilalmat ffogják 

kijátszani

a kereskedelemügyi miniszter elren
delte a kamarai választásokat, a 
kamara pedig erre való tekintettel 
levette a napirendről a tör vény - 
hatósági bizottságokba való delegá
lás kérdését. E két tény között nyil
vánvaló okozati összefüggés látszik, 
amelynek célja az, hogy a kamarát 
a kormányra kellemetlen állásfogla
lás alól egyelőre mentesítse.

A budapesti kereskedelmi és ipar
kamara tagjainak mandátuma 
ugyanis csak a folyó év nyarán jár 
le. ha tehát a kamara a fővárosi bi
zottsági tagok jelölése kérdésében 
álláspontját kifejezésre óhajtotta 
volna juttatni, nem lett volna szük
séges a kereskedelmi miniszter uj 
választást elrendelő végzésére való 
tekintettel a kérdést a napirendről 
levenni, mert a kereskedelmi ka
mara nyilvánvalóan ma is illeté
kesnek érezheti magát arra, hogy 
ebben a kérdésben véglegesen dönt
sön, s különösen, hogy kimondja a 
passzivitást

Egyébként az uj választások ha
tárnapját a kereskedelmi miniszter 
még nem tűzte ki, hanem csak a 
törvényhatóságok központi választ
mányait utasította arra, hogy a vá
lasztások előmunkálatait végez
zék el.

A Búd János pénzügyminiszter 
által beterjesztett appropriációs 
javaslat egyik szakasza felhatalma
zást ad a kormánynak arra, hogy 
a Postatakarékpénztár a beraktáro
zás! üzletágat, a nyilvános vámrak
tárt és a nyilvános árverések Üzlet
szerű megtartását üzletkörébe felve
hesse.

Ha a Postatakarékpénztár a maga 
felgyülemlett forgótőkéjét a keres
kedelemre is hasznos vállalatok lé
tesítésére fordítja, ez ellen a ke; 
reskedelemnek lehet legkevesbbe 
kifogása, sőt e kezdeményezést 
örömmel kell üdvözölnie. A legéle
sebb harcot kell azonban bejelente
nünk minden oyan terv ellen, a 
mely a kereskedelem működési kö
rét csorbítja és az állam hatalmas 
anyagi eszközeivel a kereskedelem 
tevékenységét elnyomja.

Az appropriációs javaslatnak az 
a szakasza, amelyről most említést 
lettünk, már régebb idő óta előké
szített megbeszéléseknek és tanács
kozásoknak az eredménye, amely 
tanácskozásokat a minisztérium tel
jesen titokban, az érdekképviseletek 
meghallgatása nélkül folytatott le, 
és amelyen ennélfogva a kereskede
lem tiltakozása nem is juthatott 
szóhoz. Csak most, az appropriációs 
javaslat beterjesztésekor pattant 
ki, hogy a Postatakarékpénztár el-

nöke már kész rendelettervezetet 
dolgozott ki, amelynek a beraktárö- 
zási üzletágra vonatkozó rendelke
zései úgy intézkednek, hogy az ál
lami berak tárolási vállalat

kereskedelmi cikkek beraktározásá
val és árverezésével is fog foglal- 
kozni, vagyis átveszi azoknak a vál- 
alkotásoknak a szerepét, amelyek 

különösen a bútor- és a szőpyeg- 
szakmában a tömeges és gyors vá
sárlásra ingerlő eladási módoza
tokra vonatkozó tilalom kijátszá
sának céljából nyúltak eddig a be
raktározással kapcsolatos árverésok 
eszközéhez, valamely szinlegea hite
lezési, vagy előlegezést ügyletét 
használván fel takaróul,
, gazdasági viszonyok
kozott sem engedhető meg, hogy 
a tömeges kiárusításnak ezt az esz
közét allaini szervek programmjuk- 
ba Iktassák, annál kovésbbé enged
hető ez meg most, amikor a fo
gyasztóképesség nagymértékű caök- 
kenese folytán az egész ipar és ke- 
^'evllCsággTkfizd. SUly0S Sazda‘ 

Reméljük, hogy a kereskedelem 
tiltakozására a Postatakarékpénz
tár lemond arról a tervéről, hogy 
kereskedelmi árucikkek üzletszerű 
árverezésével foglalkozzék.:SKW*:»S***»<»ascKBcs<»aKscB)s3«5 
Hiztaii taáiokis 
tta M Él In

ait Mi
A pénzügyminiszter rövid rende

lettel bejelentette, hogy a társulati 
adóra vonatkozó törvényes rendeb 
kezesek hivatalos összeállítása a 
közeljövőben megfog jelenni és tá
jék ozást fog nyújtani ennek az 
adónak a kivetésére vonatkozó ősz- 
szes szabályok tekintetében.

Adddigis a pénzügyminiszter köz^ 
zetette azokat a főbb irányelveket, 
amelyek ennek az adónak 1925. évi 
kivetésénél követendők lesznek.

Közfcltünést keltett, hogy a 
társulati adó alá eső vállalatok 
felsorolásában a közkereseti 
társaságok nem szerepelnek, 

holott ezek eddig a társulati adóról 
szóló törvény szerint adóztak. So
kan arra gondoltak, hogy e hiány 
csupán véletlennek, vagy hivatali 
elnézésnek a következménye, szük
ségesnek tartottuk tehát, hogy a 
közkereseti társaságok kihagyásá
nak okáról hivatalos helyen szerez
zünk információt, s ezért az adó
ügyek egyik legfőbb intézőjéhez 
fordultunk kérdésünkkel.

— A közkereseti társaságoknak a 
társulati adóról szóló rendeletből 
történt kihagyása •— mondotta in-

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

Fehér Géza. Budapest V. Nauy- 
korona ucca 24.

kereskedelmi árucikkeket is el
fogadhat beraktározásra és azo
kat a fél kívánságára az ár
verési csarnok utján nyilvános 

árverésen el is adhatja.

A Postatakarékpénztár elnökénél,,----------- i**-.
Baross Gábor államtitkárnál, a hét i formátorunk, nem véletlennek vagy 
végén értekezlet volt, amelyen a elnézésnek a következménye, ha- 
Postatakarék által felveendő áru-1 nem szándékos intézkedés. Általá- 
lombardhitel szervezését tárgyal- ! bán adóügyekben, bár a pénzügyi 
tak. Az értekezleten a pénzügymi- < adminisztráció sem hibátlan, nem 
nis7.fAHn-m o ir<.szoktak véletlenek történni, mert a

rendeletek kiadásuk előtt alapos 
megvitatáson mennek keresztül.

— A közkereseti trsaságoknak a 
társulati adótörvény hatálya ni ól 
való kivitele azoknak a tapasztala
toknak az eredménye, amelyeket ai 
adóhatóságok az elmult évben sze
reztek, s amelyek amellett szólanak, 
hogy ezeket az egyszerű vállalati 
formákat nem a komplikáltabb ösz- 
szetételű társaságok testéhez sza
bott társulati adóval, hanem általá
nos kereseti adóval kell megadóz
tatni.

Ztef.tő ügyvitelüket. gazdasági 
jelentőségüket és könyvelési 
technikájukat tekintve ugyanis 
a közkereseti társaságok semmi
ben sem különböznek az egyéni 

cégektől,

nincs tehát semmi ok arra, hogy a 
közkereseti társaságokat társulati 
adó alá vonjuk. 

nisztérium ás a Postatakarékpénz
tár képviselőin kívül résztvettek 
még Ktlncz Ödön dr. egyetemi ta
nár, Székely Arthur és Kemény 
Dezső dr. kamarai titkárok.

Megállapodás szerint a Postata
karékpénztár beraktározást vállala
ta át fogja venni az állami berak- 
'iározási vállalatot és árverési csar
nokot. A változás tehát lényegében 
abban az igen fontos különbségben 
fog állni, hogy amig eddig az ál
lami árverési csarnok csupán hasz
nált tárgyak árverésével foglalko- 
zott, addig a Postatakarékpénztár

fi Ford-tenernutő a leggazdasőgosaM}!
79 millió korona

A Pord-gytrak astoiliAlt kApvllelAJa: 

Haltonborgar Vilmos 
apsst Vif WsBfibu.ffl. Ul. 86-11

t ' * F
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htlIJSrtÖÖOillílJíS Kereskedelmi szerződést
IMraM ÍS BBJÜ- kötünk Lengyelországgal

A kereskedelmi és ipari vállalatuknak 
jelentékeny tőkékot kellett az állam ron- 
delkozésóro bocsátaniok az u. n, kény- 
K&orkölcoön formájában, amely csupán 
n jegyzés módja szempontjából jelentett 
kénys7X'rt, magánjogi vonatkozásaiban 
azonban semmiben som különbözik az 
áJIamkölcsönöknek önkéntes jegyzés út
ján lebonyolított formájától.

Ennek következtében a kényszerköl- 
csönt nyújtó adóalanyoknak is fennáll 
az « joguk, hogy e kölcsönösszegekről 
kötvényeket igényelhessenek. Értesülé
sünk szerint a pénzügyminiszter által 
benyújtott appropriáclós javaslat intéz
kedik is aziránt, hogy e kötvények a 
kölcsönt nyújtó adóalanyoknak kiadas
sanak.

Ha ózonban a pénzügyi kormányzat a 
kényszerkölcsön kivetése alkalmával 
tett nyilatkozatainak megfelelően az 
ily címen beszedőit összegeket tényleg 
kölcsönnek, nem pedig adónak tekinti, 
aminthogy adónak, vágj7 vngyondézs- 
mának nem is tekinthető, — intézkedése 
nem merülhet ki abban, hogy a kölcsön
összegekről szóló kötvények kiadásáról 
gondoskodik, hanem intézkednie kell 
aziránt is, hogy e köívényok megfele
lően értékesíthetők legyenek.

Mintán e kötvényeknek eladás útján 
való értékesítéséről több okból szó sem 
lehet, az értékesítésnek egyetlen módja 
az, hogy

a pénzügyminiszter gondoskodjék ar
ról. hogyr a kötvényekre a pénzintézeti 
központ lombardkölcsönt nyújtson.

Tudomásunk szerint a pénzügyminisz
ter is elérkezett már annak a belátásá
hoz, hogy a kereskedőiéin és ipar szer
vezetét a legsúlyosabb hitelkrízis fojto
gatja sürgősen meg kell tehát tonni 
mindazokat, az intézkedéseket, amelyek 
o sorvadó szervezetbe ismét életet önt
hetnek.

Mobilizálni kell ennélfogva mindazo
kat. n tőkékot, amelyokot a gazdasági' 
élet, az állam parancsszavára saját min
dennapi szükségletétől vont el, hogy a 
szanálási akoió sikerét ezzel is bizto
sítja, h amidőn az államháztartás szaná-1 
lása már biztosítva van. ellenben a ma- ; 
gúngazdaságok tönk romon tok, az állam-| 
hatalomnak is csak az lehot a köteles-1 
sége, hogy ugyanazzal a megértéssel I _ . . . ...
siessen a keroskedelem és ipar megmen-; Hirv uuuuija <mw, «z. c*-
téséro, amilyen áldozatkészséget muta-; d ekk ép v ifiéi etek elnökei küldöttfié- 
tott a gazdasági társadalom az állam-1 gileg jártak el Walko Lajos keres- 
háztartás szanálásánál. | kedelemügyi miniszternél a célból,

Intézkedjék tehát a pénzügyminiszter,' hogy őt a fehérített pamutáruk 
hogy a kiadandó kötvényok lombardiro-, vámfelejnjelénének visszavonására 
zásával a kereskedelem és ipar legalább | felkérjék. Walko La jos ekkor a 
Haját tőkéinek egy részéi tudja olcsó küldöttség' tagjaival közölte, hogy 
kamat mellett, a gazdasági élet szolgáin-| a vámtételek felemelését vissza nem 
lába állítani. vonja, mert a hazai kikészítő gyá-

DeutschMér és Fiai
Vilmos császár út 6 85

Férfi . fiú- és gyermekrubagyír. ójörae- 
árugyér. Posztó- és bélésáruk nagyban

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak

Noustadt an dór Tafoífickte
i. B. Jungbunzlau i. B. 

Kratzau i. B. Dalowitr i. B.

vezérképviselete Magyarország számára 
Bécs, Zelinkagasse 4

STEINHAROT TESTVÉREK
VII. Király utoa 1 3

WBvIel- <■ RxgvatUbrw wykwyzfcxSSa

EiberuchützS.Sándor
azövetáru-nagykereskedése, V, Sas ucca 4. Legna
gyobb raktár az ösaiea női- éa térŰKOvetekben

Welner Mátyás dlvafáruházában 
vidéki kereskedők és konfekció-árusok finomabb ■ 
Müvet-, selyem- és mosókelmeszüksénletüket kisebb i 
méretekben is nagybani árban szerezhetik be ' 
Budapest VI, Andráaay út 3. azám

; Hetek ótu folynak a tárgyalások Let- 
gyei ország itt időző képviselői és a 

i magyar kormány kiküldöttei között a 
longyol-magyar gazdasági és kereske
delmi szerződés megkötése céljából. A 
magyar kormány ugyan a szomszédos 
államokkal kötendő kereskedelmi szer- 

i ződések közül mindenképpen a Csehor
szággal létesítendő egyezményt kívánta 
logelsősorban tető alá hozni, úgy látszik

1 azonban, hogy ezek a tárgyalások még 
| több hónapig el fognak húzódni, s igy 
• nem lehet elzárkózni a kisebb jelentő
ségű, de kereskedelmi és gazdasági 
szempontból szintén fontos szerződések 

| megkötése elől. Ide tartozik a Lengyel- 
országgal kötendő szerződés is, mint- 

i bőgj’ ezzel az országgal némely cikkben, 
| aminő pl. a petróleum, a textiláruk és 
. a konzervek, igon élénk áruforgalmat 
bonyolítunk le.

I A Lengyelországgal kötendő kereske- 
I dclnii szerződés lényegében’ igen egy- 
i szerű tárgyalási anyagnak látszik, mert 
icsupán arról van szó, hogy az u.n. 
I „legtöbb kedvezményi elv" alapján 
! mindkét állam kölcsönösen- biztosítja 
[ egymásnak mindazokat a vámtarifális 
, könnyítéseket, amelyeket más államok
nak megadott.

| A külkereskedelmi politikában ugya
nis a francia-porosz háborút befejező 

i frankfurti békeszerződés óta napjainkig 
minden állam azt az eljárást követi, 

I hogy az autonóm vámtarifák tételeinek 
lefaragására irányuló kölcsönös alku- 

, dozásokat, amelyek a tárgyalások fő
anyagát teszik ki, elsősorban azzal az 

; állammal végzi el, amellyel a legélén
kebb gazdasági forgalmat bonyolítja le, 
s ha azután ezekből az alkudozásokból 
létrejön a legfontosabb kereskedelmi 
szerződés, az abban foglalt vámtarifális 
enyhítéseket az említett „legtöbb ked
vezményi elv“ alkalmazásával minden

A Kormány csaK részben 
orvosolta a legutóbbi vám
emelésnél történt sérelmeket

Hirt adtunk arröl, hőgy az. ér

1
vonja, mert a hazai kikészítő sryá- 

I rak védelme céljából a vámtételek 
emelésére feltétlenül szükség van, 
ellenben hajlandó bizonyos átme
neti rendelkezésekre vonatkozó 
könnyítésekről a pénzügyminiszter
rel tárgyalásokat kezdeni.

A megjelentek erre azt kérték, 
hogy a felemelt vámtételek életbe- 

I lépésének határidejét, amely feb- 
; ruár 15-ikében volt megállapítva, 
jlegalább egy hónappal hosszabbítsa 
• meg, hogy legalább a már megren- 
| delt és az autonóm vámtételek kal- 
kulációba vétele mellett részben 

| már el is adott áruk legyenek a 
régi vámtételek mellett behozhatok.

Walko Lajos kereskedelemügyi 
miniszter ennek a kérelemnek a tel
jesítését is attól tette függővé, hogy 
a fennálló törvényes rendelkezések, 
nevezetesen a kormány részéve 
adott felhatalmazás lehetővé teszi-o 
a rendelet hatálybalépésének elba- 

Welsz H. Ármin Budawl,Wrolvkani. 5ftsrp?J
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hehauu,. Hochstádfar Mór ás Fial 
kötény-, syennekruba-, női- és fértl- 
lehérnemőek gyára Budapest, Károly 
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más állam részére is biztosítja. A tria
noni szerződés ezt egyébként elő is írja 
számunkra, s csak Ausztria tekintetében 
enged kivételt.

Kétségtelen, hogy reánk nézve a Cseh
szlovákiával kötendő kereskedelmi szer
ződés a legfontosabb, s Lengyelország
gal szemben elegendő volna a legtöbb 
kedvezménynek kölcsönös biztosítása, 
a helyzet azonban az, hogy a Csehor
szággal kötendő kereskedelmi szerződés 
nincs meg, s általában nincs még olyan 
magyar szerződés, amely valamely kül- 
államnak vámtarifális kedvezményeket 

i biztosított volna.
Ilyen körülmények között tehát a lég- 

i több kedvezménynek biztosítása gyakor
latilag semmit sem jelentene, mert 

1 egyik országnak sem adtunk még oly 
| kedvezményt, amely ezen elv alapján 
i igény bevethető volna.
j Lengyelországgal tehát annak dacára, 
hogy csupán a legtöbb kedvezmény 

I alapján tárgyaló államok sorába tartoz- 
| hátik, kénytelenek vagyunk arra a né- 
' hány cikkre nézve, amely a két ország 
forgalmában szerepet játszik, tarifa
szerződést kötni azzal a kiegészítéssel, 
hogy szerződésben megállapítandó tari
fáiig engedményeken kívül a legtöbb 
kedvezmény elve is alkalmazást fog 
nyerni.

Nyilvánvaló azonban, hogy a lengyel
magyar kereskedelmi szerződésben meg
állapítandó vámtarifális könnyítések 
mértékét magyar részről szintén a cse
heknek szánt, kedvezmények fogják 
körül határolni, vagyis a lengyeleknek 
most legfeljebb ugyanazokat a könnyí
téseket fogjuk nyújtani, amelyeket a 
cseheknek szándékozunk megadni.

Ügy értesülünk egyébként, hogy a 
lengyel-magyar kereskedelmi szerződés 
a legrövidebb időn belül létre fog jögni.

lasztását. f :
A hivatalos lapban most közzé- ( 

tett módosító rendelet ebben a rész-; 
ben is nagy csalódást keltett, mer£ 
a kormány a kereskedelmi és ipari i 
érdekeltségek kívánságának csak [ 
egy elenyésző csekély részét telje-1 
siti. A vámfelemelés határnapját! 
ugyanis a rendelet egyáltalán nem i 
hosszabbítja meg, hanem csupán ar-1 
ról intézkedik, hogy azokat az áru-1 
kát is, amelyeket febnuár 15-ikéig j 
feladtak, február 15-ike előtt meg ; 
érkezettnek kell tekinteni akkor, ha i 
a behozatali vámkezelés március 15.1 

• napjáig megtörténik. Ez esetben a ’ 
felemelt vámtételeket kell ugyan le
fizetni, az autonóm vámtételek és 
felemelt vámtételek között mutat- i 
kozó különbözeiét azonban a pénz- i 
ügyminisztérium visszatéritteti. ha 
a felek ezt legkésőbb március 31-ig 
kérik. A vámvisszatérítésre irá
nyuló kérvényeket a m. kir. pénz
ügyminisztériumhoz kell címezni és 
a m kir. fővámigazgatónál kell be
nyújtani.

Természetes, hogy az érdekképvi
seleteket e sovány engedmény nem 
elégítheti ki, hanem továbbra is 
fentartják azokat a kívánságokat, 
amelyeket Walko Lajos miniszter 
elé terjesztettek.

pusetó és texMfyárakkép- 
mielele: Budapest, 
V, ntéflrq ucca 13

Budapesten 
kell koncentrálni 

atojáskereskedelmet
KormunyiuUmak és a fővárosnak réEi 

kedvenc torw. hogy Budapestet á 
magyarorraagi tojáskereskedelem kÖ2. 
pontjává tegye, és önnek a révén an 
Onont tojáskereskedelme is Budapesté 
keresztül bonyolítsa le az üzleteit Még 
a mnlt szazadban Baross Gábor koros 
kodolnü miniszterünk tette meg erre a 
megfelelő intézkedéseket és őzen igon 
célszerű és okos intézkedéseknek a jót/'- 
kony hatása már kezdto éreztetni hatá
sai. Budapest már a keleti tojáskereskr. 
delemben kezdte éreztetni átfolyását és 
évröl-óvro szemlátomást emelkedőit a 
forgalma és Bécset, mely annakidején 
uralta a helyzetet, lassan-lassan kiszo- 
rí tóttá.

Ezckuok az eredményeknek a hatáca 
alatt Baross halála után a kormány a 
főváros bevonásával egy nagy ankétot 
hívott egybe, amelyen résztvett Ma
gyarország legjelentékenyebb cégein kí
vül számos külföldi cég is, sőt Thoa 
Robinson Sons and Cie két kiküldötteiig. 
Ezen a tanácskozáson igen sok üdvös 
javaslatot tettek ós a nyugati import
cégek figyelmét Magyarországra felhív- 
fák.

1907-ben alakult, meg a tojástőzsde. 
Ezen intézmény ismét nagyot lendített

A tojáskereskedelemnek, eltekintve a 
mezőgazdasági szempontoktól, igon nagy 
jelentősége van, de fontos nemzetgazda
sági érdekok is fűződnek ezen szakmá
hoz és Magyarország földrajzi fekvés
nél fogva hivatott arra, hogy a vezető
szerepet magához ragadja. A helyzet 
az, hogy ahová a magyar ipar és keres
kedelem exportál, azaz a keletre, ott a 
tojáskereskedő mint vevő lép fel, azaz 
ahol a többi szakmának incassója van, 
ott a tojáskereskedő kifizet, tehát az át
alakulással .iáró nehézségek is költségek, 
nagy mérvben csökkennek, miáltal egy
más érdekeit automatice előniozdí^ák. 
Arra a területre pedig, ahol a mi ipa
rosaink és kereskedőink vásárolnak, oda 
a tojáskereskedő exportál, tehát i»mét 
látjuk azt a fontos hivatást, amit ezen 
szakma betölt, mert itt is elősegíti a 
pénzügyi műveletek lebonyolítását

A kormány most igen nagy anyagi 
befektetést tesz a csepeli kikötő építke
zésével. Ezzel azt akarja elérni, hogy 
Budapest a transitokereskcdelem köz
pontja legyen. Ha a kormány e téren 
sikert akar elérni, akkor már most kell, 
hogy foglalkozzék azzal a gondolattal, 
miként lehetne ezen igen súlyos problé
mát megoldani és a nehézségeket elhá
rítani.

Nem akarunk hosszú fejtegetésekbe 
bocsátkozni, ezt hagyjuk későbbre. De 
ezen igen komoly és nehéz problémát 
csak úgy lehet megoldani, ha a kor
mány Budapestnek a legalacsonyabb 
tarifákat engedélyezi és megszünteti a 
behozatali vámokat és a kiviteli vám
kezelést, azaz megteremti a teljes keres
kedelmi szabadságot.

IPLATÍCHÉK víLHöf
lérfiruha áruháza Budapest IV. kerület, Károly 
kürút (KOzponti városház.) Teleién; 11-T8. szám

Erasmo M. Reda 
Biella
*
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Fejetlenség
A legteljesebb fejetlenség uralko

dik a magyar gazdasági politiká
ban. Hónapok óta tárgyaltak illeté
kes és nem illetékes tényezők az 
aranymérleg bevezetéséről, egy 
plyan kérdésről, mely a gazdasági 
élet minden ágát, de különösen a 
részvényeseket a legközelebbről, ér
dekli. Végül is néhány nappal ez
előtt a Kamara pénzügyi szakcso
portja Teleszky János és Popovics 
Sándor határozati javaslata alapján 
az aranymérleg ellen és a papir- 
koronában történő felértékelés mel
lett döntött, megállapítva, hogy az 
aranymérleg bevezetese a mai viszo
nyok között katasztrófát jelentene, 
és a felértékelés ideiglenes megol
dása mellett a végleges megoldás 
csak a valutareformmal kapcsolat
ban történhet meg. Egyetlen ellen
vélemény hangzott el. amellyel 
szemben a Kamara pénzügyi szak
csoportja egyhangúlag döntött a 

", s ennek a 
súlyt és je- 

Popovics Sán- 
János szánk- 
a szakcsoport 
Belatiny-Braun

Teleszky
.úgyszintén
résztvevő _ ......... , ..............

kamarai elnök hozzájáru- 
____  — gazdasági közvélemény en
nek a határozatnak alapján tudó; 
HlitNlll VVLIV, » llirjfljlká. 
vette tudomásul, hogy 
lég problémája a fel

felértékelés mellett, 
döntésnek különös 
lentőséget" adott 
dór és 
öiója.
ülésén 
Arthur 
lása. A

másul vette, s megkönnyebbüléssel 
vette tudomásul, hogy az aranymér- 
leg problémája a felélrtékelés for
májában elintézést nyert. Ezzel 
szemben káros hatású meglepetést 
idézett elő, hogy alig negyvennyolc 
órával a pénzügyi szakcsoport ha
tározata után a Kamatra teljes 
ülése, melyen ugyancsak résztvett 
Belatiny-Braun Arthur kamarai el
nök. ugyancsak egyhangú határo
zattal elvetette a pénzügyi szakcso
port előterjesztését, ós a kamarai 
tagok Éber Antal javaslatára az 
aranymérleg mellett foglaltak ál
lást, dezavuálva ezzel nemcsak Po
povi cs Sándort. Teleszky Jánost és 
azokat az országos nevű pénzügyi 
szakértőket, akik a szakcsoport ülé
sén resztvettek, hanem! dezavuálva 
magát a Kamara elnökét is. Alköt- 
mányos joga volt, a teljes ülésen 
résztWvő kereskedőknek és iparo
soknak ahhoz, hogy nem törődve a 
legkiválóbb pénzügyi szaktekinté
lyek véleményével, nem törődve a 
kamarai elnöknek ehez a vélemény
hez való hozzájárulásával, átenged
jék magukat Éber Anta l bank igaz
gató ur kétségtelenül ragyogó elö- 
kvenciáju érvelésének, s a kereske
delem és ipar érdekeinek képvisele
tére leghivatottabb fórumon a nagy
bankok érdekében hozzanak határo
zatot. Kérdés azonban, hogy tisztá
ban voltak-e ennek a határozatnak 
Bulyával és tisztában voltak-e a&- 
zal a felelősséggel, amelyet magúk
ba vállaltak. A Kamara teljes ülé
sének határozata következtében is
mét teljesen bizonytalanná vált a 
helyzet és ismét töprenghetnek az 
érdekeltek azon, hogy vájjon arany
mérleg lesz-e, vagy pedig felértéke
lés. Es ha a kormány valóban na
gyobb jelentőséget fog tulajdonítok 
a teljes ülés döntésének, mint a 
szakcsoport határozatának: ez egyet 
jelent azzal, hogy a Kamara teljes 
ülése halálra ítélte a kistőkések és 
kisrészvényesek tízezreit, akiknek 
vagyona az aranyértékelés alapján 
megsemmisül, s egyszersmind szé
les teret nyújtott a nagybankok ga
rázdálkodó. exisztenciák tömegein 
kíméletlenül átgázoló spekulációs 
dühének. Nem tudjuk, kik és há
nyán vettek részt a Kamarának ne
vezetes és talán végzetessé váló ülé
sén, de tudjuk és állítjuk azt. hogy 
ha ebben a teljes iilési határozatban 
valóban a kamarai tagok többsét***' 
Pék akarata, nyilatkozott meg, ak
kor *ezek a kamarai tag urak nem 
tudják, hogy miképpen teljesítsék 
kötelességüket és nem érdemlik 
meg hogy a küszöbön álló válasz
tásokon ismét bekerüljenek a Ka
marába.

Félmilliárdba kerül a fővárosnak 
a Fogaskerekű vasul idei téli jára

tainak fentarlása
Nem hosszabbítják mag a társaság konszessziöját - 

Két hét múlva Uzembehelyezik az első sinautót
A főváros — mint ismeretes — 

a Svábhegy téli közlekedésének biz
tosítására olyan megállapodást kö
tött a fogaskerekű vasút igazgató
ságával. mely szerint télen is já
ratjak a vasutat, azonban az októ
ber 15. és április 15. közötti üzem
deficitet a főváros tartozik megté
ríteni. Az elmúlt évben már több 
mint 200 milliót fizetett ily módon 
ra a főváros a Svábhegy közleke
désének fentartására, ez évben 
azonban még ennél is sokkal na
gyobb lesz a fogaskerekű deficitje. 
A varosháza közlekedési ügyosztá- 
lyán szerzett, információnk szerint 
október 15-tőI március 1-ír már 
több száz millió a fogaskerekű de
ficitje s valószínű, hojry április kö
zepéig a lélmWiárdot is eléri az az 
össze fi. amelyet o fővárosnak mea

Az érdekképviseletek szak
értőket küldenek ki az adó

kivetési munkálatokhoz
Az adófelügyolőhely fitt esek köztudo

másúlag már régebb idő óta foglalkoz
unk asaal a tervvel, hogy az érdekkép
viseleteket valamilyen módon bekap
csolják az adókivetési munkálatokba. 
A mull év folyamán az általános ke
reseti adókivetések ellen benyújtott tö
meges fellebbezések a péh’Zü’gyí hatósá
gokat is meggyőzték arról, hogy az 
adóknak bizalmas és titkos magán in
formációk alapján való kivetése nem 
vált be s oly tömeges és általános tilta
kozást váltott ki, amelyok magát a 
pénzügyminisztert is megdöbbentettek.

Az adófelügyélőhelyettesek ennek da
cára nem a törvényes úthoz való 
visszatéréssel, a kereskedők és iparosok 
könyveinek alapulvételével akarják a 
helyzetet orvosolni, hanem az érdekkép
viseleteket kérték fel egy olyan ka
taszter összeállítására, amely az adózók 
teherviselési képességét tüntette volna 
föl.

Az Okisz kezdettől fogva ellenezte 
azt hogy az érdekképviseletek egy olyan 
munkát vállaljanak, amely minden 
konkrét adat nélkül állapítsa meg az 
adóalapokat, h amely munka éppen 
hátrányára használtatott volna ki. E 
meggondolás folytán

Ledermann Mór, az Okisz elnöke 
felkereste Zsolnay államtitkárt, aki
vel megállapodott abban, hogy a 
központi adó felügyelő ség a keres
kedelmi kamara útján arra fogja 
felkérni az érdekképviseleteket, hogy 
minden kerületi adófelügy élőhelyét- 
teshez minden fontosabb szakmából 

10 szakértőt küldjenek ki.
Ezeknek a szakértőknek a feladata 

az lesz, hogy egyrészt az adókivetések 
előmunkálataiban résztvéve gondoskod
janak arról, hogy az adókivetés a be
vallások figyelembevételével <az adózó 
kereseti viszonyainak megfelelően tör
ténjenek, másrészt pedig, hogy a ki
vetések ellen beadott fellebbezésok elin
tézésénél a fölöz ólam Iáéi bizottságokat

Holczer Viktor, Budapest
tkssarésa, arany- és aiüitművsi

Gyár és raktár - IV, Károly körűt IQ ifélem.)

Villamos erőre berendelve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- és ezatdinunkát, alakítást és javí
tást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
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kell térítenie.
A társaságnak 1926-ban lejáró 

koncesszióját már ezért sem fogja 
a főváros meghosszabbítani és a 
vasutat saját kezelésébe veszi át és 
ezzel egyidejűleg modern alapokra 
is helyezi az üzemet.

Megszüntetik a gőzerővel műkö
dő lokomotivokat s helyettük sin- 
autókat fognak beállítani. A fővá
ros hónapokkal ezelőtt meg is ren
delt egy ilyen sinautót, amelyet 
próbaképen két hét múlva üzembe 
helyeznek s ha beválik, rövidesen 
több sinautót fognak beállítani. Az 
uj rendszertől igen nagy előnyöket 
várnak, igy az üzemi kiadások s a 
menetidő csökkenését. Az uj sin- 
autókba 24 személy fér, mig a je
lenlegi fogaskerekű kocsikba csak 
tizenkettő.

támog-’wsák a valóságos adóalap megál
lapításában.

Tekintettel arra, hogy ilymódon 
minden kerületi adófelügy élőhely ettes 
mellett szakmánként 10 szakértő fog 
működni, akik ötös csoportokban egy
mást fölváltva ..fognak a mnnkálatok
ban résztvenni, minden tömény mog van 
arra, hogy az Okisz elnökének kezde
ményezése egyrészt az érdekképviseletek 
közreműködéséhez hivatalos helyről 
fűzött várakozásokat is ki fogja elé
gíteni, másrészt pedig a kereskedők és 
iparosok jbgos érdekeit is meg fogja 
védni.

E rendszer mellett természetesen to
vábbra is érintetlenül marad a fölszó- 
lamldsi bizottságok hatásköre, ameny- 
nyiben a szakértők csupán véleményt 
nyilvánítanak, véleményük azonban a 
folszólamlási bizottságra nem kötelező. 
Magától értetődik azonban, hogy az 
érdekképviseletek által delegált szak
mai szakértők véleménynyilvánítása 
nagy erkölcsi súlyával lényeges befo
lyást fog az adókivetésekre gyakorolni.

Ezekkel a tervezetekkel kapcsolatban 
az a hír is elterjedt, hogy a kormány 
egyes szakmák adójának kontingentá- 
lasát is tervbe vette. Illetékes helyen 
nyert felvilágosítások alapján megír
hatjuk, hogy az adó kontin gént áfásának 
gondolatával a pénzügyi kormány ez- 
időszerint még nem foglalkozik. A 
pénzygyi adminisztráció egyszerűsítését 
az önadóztatásnak megvalósítása két
ségtelenül nagyban elősegítené, s így 
nir.es kizárva annak a lehetősége, hogy 
amennyiben a pénzügyi érdekek a kon- 
tingen tálassal kapcsolatos önadóztatás 
útján is biztosíthatók, a pénzügyi kor
mányzat ezt a tervet is alapos megfon
tolás tárgyává fogja touni.

Itt említjük meg, hogy az Összes adó
ügyi vonatkozású tárgyalásoknál ter
mészetszerűleg kizárólag a Kamara 
vezeti és irányítja az érdekképviselete
ket, mint erre egyedül hivatott és 
illetékes szerv.

Büchler Zsigmond és Társa, Budapest 
8yor», teher- éa gylijtöforgalmak 

TELEPEK:
Wien, I., Blberstrasso 8 — Brün, Da- 
vadelni 8. — Warnsdorf, Cári Wagner 

strasse

Tárgyalnak a kormánnyal egyes 
jövedelmi források átengedése 
érdekében, hogy eltüntethessék 

a deficitet
Még a múlt év novemberében 

megkezdték a főváros 1925. évi 
aranyköltségvetésének összeállítá
sát s úgy volt, hogy karácsony 
előtt már publikálják is a költség 
vetés végeredményét. Azóta rég el 
múlt karácsony, újév, ma már már
ciust mutat a naptár s a főváros 
aranyköltségvetéset még mindig ti; 
tokzatos homály földi. A pénzügyi 
ügyosztályon mindenki elzárkózik, 
aki illetékes lenne nyilatkozni en
nek a nagyjelentőségű kérdésnek a 
jelenlegi állásáról s épp ennek az 
érthetetlen titoktartásnak a követ 
kezménye, hogy a legkülönbözőbb 
találgatások és latolgatások vészit 
körül a költségvetés ügyét.

A Hétfői Napló tudósítója felke
reste Sebő Béla adóhivatali igaz
gatót. a városháza pénzügyi ügy
osztályának helyettes vezetőjét, aki
hez kérdést intézett az aranykölt
ségvetés sorsára vonatkozóan. Sebő 
Béla ezeket mondotta tudósítónk
nak:

— Minden adat, amely az 1925. 
évi aranyköltségvetésré vonatko
zóan eddig itt-ott napvilágot, látott, 
nem egyéb üres kombinációnál, 
alaptalan híresztelésnél. A helyzet 
az, hogy a költségvetésen még most 
is folyik a munka s még jó néhány 
nap fog eltelni, amíg a tanács elé 
kerül a végleges eredmény. Hogy 
lesz-e deficit s hogy mennyi, azt 
csak a közeli napok fogják eldön
teni. Most folynak tárgyalások a 
Kormunnb'al. hogy bizonyos jöve
delmi források átengedésével és 
egyes részesedések emelésével elő
segítse a fővárosi költség vetés 
egyensúlyának, biztosítását. Azok 
tehát, akik ma óriási deficitről be- 
szélnek, alaposan csalatkozni fog
nak, mert a tények rá fognak cá
folni a rémhírekre. Nem gondolunk 
sem ujabb adónemek bevezetésére, 
sem a meglévők emelésére s kizá
rólag a kormány méltányosságá
ban bízva, igyekszünk a. költségve
tést egyensúlyba hozni. Azt hi
szem, e hó közepén már a tanács 
elé kerülnek a végleges adatok.

Hoitzer S, és Fial
kézműáru n-igykercskedés

Saját kIMtztttsIl f Ehfir- ás nyomnltárü
Budapest, Zrínyi ucca 17 119

»ATLASZ« Gyapjú é* Pamutáru Keret-1 
kedelml Rt Export-import, i 
Budapest, Mérleg ucca 121
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Budapesti 

Nemzetközi 
Vásár

1935, április fró 18—27.
Rendezi

Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara.

Nagyarányú vízum és 
utazási kedvezményt 

Lakás-előjegyzés! 
Kiállítók Jelentkezhetnek és felvilágosítás 
nyerheti a Vásárirodánál V, Szóméra g. «
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KÖZGAZDASÁGI HÍREK
— Moratórium? A katasztrófái is mi-- 

daeági válság és az egyro szaporodó 
fizetésképtelenségi bejelenti sok mu..*# 
alatt — hír szerint — érdekelt helyről 
felmerült az a gondolat, hogy nőin vol
na-e oélszerű a lavina feltartóztatását 
egy rövidtartamu és esetleg részloges 
moratórinm rendelotóvol megkísérelni. A 
mozgalom kezdeményezői természetesen 
tisztában vannak azzal, hogy a mora
tórium elrendelése, de még puszta kö
vetelése is sok tekintetben káros kövot- 
kozményeket vonna maga után és ezért 
a kérdést előzetesen az illetékes pénz
ügyi tényezőkkel kívánják letárgyalni.

— Kossuth-pártl gyűlés a Terézváros
ban. A Kossuth-párt IX. választókerü
leti szervezete vasárnap délután népes 
gyűlést tartott. A gyűlés szónokai Nagy 
Vince nemzetgyűlési képviselő, Vám- 
béry Rusztem dr., Kadosa Morcéi dr. 
és Kollmann Dezső dr. voltak.

— A Kereskedelmi és Iparkamara tel
je® ülése. A Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara február 26-án, délután 4 
árukor székháza nagy üléstermében tel
jes ülést tartott, melynek napirendjén 
a székesfőváros törvényhatósági bizott
ságának újjászervezése, a forgalmiadó
reform állása, a mérlegvalódiság kér
dése, a csődönkívüli kényszeregyezség 
reformja, a vámeljárás reformja., tör
vénytervezet a magánalkalmazottakról, 
építőipari problémák, baromflárúsítás 
vasárnap, az üzleti záróra vidéken, a 
gyógyszerárú nagykereskedés engedély
hez és képesítéshez kötése, az iparosta - 
noncok számának korlátozása szerepel
tek.

— A kiskereskedelemre is kiterjesztik 
a hitelakciót. Walko Lajos kereskedelmi 
miniszternél a kereskedelmi kamarák 
titkárainak bevonásával értekezlet volt, 
amelyen felhívták a miniszter figyelmét 
a hitel szempontjából legkevésbé ellá
tott gazdasági ág, a kiskereskedelem 
helyzetére. Walkó miniszter kijelentette, 
hogy a maga részéről szükségesnek tart
ja a hitelkeretek kiterjesztését ée gondja 
leez arra, hogy a kisipar részére meg
szabott hiteleik kiszélesítésénél a kiske
reskedelem is részesüljön üzleti fentar- 
tásához szükséges hitelekben.

— Az OKISz igazgatósági ülése. Feb
ruár hó 24-én az OKISZ igazgatósága 
Ledermann Mór elnöki égével ülést tar
tott, mely Szarka István dr. és Féleky 
László dr. előadása alapján az adó kér
désekkel, a csődönkívüli kényszer-egyez
ség reformjával, az aranymérlegterve- 
zettel és az információs irodák vissza
éléseivel foglalkozott. A vitához Weiner 
Mátyás, Neubrunn Aladár, Bass Samu, 
Bóna Manó és még többen szóltak hozzá.

— Az üzlethelyiségek felmondást ha
táridejének meghoszabbitása. Seidner 
Lipót igazgatósági tag indítványára az 
OKISZ elhatározta, hogy az üzlethelyi
ségek felmondási határidejének moghosz- 
szabbitása érdekében kellő időben nagy
arányú mozgalmat indít, s e célból már 
most felterjesztéssel fordult a kereske
delmi és pénzügyminiszterhez.

— Ausztria enyhítette a kiviteli és be
hozatali tilalmakat Az osztrák kormány 
rendeletét bocsát ki, mely március else
jétől érvényen kivül helyezi azokat az 
árulaj;stromokat, amelyek a kiviteli és 
behozatali korlátozások alatt álló árúkat 
felsorolják. Szabad lesz a főzelék, gyü
mölcs, gyümölcsezörp, írótoll, cipőfény- 
máz. olajflrniszek, szappan, különféle 
textil, továbbá kötött- és ezövöttárúk, 
a bőr. porcollán, gőzgép, motorok, mező
gazdasági gépek és iparművészeti cikkek 
behozatala. Ezzel egyidejűleg pedig sza
baddá válik a gabona, kukorica, liszt 
és egyéb őrlemények, burgonya, gyü
mölcs, állatok, tej, tojás hús és húsáru, 
solyemgubó, papirárú és papir, bőr és 
bőrárú, autó, ékkövek, szuper foszfátok 
stb. kivitele. A kivitel felszabadításával 
egyidejűén a kormány több cikk kivi
teli illetékét megszünteti.

— Bérmentesítetten ntánvételes posta- 
rsomagforgalmat kíván az érdekeltség. 
Több szakma részéről felmerült az a 
kívánság, hogy az utánvétel mellett 
feladott postacsomagok diját a posta no 
u feladónál, hanem a címzettnél bevé
telezze, s ezáltal nz eladó legalább a por- 
b költség hitelezése alól mentesüljön. Az 
OK TSZ ebben az értelemben beadvány
nyal fordult a pénzügyminiszterhez.

I Ndirfith Iflllác nagykereskedés 
|gZ Budapest !SK
Sugár Arnold üiletház Buda-1 I 
pest vTmb ucca 20. szám. Kendő-, zsebkendő- és 
dhratémnaxyktreskedő. — Állandó dús raktár

A francia követség nyelviskolájá
nak vezetője elbuktatná a pesti 

tanárok nagyrészét
Altábornagy, kúriai bi/ró, színész az iskola
padban — Sinőcx polgármester franciául 

tanul
öt esztendeje már, hogy Pesten 

kitört a nyelvtanulási láz. A sarki 
hordártól a primadonnáig mindenki 
valamilyen idegen nyelvet tanult. 
A Lipótváros es kapcsolt részein a 
Sachsa Guitry vagy Whalt Witman 
rajongás szerint angol és francia 
volt a divat. Akik pedig praktikus 
szempontból tanultak, azok aszerint 
magolták a franciát, angolt, néme
tet, spanyolt és olaszt — amint 
Becs, Paris, Newyork, Milánó vagy* 
Buyenos-Ayres tájéka felé gondol
ták megtalálni a maguk Eldorádó- 
ját. A tanulók zömével együtt ter
mészetesen. emelkedett a nyelvisko
lák száma is. A hivatásos iskola 
mellett felvirágzott a zugiskolál 
korszaka. Gombamódra szaporodtak 
az olcsó tandíjért bámulatos ered
ményt ígérő nyelviskolák. Idegen 
nyelvet tanítottak a francia bon- 
nok, a német irodai levelezők és a 
fővarosban tartózkodó orosz mene
kültek és javarészint nyelvtanárrá 
lettek. Mikor azután egy kissé meg
csappant a ki vándorlási láz, a 
„nyelviskolák" nagyrésze becsukta 
kapuját, mely alatt leginkább egy- 
egy gyanús kinézésű hónapos-szoba 
ajtaja, értendő.

Ellátogattunk néhány jónevü 
nyelviskolába, hogy megtudjuk, kik 
és hogyan tanulnak ma idegen nyel
veket Pesten.
A francia követség nyelviskolája 

a reáltanodauccai reáliskolában szé
kel, az „Ecóles de Langue Fran
caiké de Budapest? a francia kö
vetség és a „Societe Franco-Hon- 
groise" védnöksége alatt álló nyelv
iskola,, mely Jean Mistler D'Auriől 
követségi attasé felügyelete alatt 
áll. Az intézet igazgatója Őrei Géza 
dr., készséggel válaszol kérdé
seinkre.

Az iskola 1160 hallgatója közül 
650 hogy és 1510 férfi. Őrei dr. sze
rint a nők általában nagyobb kedv
vel és szorgalommal tanulhak, mint 
a férfiak. A férfi hallgatók között

két altábornagy, két kúriai bíró, 
több orvos és ügyvéd foglal he
lyet. de ügyszólván minden fog

lalkozási ág képviselve van.

— Meglepő azonban — mondja 
Őrei dr., — hogy ötvenhárom olyan 
hallgatót, aki reál vagy kereske
delmi érettségit tett — tehát fran
ciául tanult — mégis a kezdő cso
portba kellett tenni. Ennek okát 
abban látom* hogy középiskolai 
nyelvoktatásunk, a követségi nyelv
iskolával ellentétben, nincs kellően 
pedagógiai alapra fektetve. Bizony, 
kérem,

a fővárosi középiskolai francia 
tanárok nyolcvan százaléka nem 

tudna nálunk vizsgát tenni.

A követségi iskola tizenöt tanára 
közül tizenhárom francia születésű. 
Csak Mmes. Horváth és Radosevich 
bárónő magyar, azonban mindket
ten Franciaországban végezték is
koláikat és ott nyertek diplomát. Az 
iskola egyik tanára. M. Caspar, ta
nítja franciául

— A Magyar őstermelő Részvénytár- 
aaság közli, hogy február hó 24-én az 
Igazgatóság jelentését a közgyűlés egy
hangúlag tudomásul vette. 5,002.081,250.25 
korona tiszta nyereségből a közgyűlés az 
osztalék-tartalékalapra 500 millió koro
nát utalt át és az 1924. évi osztalékot 
15.000 koronában (1500%) alapította meg. 
A 7. számú osztalékszel vények folyó évi 
március hó2-tól kezdve váltható be az 
intézet főpénztáránál és a Magyar Ita- 
lános Takarékpénztár r.-t. főpénztárinál 
(V., József-tér 14. sz.).

— A Magyar-Cseh Iparbank Rt. igaz
gatósága Fonyó Ferenc fötieztviselőt 
cégvezetővé nevezte ki.

—■ A Borblaományosok az ítalforgalml 
illeték ellen. A Magyar Borbizományo
sok és Borügynökök Országos figyeeülote 
Zala Lajos elnöklésével tartott ülésén 
elhatározta, hogy a jövőben is folytatni 
fogja a aseszosital-forgalmi illeték el
törlése érdekében indított akcióját.

Sipőcz Jenő polgármestert.
Az igazságügyminiszterium felké

résére tanfolyamot szerveznek a bí
rák gyermekei számára. Az iskola 
nyújtott oktatást eddig az állam
rendőrségi őrszemélyzet számára is. 
A tanfolyam azonban nemrégiben 
önállósította magát Merz Róbert 
tanár vezetése alatt és most a Váci 
uccában

tanul franciául a rendőrlegény
ség egyik csoportja.

Akiic nem akarnak tanulni.
Őrei Géza dr., aki fáradhatatlan 

buzgalommal dolgozik, több életre
való ötletet vetett fel. Átiratot in
tézett például a kereskedők Baross- 
Szövetségéhez és felajánlotta, hogy 
a kereskedelmi alkalmazottakat ta
nítanák meg az üzleti érintkezésben 
szükséges francia nyelvre. Különö
sen a belvárosi cégek vették volna 
hasznát ennek, mert Budapest ide
genforgalma jórészt a Belváros
ban bonyolitódik le és itt lenne leg
nagyobb szüksége az üzleti életnek 
az internacionális francia nyelvre.

A Baross-Szövetség azonban 
nem is reflektált az átiratra, 

holott a tanulás nem került volna 
nagy áldozatba, mert egy alig né
hány hetes tanfolyam elég lett 
volna.

A Nőiszabó Ipartestülettel is 
érintkezésbe lépett Őrei dr. Á pesti 
szalonokba kerülő eredeti párisi di
vatlapokat egyáltalában nem tudjál, 
olvasni. Ennek azután az a követ
kezménye, hogyha le íb kopirozn 
egy-egy pompás toalettet,, & szöveg 
helytelen értelmezése miatt annyi 
hibát követnek el, hogy

az öltözéket rendelő gyanútlan 
hölgy nem ismer rá toalettjében 

a divatlapban látottra.

Fontos lenne az is, hogy a na
gyobb nyomdavállalatoknál lenne 
egy-két olyan nyomdász, aki leg
alább némileg ismeri a francia 
nyelvet Ezzel elkerülhető lenne az, 
hogy a könyvek és hírlapokban 
helytelenül jelennek meg az idegen 
szavak. Az ország egyik legnagyobb 
vállalatának, a Franklin Társulat
nak is tudomására hozta ezt az is
kola igazgatósága, de itt sem talált 
megértésre. Ellenben a Ritz-szálló 
igazgatósága a külföldiekkel érint
kező alkalmazottakat franciául ta
níttatja.

Negyvenhárom kölcsönkönyv tűnt el 
egy tanfolyamon.

Mistler dfAuriol attaesé jóvoltából Öt
száz kötetnyi francia könyvtár áll ren
delkezésére az iskolának. A tanulók szá
mára tankönyvöket kölcsönöznek. Saj
nálatos tény azonban, hogy egyes hall
gatók visszaélnek a bizalommal. így 
pl. a múlt tanfolyamon 48 tankönyv 
tiint el. Ezeket többszöri felszólítás da
cára sem szolga Itatták vissza, amivel 
érzékenyen megkárosították az intéze
tet.

— A Magyar-Cseh Iparbank Rt mér-. 
lege. Ezen intézet igazgatósága Novotny j 
János elnöklete alatt megtartott ülésén 
megállapította a lefolyt üzletév mérle
gét. mely bőséges tartalékolások után 1 
6.181,618.991.34 korona tiszta nyereséggel ’ 
zárul. Az igazgatóság az április 2-ájp 1 
összehívandó közgyűlésnek javasolni . 
fogja, hogy osztalékul a tavalyi kétszáz 
koronával szemben részvényenként egy
ezer korona fizettessék, a tartalékalapra ; 
egymilllárd, a nyugdíjalapra százmillió 
fordít tassék.

— Prágai vásár. Mint minden évben, 
úgy az idén le a szokott nagymérvű 
arányaiban fog lefolyni március 12. áp
rilis 8-ika között a prágai vásár, ahová 
vizűm nélkül 88 százalék vasúti díjked
vezménnyel lehet utazni. Igazolványok í 
Tantér Miksánál, VII., Akácfa uoca 59. 
Teleíoo; 106-81. L

A tanári kar általában meg van elé
gedve a hallgatók szorgalmával és pon
tosságával. Ottlétünk alkalmával is je
lentkezett az igazgatónál egyik hallga
tó. Kimenőt kért a mai estére. Tört 
franciasággal beszólt Olyan szépen 
kért. Szinte majdnem a két ujját nyúj
totta fal. Akárcsak a IV. B-ben. Peren- 
czy Károly volt, a népszerű művész.

A Berlitz nyelviskola 
vezetője a következőket mondja:

— A nagy gazdasági depresszió ter
mészetesen nálunk is érezhető. A foly
ton növokv: munkanélküliség, különö
sen a magántisztviselői munkaalkalom 
hiánya, nagyban csökkenti azoknak szá
mát, akik a hivatalnoki pályán idegen 
nyelvismerettel akarnak előbbre jutat 
A hivatali B-listák igou sok állástalan 
német, francia és angol levelezőt ter
meltek. Ezekben nincs hiány. Akik pe- 
dig csak műveltségűk kiegészítése cél
jából tanulnának, azok közül bizony 
nagyon sokan meggondolják, amíg — az 
aránylag alacsony — tandíjat megfize
tik.

A Berlitz-iskola különben állandóan 
biztosít néhány ingyenes helyet aznk 
számára, akik erre valóban rászorul
nak.

Express tanulás — az idegenek érde
kében.

Egy másik jónevü iskolában különös 
dolgot mesélnek az elmúlt nyelvtanulóul 
láz idejéből.

— Mikor a korona romi ága idején a 
külföldiek szinte elárasztották Budapes
tet — mondja az iskola vezetője —.úgy
szólván napirenden volt, hogy egy-egy 
feltűnő eleganciával öltözött hölgy je
lentkezett nálunk:

— Kedves tanár ur, mennyi idő alatt 
tanulhatok meg angolul.

— Akármilyen rövid terminust ad
tunk, mindig hosszúnak találták. Néha 
tízszeres tandijat ajánlottak, ha egy hét 
alatt megtanítjuk őket. Eleinte azt hit
tük, hogy 6zorgalomtultengésben szen
vednek. Későbben azután észrevettük, 
hogy ezek a hölgyek a pesti idegenveze
tők céhébe tartoznak. Éjszakai pillan
gók, fél és negyedvilági hölgyek, mula
tóhelyek tündérei; az előkelő szállók 
haltjaiból ismert nők igyekeztek ango
lul, franciául tódulni a Pestre érkező 
idegenek érdekében. Volt ogy hallgató
nőnk, aki egy évi tandijat ajánlott arra 
az esetre, ha reggeltő-estig megtanítjuk 
ötven japán szóra.

— Persze, ezek az idők már elmúltak. 
Ma örülünk, ha néhány olyan hallga
tónk van akinek nem okoz gondot a 
nyolcszázezcrkoronás tandíj részletfi
zetése.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség hivatalos lapja 

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

weisz sAndor és róna
Posztó- és bélésárunagykereskedés 8udap.it,
V. karUlet, Arsny János utca aa. amAw*

20 Legjobb minőségű 
férfi- és Níiszavetak 
legolcsóbb bevásárlási forrása 
FRIEDMANN FARKAS 
divaláruháza VII., Király ucca 11. sz. 
Eladás nagyban éa kicsinyben II

Reltzer Emil nagykereskedése
Vt. H.tlll.l, Kn.f. »B. 4. «».— 

“"AffKSSEINER ÉS KliINCER
Budapest IV. Kossuth Lalos u. 17

Poraes és Társa Rt. 
textilnagykereskedés Karoly körút 19. Vezérigazgató 
Wild |eno. Igczgatők Baum Mórét Scftonentcheln Béla

VII. Károly körút 19 
Talalö. Júaaol 12J-C 
sí ,QflnH|‘

Einzig Henrik
kairardi g,áros

Epstein és Pfeiter
textilárunaoykcreR,kedés. Budapest V, Sbrii.6

Sugúr Ármin
‘ 4ru nanvkerewVedése. IV Nauporsaa uwa N. wamj

FaiorésGrlesz^'X^
kediss Budapest V,BáM^uzsad.zsóin

8udap.it
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..Szász Andor
Trieszti Alt. Biztositó Társaság 

Assicurazioni Generáli) 22 évi szol
gálat után évi egy darab sóspereccel 
V nyugdíjazott főtisztviselöje**

S'-ás9 Andor tizennyolc éves fia
talember huszonöt esztendővel ez- 
rittt kopogtatott a Generáli ajta- Z* Állást kért. Szász Andort leul- 
3ietíék egy íróasztal melle. Azután 
h-i tankét esztendőn át mindennap 
odüít az asztal mellett Időközben 
megkopott egy. kissé. kabátjának az 

hála is egyre jobban odagot- 
bHt az asztal föle, szeme néha-néha 
l-(‘Prázott, szemüveget kellett vi
selnie. Szóval huszonkét esztendő 
'illán orvosi bizonyítványt kapott 
űrről hogy súlyos neuraszténiában 
Zenved. Szász Andort ekkor nyug- 

küldte az intézet. Kiutalt sza
mára havi háromszáznyolcvan ko- 
j-c;a segélyt. Történt pedig mindez 
cz'erkilencszázhuszonégyben, az per
koronás villamosjegy idején. Szász 
Andor nem értette a dolgot. Elment 
Györki Imre dr. nemzetgyulesi kép
viselőhöz és most már ketten gon
dolkoztak arról, hogy mit kell ten
ni. Valorizációs vert indítottak a 
Generáli ellen. A tekintees kir. já
rásbíróság a multi héten maga elé 
idézte a feleket, akik letették bizo
nyítékaikat Tombor László járás
bíró ur asztalára. Szász Andor azt 
kérte, hogy a járásbíró ur ítéljen 
meg számára havi kétmillió korona 
nyugdijat, hiszen mikor még szol
gálta a Generaliti, a békeidőkben jo 
aranypénzekben vonták le fizetésé
ből a nyugdíjalapra járó összeget.

Surgoth Gyula 
volt táblabirót provokálta 

Korda Tibor hírlapíró
Surgoth Gyula szerint valótlanságot közölt róla egyik estilap

Megírták már a lapok, hogy szomba
ton a Schadl. tanács háromhavi fogház- 
büntetéero ítélte Korda Tibor hírlap
írót a Gaea Bank mogrúgamazása miatt. 
A vád- és védőbeszédok során összetű
zésre került a sor a Gaea Bankot képvi
selő Surgoth Gyula dr., volt táblabíró, 
ügyvéd és a vádlott között. Az elítélt 
hírlapíró Surgoth dr. szavait sértőnek 
találta magára nézvo és ezért segédei, 
Rácz Vilmos dr. és Klór Zoltán dr. ut
ján elégtételt kért Surgoth ügyvédtől.

Munkatársunk ez ügyben Surgoth 
Gyulához fordult felvilágosításért, aki 
a következőket mondotta:

— Semmiféle provokdlásról nincs tu
domásom. Ez az ügy különben is a bí
róság elé tartozik. Mindenekelőtt valót-

lanságnak kell kijelentenem egy esti lap
ban megjelent közleményt. Ez a cikk 
azt álllítja rólam, hogy az Illető lapot 
a csőcselék lapjának neveztem. Ez nem 
igaz.-A lapról említést som tettoni. A 
•qJi'dtfróra vonatko ólag totto n azt a 
megállapítást, hogy ilyen hangot csuk 
józsefvárosi hintáslegények használnak.

— A cikk miatt, mely egy fővárosi 
jasszt is megszégyenítő modorban táma
dott meg — haladéktalanul sajtópert te
szek folyamatba.

Munkatársunk ezután még megbíz
ható helyről azt az értesülést nyerte, 
hogy Korda Tibor mégis provokáltatta 
Surgoth Gyulát, kinek erről csak azért 
nem volt tudomása, mert a provokáló 
levelet postán küldték számúra.

— Az ügyészi túlbuzgóság igazság* 
talanui hurcol meg tisztességes pol- 
Károkat. Az elmúlt héten gazdasági 
körökben élénk feltűnést és meg
botránkozást keltett Taussig Róbert 
dr. előkelő budapesti bankár isinere- 

______ ______ _ „ ____________ tes afférja, akit tudvalévőén egy 
Katholikus Legényegyletben és a; alaptalan feljelentés következtében 
párt prátcruccai helyiségében tar- az ügyészség letartóztatott. Iluszon- 
tották. A szónokok között Friedrich négy órán belül tisztázódott, hogy

Szerencse a

Kávéscsészében

— Szervezkednek a fajvédők a fő
városi választásokra. A közeledő fő
városi választási kampányra ké
szülődő Keresztény Községi Párt 
vasárnap ismét három gyűlést, tar; 
tott. A gyűléseket az Erzsébetvárosi 
Kaszinóban, a Rottenbiller uccai 
Xíatholikus Legényegyletben és a —------- ------------------ ---------------
párt prátcruccai helyiségében tar- az ügyészség letartóztatott. Ifuszon- 
tották. A szónokok között Friedrich négy órán belül tisztázódott, hogy 
István, Wolff Károly, Csilléry And ennek az igazságszolgáltatásban tel- 
rás. Csík József és Ernst bándor jeseu példátlan eljárásnak alapja 
nemzetgyűlési képviselők voltak, npni volt, s a letartóztatást egészen 
kik a már sokszor kipróbált recept .........................................................
szerint a liberális polgárság és_ a 
főváros régi vezetőségének fe.iere 
olvasták a főváros állítólagos ha
nyatlásának bűnét.

— A Molíil-cég — mint érdekelt hely
ről közük — a gyümölcsíz és zsem, va
lamint kompótjainak árát leszállította, 
ugyancsak lényegesen leszállította a fő- 
zelék-konzérvjeinek árát iá. Fedezze 
sZüksélrletét, amíg a készlet tart.

— öngyilkos hivatalnok. Szabó Sán
dor 21 éves magánhivatalnok a Lánchíd 
budai oldalán revolverrel halán! 'kou 
lőtte magút. Életveszélyes állapotban a 
Rókus kórházba vittek. Tettének okát, 
nem tudják.

— Baleset. Az újpesti Pamutipar Ki. 
műhelyében FiA:z Menyhért 65 éves 
munkás elcsúszott és olyan szerencsétle
nül esőit cl, hogy súlyos agyrázkódást 
szenvedett. A mentők a gróf Károlyi 
kórházba vitték.

öngyilkosság. Tímár ucca 11. szám 
alatti lakásán fejbelőtte magút Rozs* 
nyai István 63 éves hordár. Levelet ha
gyott hátra, melyben bejelentette, hogy 
gyógyíthatatlan szívbaja miatt menekül 
a hallba.

— A XII. frankfurti nemzetközi vásá
ron, molyét április 19-től 22-ig tartanak 
meg, a vásár szenzációja az óriási ke
retekben épült ..Haus dór Moden,“ (a 
divatok haza) lesz, mely felöleli a pá
risi, londoni, amerikai stb. női-, férfi- 
és gyermekdivatnak összes ujden jógáit. 
Tudomásunk szerint a leghíresebb kül
földi cégek fogják a vásár tartama alatt 
a divat legújabb kreációit divatbemuta
tókon külön őzen célra épített pazar 
berendezésű próbatermekben bemutatni. 

I Szakkörökben — miután intornacionálig 
i divatbemutatókról van szó — ez a% uji- 
I tás igen nagy érdeklődést keltett és 
máris számosán jelentkeztek a vásáron

— ö tó évmilliárd korona nyugdíj
alapja van a Generálinak, — mon
dotta Szász Andor. A Generáli kép
viselője azt mondta, hogy nem igaz. 
A tekintetes járásbíró ur meghall
gatta a feleket', azután kihirdette a 
határozatot, mely szerint a jövő 
héten fogja meghozni az, ítéletet: 
kétmillió, vagy háromszányolcvan 
vapirkorona jár Szász Andornak. 
Szász Andor pedig odament a hír
lapírók asztalához. Bemutatkozott. 
Átnyújtotta a fenti névjegyét és el
mondotta, hogy a Generálinál van 
két ismerőse: Sallay Ármin, aki 
harmincnégyévi munka után hd- 
romszázliz papirkorona nyugdijat 
kap, egy másik pedig, Csokonay- 
'Vitéz Imre, — aki a debreceni nagy 
poéta egyenes leszámlázott ja — 
nyolcvannégy éve szolgálja a Ge
nerálit havi nyolcszázkllencvenezer 
korona fizetéssel. Ennyit mondott 
Szász Andor, azután megigazitotta 
orrán a szemüveget és továbbment', 

(S.)
Díszgyűlés Moravcsik Ernő em

lékezetére. Az Országos Közegészség
ügyi Egyesület tegnap díszgyűlóst 
tartott Moravcsik Ernő emlékeze
tére. A díszgvüléscn Gerlóczy Zsig- 
mond dr. és Sarbó Arthur dr. egye
temi tanárok hosszabb beszédben 
méltatták a nemrégen elhunyt ki
váló tanár emlékét. Az előkelő kö
zönség, melynek soraiban különösen 
a tudományos világ reprezentánsai 
jelentek meg, mély meghatottság
gal hallgatta végig n Moravcs^ 
Ernő emlékének szentelt díszgyu- 
lést.

— Müvészest az Újságíró Egyesület
ben. Szombaton este az Újságírók 
Egyesület helyiségében kltiinőeu eike- 
riilt mfivészcst volt. Az estélyen Kő

in, Sándor Böske, Szcntivdnyl j 
Faragó Sári, - • • ”

való részvéteim a tiszteletbeli megbí
zottnál, Aezél Gyula urnái VII, Rákóczi 
út 32., ki az érdeklődőknek szívesen 
szolgál bővebb felvilágosítással.

* A Király Színház heti műsora: 
Egész héten át Marica grófnő. Vasárnap 
délután mérsékelt helyárakkal Árvácska, 
hétfőn Grand Guignol vendégjáték.

* A Magyar Színház heti műsora: 
Hétfő, szerda, péntek, vasárnap, hétfő: 
Csibi, kedd, csütörtök, szombat Altona. 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkai 
A vörös ember.

* A Belvárosi Színház heti műsora: 
Hétfő, szerda, péntok, vasárnap, hétfő 
A nagyságos asszonyt már láttam vala
hol. Kedd: Ki babája vagyok én. Csü
törtök: Fej vagy Írás. Szombat: Ki ba
bája vagyak én. Vasárnap délután mér
sékelt helyárakkai: Az olasz asszony.

* A Blaha Lujza Színház heti műsora: 
Egész héten át Szulamit. Vasárnap dél
után mérsékelt helyárakkai: Postán 
Katica.

iltULI VUIl, s U 1VI U.1 tUKLULclbl, tgüBZCn 
i rendkívüli, körülmények közöt esz- 

sulyos 
---------------------------. ------- ------------ -Aeg 

• nem fog következmények nélkül 
I maradni. A napisajtó és a közvéle
mény teljes egyöntetűséggel szol
gált erkölcsi , elégtételt a köztiszte
letben álló, ártatlanul meghurcolt 
bankárnak: a gazdasági jogbiztou- 

; ság azonban azt követeli, hogy a 
| felettes igazságügyi hafóságok uta- 
, sitsák a nyomozó közegeket az ilyen 
elhamarkodott lépések mellőzésére.

— Temetés. Vasárnap, folyó hú elsején 
nagy részvét mellett temették el Stein 
Mórt, a Török Bankház Rt. igazgatóját. 
Az elhunytat a nyitott sírnál barátai 

i novében Beér marin igazgató, az Osztály- 
1 sorsjáték Főelárusítók Szövets-égo nevó- 
I ben pedig Lányi igazgató búcsúztatta 
■ el inogható szép szavakkal.

közlő túlbuzgó ügyész súlyt 
hibát követett el, mely remélhetőlt

—A rendőrség nyomára jutott a Túrán 
mozi eltűnt Igazgatójának. Ismeretes, 
hogy a hagymezőuccai Turán-mozi igaz
gatója, Kelemen Lajos nemrégiben el
tűnt Budapestről. Az eddigi nyomozás 
nőm vezetett sikerre. Ma azonban a 
rendőrségre bejelentés érkezett Csillag 
János püspökiénél jegyzőtől, aki érde
kes adatokat közölt az eltűnt igazgató
ról. Csillag János elmondja bejelentésé
ben, hogy Kelemen Lajost, aki február 
12-én tűnt el, másnap, 13-án Szegeden 
látta. Az igazgató ekkor autón átráu- 
dult Püspöklellére, ahol egynapig ven
dége volt Csillag Jánosnak. A jegyző 
tudomása szerint Kelemen innen Makó 
felé indult autóján. A bejelentés nyomán 
a rendőrség most ebbon az irányban is 
megindítja a vizsgálatot

— Vidám politikai históriák. Ezzel

Bámuiatssan o cső

I — Spiritiszta előadás a régi képviselő- 
házban. Tegnap dólutáu zsúfolt padso
rok előtt tartottak spirititszta előadást 

I Borbély Andor és Nérey Ödön, a H’jiri- 
| tiszták Uj ösvény című lapjának szer
kesztője. Az előadás közönsége mely 

1 nagyrészt hölgyekből állott, nagy lét
száméi fogdta az előadást, mely főleg a 
spiritizmusnak a valláshoz való viszo
nyát tárgyalta.

— Elmaradt a mészárosok közgyűlése. 
A Budapesti Mészáros Ipartestiilet va- 

__ T ain _ ________ ______ sárnap délelőttre közgyűlést hívott ösz- 
a cünnmr”LS<V'^ SSÍ0 a rógi képviselőházha. Az ipartestü-
szellemes folyosói anekdotáit, hirea köz- let tagjai azonban nem jelentek meg, 
beszólásait és politikai tréfáit. K nagy j úgyhogy a közgyűlést részvótlenség 
érdeklődéssel várt könyvet Vidor Gyula miatt elhalasztották.
rendezi sajtó alá. Autóolgázolások. Vasárnap esto az

— A Középosztály Egyesülésének (Audrássy út 58. számú ház előtt egy 
konrressusán nem fért a közönség a autó elgázolta Kuzmits Géza 49 éves 
helyiségbe. Szokatlan eset, miatt maradt 
el a Magyar Középosztály „ Országos 
Egyesül ötén ok vasárnap délelőttre ősz- 
szehivott kongresszusa. A kongresszu
son oly nagy számban jelent meg a. ko-

DREHER

’inuor Diraw, OWnnv«na. wu vij UUSJ --- -- -
ragó Sári, Feketo Pál, | zönség, hogy a holyfceg kicsinek W«o- 
,, LciwivZ Béla. Arany Til- nyúlt. A kongrcBszust míralns 2--éro

la, Súfrtnu Vilmos és Véoh Ei-wébot I halnw-totUk.
léptek fel, akiknek meginszámait, tró- — Bcretvás-pasitilla Oíwrt k« ren- 
Kit lelkoseu tapsolta a zsiifolüsig meg- dőlve az összes bel- és kültupll Kliuixu- 
liip-iitl torom közönsége. Hajnalig tartóikon, mivel nőm rontja a gyomrot, a szív 
tánc Zárta bo az estélyt. működését nem zavarja. ______________ _

múzalőt. Súlyos sérülésekkel szállították 
a Rókus kórházba. — A Itotteubillor 
uccában Kővágó Péter földmivest elgá
zolta egy autó. A Dologkórházba szállí
tották.

— Akar-e ültetni elsőrendű gyümölcs
fát, díszfát, díszcserjét, legszebb fajta 
dahlla- és rózsafát? Úgy sürgősen sze
rezze be Unghvúry László Faiskola llt.- 
nál Cegléden vagy Budapesten, kizáró
lag Ferenciek tevő 3, félemelet 14. Tele 
fou: József 152—07.
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Bpest VII, Erzsiéi köralM 
Müfogak, toksorok, teljesen száj
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A magyar futballsport
sorsdöntő órái

Távoli reménysugarak a futballsport megfojtására készülő 
törvényjavaslat enyhítésére — A passzivitásban levő ellen- 
xék távollétében Paliavicini György őr gróf, Griger Miklós, 
Rassay Károly, Sándor Pál és Gschwindt Ernő szólalnak fel 

a nemzetgyűlésen a javaslat enyhítése érdekében

és tapasztalt vezetőinek,

diktálta

Találóan huroktör vény ja vaslatnak ne
vezte el a sportközvélomény a kultusz
miniszter rosszindulatú tanácsadói által 
kierőszakolt törvényjavaslatot, amely
nek megiepetésszoríi gyorsasággal tör
tént benyújtása valóságos pánikot vál
tott ki a sporttársadalomból. Hála az 
MLSZ bölcs 
az izgalmak immár félig-meddig lecsil- 
lapultok és a szangvinizmua 
bosszúvágyat felváltotta az a meggyő
ződés ,lmgy az adott helyzetben botor
ság volna a retorzió és passzív rezisz
tencia álláspont jóra helyezkedni, ellen
ben mindent, el kell követni arra nézve, 
hogy a szándékosan helytelenül infor
mált kultuszminisztert a javaslatnak 
a hosszú évek küzdelmes munkájával 
felépített testnevelési rendszerre és a 
futballsporlra gyakorlandó pusztító ha
tásáról meg kell győzni.

A magyar futballvezérek közül Tibor 
Lajos. Fodor Henrik dr. ó Springer 
Ferenc dr. voltak azok, akik a mérsék
let bölcs jelszavát vitték be’o az MLSZ 
pénteki tanácsülésének izzó atmoszfé
rájába. Nekik köszönhetjük azt, hogy 
az indulatok nem ragadták meggon
dolatlan cselekedetekbe azokat a sport
férfiakat, akik a futballsportot a még
sem misüléstöl féltették.

Nemcsak a leginkább érintett futball
sport jajdult fel a kellemetlen meglepe
tésre, előttünk van az üvegházi csemoto 
gyanánt kezelt wsaósporhiaA: és a fejtett 
kér ékpár sport nak panasza is, amelye
ket szintén ptt&efuWsra ítél a törvény
javaslat.

A higgadtságnak és a nyugodt 
fontoslásnak szükségességét érzi 
pillanatban a labdnrúgóeportnak 
dón hivatott tényezője és éppen 
körülmény indított bennünket 
hogy a továbbiakra nézve ahoz a sport
férfiúhoz. forduljunk felvilágosításért, 
aki olsőnok fékezte le az indulatokat az 

MLSZ tanácsülésén. 

meg
át o 
min- 
oz a 
arra,

Fodor Henrik (lr., 
az MTK futball igazgatója, a magyar 
futball európai hírű diplomatája a kő
vetkezőket mondotta a Hétfői Napló 
munka társ tínak:

— A javaslat benyújtásáért nem a 
minisztert kell okolnunk, hanem azo
kat, akiknek érdekükben állott a mi
nisztert fedezet gyanánt maguk elé ál
lítani.

— A’cm izgaz az, hogy a magyar 
sportnak szüksége volna Nemzeti Sta
dionra. A meglévő futballpályák telje
sen elegendőek annak az olimpiásznak 
megrendezésére, amelynek az időpontja 
teljesen bizonytalan. Csak az úszósta
diont keli felépítenünk és akkor meg 
tudjuk rendezni az olimpiászt.

— A passzivitást azonban a legheve
sebben ellenzem. Meg kell próbálnunk 
mindent arra nézve, hogy n törvény 
életbeléptetését, megakadályozzuk. Ha 
ez nem megy, úgy meg kell kísérel
nünk a vállainkra hárított súlyos ter
hek elviselését. Ha nem bírjuk ki, úgy 
ráérünk akkor is határozni további ál
lásfoglalásunk felett.

Az MLSZ elnöksége szombaton este 
tartott ülésén szövegezte inog a kul
tuszminiszterhez intézett memoranilu- 
•not. Az okmányt tegnap, vasárnap 
csto az MLSZ helyiségében olvasták fel 
a meghívott nemzegyülési képviselők 
előtt és meghallgatta a képviselők ta
nácsát. A küldöttség ma, hétfőn délben 
kerefei fel Kiebelsberg Kunó gróf kul
tuszminiszter, akinek válasza elé feszült 
érdeklődéssel tekint a sporttársadalom.

A nemzetgyűlésben Bárczy István, 
GHper Miklós, Rassay Károly, 
Gschwindt Ernő, Sándor Pál és voló- 
színűen még Diniek Ödön fogják támo
gatni a futballkörök álláspontját

Budapesti 
Nemzetközi 

Vásár
tstas. áprliís [hó lg-27,

Rendezi a

Büdaf$esti Kereskedelmi 
és Iparkamara.

Nagyarányú vízum és 
utazási kedvezmény! 

Lakás-előjegyzés!
Kiállítók jelentkezhetnek és felviláeesitót, 
r.y whota a Vásárirodánál V,Síemere ™6

Fiatalos,üde
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. líalser- 
ling HYVARJON szépitőszere, adatna

K &000. Főraktár: Török-gyógyazertár-
Király orca 12. szám. .Opera"-Gyógy. 

szertár, Andrássy út 28. számSZAKORVOSI
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Mister Smoking
luandjon hamar, mindjárt ki elején egy 
jó rffWdekít, ami igarán az.

— Mondok. Jól figyeljen ide. 
Ugye, olvaeta az újságokban, hogy 
a Fővárosi OperettszinMz elmegy 
eeöMgszerevélni Bécsbe az ameri
kai revüvel, boán a bécsiek is meg
lássák, milyen darab az, amelyet 
nem író ir. hanem szabó varr, a 
világosító világit, a díszletező ter
vez és a rendező rendez. Szóval, ha 
maga ezt olvasta, akkor bizonyára 
azt is gondolta, hogy no. most Bil
len Irént meg Halmay Tibort a bé
csiek tapsolják maja a színpadom 
Lássa csak, maga megint tévedett, 
ha most az egyszer csak gondolat
ban is, mert se Bittér Irén, se Hal
mag Tibor nem mennek Bécsbe. el
lenben New-York-ba utaznak, ahová 
Blumenthal viszi ki őket. Bilimen- 
thal ugyanis a jövő év októberétől 

Amerikában 
fog iát- 

a két fő
ét

kezdődően kibérelt 
egy színházat, ahol réviit 
szalui és ki másra bízná 
szereped, mint Billerre 
magra.

— És ki megy ki Becsbe?
— Azt is megmondom, csak

ja, hogy kibeszéljem magam. ____
be Biller helyett Szokolay Ilit vi
szik ki. Halmay helyett pedig a kis 
Latabárt, az öreg Latyi fiát. De 
nem megy Bécsbe Pécsi Erzsi se, 
aki már régen szeretne kint lenni 
abból a szerepből, amit reá kény- 
szeritettek. Az ö szerepére Hajdú 
Etáé viszik ki. Nem megy 
Gero sem. —

— Hát akkor ki megy?

Hal-

WIÍ1

— Ki megüt A többi. A nyolcvan 
angol górt keverék, meg a ruhák, 
meg a díszletek. Ez magának nem ■ 
elégt |

— Nek&M elég csak az a kérdés, hogy ' 
* béosieknek elég lesz-et

— Mi az, hogy elég? De még 
Mennyire elég. A bécsiek nagyon 
szerfSny igényűek lettek, amióta

rosszul mennek a színházaik, 
Winálunk a tudományos akadé- 
M'á felolvasások. * 
4 Raxmund Theaier'ls?

— Az az egy, lássa, jól megy. 
Igaz, hogy Fedák Zsazsa brilliáns, 
remek, pompás, káprázatos, de bi
zony a többi színész oly gyönge, 
hogy meg sem közelíti, a mi Lukács. 
Pálunkat, Dénes Gyurinkat, Zá
tonyunkat és Surkadi Aladárunkat.

— Hallja, mister, ne csak a bécsiekről 
esacsenoljon, mondjon valami magyar 
dolgot is.

— Mondok én, azt is mondják. A 
minap fent jártam az Unió köz
ponti irodájában, de alig fértem be 
az előszobába, annyian voltak. A 
Rákos y-iskola színházakban statisz
táló növendékei jöttek deputációba, 
inért keveslik a fellépti dijakat, azt 
mondják, hogy a mai s taros világ
ban nem hajlandók esti tíz-, tizen
kettő, illetve tizenötezer koronáért 
fellépni, már tudniillik, aszerint, 
hogy hányszor öltöznek-. Amikor 
Lábass Juci nyolcmillió esti fellépti 
dijat kér Sebestyén Gézából a Vá
rosi Színházi vendég szereplésért. 
Azt mondják a növendékek, hogy 
nekik ugyan nyolcmillió nem kell, 
de legalább esti ötvenezer koronát 
utaljon ki nekik a direktor.

— Mégis elkészült, a Ldbass Juci szer- 
zŐdése a Városi Színházhoz?

— Egyelőre csak szó van róla, 
mert hát Faludi Jenő nem akarja 
elengedni Ldbass Jucit, sőt hajlan
dó neki előleget is adni, hogy elme- 
hessen valahová nyaralni, csak a 
l ista. Kálmán-iérre nem engedi.

— És akkor ki jálssxa a Zcrkovits fő
szerepét. mégis?

— Valószínűen Pécsi Erzsi, aki 
egy budai nyári muri, alkalmából 
Ígéretté tett Zerkovitz Bélának, 
hogy egy alkotómmal ö is hajlandó 
lesz Zcrkovitz-nótákat énekelni.

— Lálta-e a Csibit?
— Az MTK jobbsxólsőjéi?
— Dehogy. H isten altkor aa Őrt ti Gyu

rii kérdeztem volna, vagy Opatát. Azt a 
Csíbii gondolom, nmit a Magyar Srin- 
fásban adnak és akit a Bajor Gizi ala-

SZÍNHÁZ
A Nemzeti Színházban 

elkészült a B-lista
Tízctízenkét tagnak nem újítják meg szerződését

Amíg az Operaházban már a má-ldött a Nemzeti Színházhoz, Palágyi 
sodik, jövő évi B-listát. készítik elő, T “4•*»*.«* „ iő*.
addig a Nemzeti Színházban a lét
számcsökkentésről szóló rendeletet 
mind mai napig nem hajtották 
végre, részint mert a Nemzeti Szín
házban nincs fölösleges munkaerő, 
részint mert Hevesi Sándor már a 
rendelet életbelépésekor kijelentette,

hogy az állam első drámai szín
háza egyetlen tagot sem tud nél
külözni. sőt szükségessé vált a 

társulat felfrissítése is,

A miniszter fejet hajtott Hevesi 
Sándor kijelentése előtt és elnézte 
azt is. hogy a létszámcsökkentésről m/.vtuí. v w
szóló rendelőt életbelépése óta He- cílígítíZ kezdődően nem szerződtél I a bzcpkrjkuv I>uuvuu<ut etj vtj vovuaouv o 
Yesi b i t?L },J L, 5 szerződ- majd, a színház a jövő évre, olyano- művészit produkálnak, amely felülmúl
tetett, aKikkel biztosítható volt a afcik részint nem játszanak már minden eddig látott tánoalakitást, vagy 
Nemzeti Színház zavartalan menete., réKóta, részint pedijr akik ........

így az idén került a Nemzeti Szín- j 
házhoz

Somogy’ Erzsi, Radó Mária, Be- 
leznay Margit, Pethes Margit, 
Gyergyay István és Harasztos

Gusztáv,

hagy- 
Bécs- ietett,

Bell és Bell angol zenebohócokról, Raj/ 
Sisters táncmüvészetóről, Carmanow 
idomított kutyáiról, különösen Mókus 

: nevű beszélő kutyájáról, Agda és Jim 
t exontrikus akrobatákról akik a női erő-

Mély

inkább politikusok, mint színé-
i szék,
i mert Hevesi Sándor a színház falain \ eIon,.rlnu„
; nem hajlandó megtűrni a P°" én kecsességnek tökélyével szórakoz-
k , tt . e, c tattak bennünket vagy Poley és partne-

,, , , x xx Értesülésünk szerint Hevesi SAn- ríl,r(5Z a wtünő amerikai exentrikusok-
ugyanakkor azonban elvesztette a l dór már befejezte a kultuszminisz- r61 Elgifít Lola é„ partnere görkorcso- 
«?inház PeíAcs Imrét, Gyencs Lasz-! terrel való tárgyalásait a B-lista ke-1 iyamüvitsxekrő], Charlie Carrerröl, a 
10t’más színházhoz resztú viteléről. Egyelőre termesze- l pompáBabb fiampionzsouglőrről, Hux- 

| szerződött Bajor Gizi Átss Ferenc,; tesen hét lakat, alatt, őrzik a B-listá-, ter BrOV aoffol humoriB2iiikuS mester- 
Matrau Erzsi esKilrthu József. , sok névsorát, de néhány nap mulva j t 6róI é8 Té-Ü1 _ da elsősorban - 

: Közben Kiss Ferenc visszaSzérzo- > a nyilvánosság ele fogják hozni azt. -.......................................

1 — Azt a Csibit láttam. De azt negyvenesztendős asszony maszkjá- 
még ma sem értem, hogy egy ilyen ba, rém látszik többnek huszeszten- 
vékonydongáju darab megírásához dősnél. 
miért kellett Párisban öt írónak: , . .....
ötJiáeá^iái amikort^l^ cgfj is kü- j - Mi. hír^ többi-si^h^n? 
lonbet ir. I __ Nagy vigság van mindenfelé,

'.főként a Blaha Lujza-szinházba, ab- 
tagyarázom magának. Amit j bán az öltözőben, ahol a kacagtató 
clrontott^azt'-a mitsik kija-'humorú"' Ró"Zsnjfdi Ilona, a táncos-

— No hallja, ezet nem értit Majd min- • főként
gyárt megint 
Wegtffáiró'.,-------- ... — -....... —
vitotta, a harmadik újból elrontotta, a 
negyedik megint kijavította, de az ötö
dik csak úgy elrontotta, mint az első és 
igy lett rossz a darab. De Csortos! Mi?

— Csortos, amit én' mondtam ma
gának mindig, káprázatosán nagy 
művész, pedig a hábóruelőtti évti
zedek hangos romantikájához szo
kott közönsége Csór fossal, a külö
nös, uj jelenséggel szemben kissé 
idegenül érezte magát, mert hiszen 
Csortos sutba lökte az elárvult 
rekvizitumokaé és egyszerű, igazi, 
húsból és vérből való életet adott, 
ami abban az időben, legalább is a 
színpadon, merő vakmer őség szám
ba ment. Azóta a közönség ízlése 
nagyot fejlődött és Csortos szén las
san belopta magát az emberek szi
vébe, ahonnan nem tudták őt kila
koltatni sem az irigykedők vészes 
áskálódásiii, sem az egyes szerzők 
rossz darabjai, amelyeknek főszere
peit a kislányáért és a kenyérért 
kellett, hogy elvállalja. Most meg
jött az uj tavasza ennek a, nagy
szerű színésznek és az Állovában, 
mint a Csibibcn olyan alakítást 
produkált, amely méltó utóda, a. Li
liomnak, a Császár katonái, Joász 
főhadnagyának, a Rablólovag 
Kürthénck, a Kuruzsló medikusá
nak, a Vanya bácsi orvosának, a 
Hattyú nevelőjének és a Szerelem 
vására lelkiismeretlen kufárjának. 
A nézőtéren nem szabad még a 
légynek sem átrepülni, ha Csortos 
Gyula a. színpadon van.

— Es Bajor Gid?
— Egy lizenhdromcves kislányt 

játszik, de olyan aranyosan-, mintha 
csak hat éves volna, viszont, a 
drága Mészáros Giza, akit minden
áron bele akarnak erőszakolni a

Gerö Márton Király ucca 22

; Lajossal pedig most folynak a tár
gyalások szerződtetésére vonatko
zóan. A két színész azonban —- min
den kiválósága ellenére — sem tudja 
pótolni az eltávozottakat és ezért, 
amint a Hétfői Napló munkatársa 
értesül.

Hevesi Sándor beleegyezett a 
B-llstásokról szóló rendelet leg
alább részbeni végrehajtásába, 
de csak abban az esetben, ha a 
miniszter viszont nem gördít 
akadályokat az uj tagok szer

ződtetésének útjába.
ügy halljuk mindössze fiz-tizenkét 

\ olyan tagról v\n sző, akikét mór

■ *

lábú Békássy Jessy és a hóditó 
szépségű Sándor Gizi öltözik. Ha 
valami viccet akar hallani, csak 
oda menjen, annyit hallhat, ameny- 
nyit akar. Az ajtó ugyan nehezen 
nyílik s ezért a három grácia közül 
az egyik mindig kikiált: Emelni 
Ez azt jelenéi, hogy az ajtót a kilin
csénél fogva meg kell emelni, hogy 
kinyiljon. Tegnap azonban nagy 
baj történt, mert Lázár igazgató 
akart bemenni é,3 neki is kikiáltot
ták: Emelni! Lázár direktor, sze
gény nem tudta, hogy az ajtóról 
van szó, azt hitte, hogy a fizetésre 
céloznak és úgy elpárolgott az öl
töző elöl, mint a kámfor.

•— Beregit
— Holnap, vagy holnapután Uta

zik vissza Bécsbe. és úgy hallom, 
hogy a Szinész-szövctség meghívá
sára többé nem hajlandó Pestre 
jönni és inkább udvariatlan lesz 
majd, de a nagybecsű meghívást 
nem fogadja el.

— Végeidül?
— Fügéiül elmondom magának, 

hogy a múltkor az egyetemisták
nak, a BEAC-nak, meccse volt az 
MTK-val. amelyen természetesen 
megjelent Salamon Béla is, az 
MTK-isták leglelkesebb híve, aki 
minden meccsen résztvesz. Az egyik 
BEAC-bcli játékos a játék hevében 
összekapott a taccsbiróval és dühö
sen rákiáltott:

— Ne szavaljon ité!

— Salamon erre odament a 
beacistához és a fülébe súgta:

— Édes barátom. Bereginek meg
tilthatta. hogy szavaljon, de nem a 
— taccsbirónak.

A Royal Orfeum 
, rekordműsora

Ragyogó számok, elsőrangú produk
ciók, a legkitűnőbb arthtamüvészek 
egész sorozata és a kacagtató, derllt va
rázsló jelenetek garmadája: ez jellemzi 
azt a pompás műsort, amellyel a Royal 
Orfeum ismét meglepte közönségét.

Mikor a februári műsort megtekintet
tük, azt hittük, hogy ennél tökélete
sebbet produkálni már nem lehet és 
Íme a márciusi műsor fényesen rácáfolt 
feltevésünkre, mórt erre csak azt mond 
hatjuk — és ennél nagyobb dicséretet 
nem is mondhatunk — hogy sokkal- 
sokkal jobb, tökélet esőbb, poinpásabb, 
mulattatóbb, mint az előző műsorok 
bármelyike.

Tarján Vilmos Igazgató, Pártos Béla 
főtitkárral együtt ismét oly elsőrangú 
programot produkált, amely vetekedik 
a békebeli világvárosi műsorok bárme
lyikével. Biztos, hogy munkájukat a 
közönség harminc telt házzal fogja ho
norálni.

A gazdag műsorból nem is tudjuk 
hamarjában, melyiket emeljük ki, mert 
hiszen minden egyes jobb a másiknál. 
Beszéljünk talán Lord-Ainröl, a világ
hírű operaénekes, olasz hangtanomén- 
röl, vagy Roscray és Capalla-Tó], akik 

| a szépséget táncolják és oly csodásat s

Dénes Oszkár nj számáról? Nem, özeket 
teljesen felesleges külön-külön dicséret
tel elbaluioznunk. Mert mindannyira 
esak azt modhatjnk. hogy ezeket látni 
és hallani kell okvetlen tout Budapest
nek!

TÍÖFD ISI
francia bohózat 

premier pénteken a 
ffenalssance Színházban

• Balogh Emma és Káldor Borisba 
táncmatinéja a Rönaissance Színházban. 
Két fiatal tdnemüvésznő. Balogh Emma 
ós Káldor Borlska március 8-án, vasár
nap délelőtt 11 órakor szenzációs klasz- 
szikus és modern műsorral táncmatinét 
rendeznek a Renaissance Színházban.

— Hangverseny. Szombat este tartotta 
Bethlen-Lvdvigh írón operaénekosnő ez- 
Idei ária- és dalestjét. Nagy és szép mű
sort énekelt végig szélesekáláju, kép
zett szopránján és különösen a szubtills 
finomsággal előadott Schubert-, Brahms 
és Strauss-dalok ós a nagy drámai erő
vel interpretált Ah, perfidő! titáu lelke
sen ünnepelte.

• A Renatssance Színház o heti műso
rán a „Menyasszonyi fátyol" ma, hót- 
hótfőn és szerdán a Waterlooi csata, 
kedden, a Szeretni... csütörtökön ke
rül színre A Téged is! című pompás pá
rizsi bohózatnak pénteken lesz a pre
mierje, másodszor szombaton harmad
szor vasárnap szerepel a műsoron. Sze
retni ... első mérsékelt áru előadása va
sárnap délután.

• Kedden van a Frasquita Várost 
Színházi premierje, amelyet épp úgy 
mint a hétfői esti főpróbát és a szerdai 
második előadást, a szenzációs oparetl- 
újdonság világhírű szerzője, Lehár Fe
renc vezényli. A forróvérű kis spauyol 
oig^nyleány és párizsi szerelmesének le- 
bilincseiden érdekes regénye legszebb 
muzsikájának megírására inspirálta a 
modern operett nagy mesterét s a Vá
rosi Színház pazar előadásán, Serák ea 
Gábor kitűnő duettjében a csillogó Le- 
ádr-partitura minden kólája érvényesül
ni fog, amint a mulatságos librettó fri-e 
vidámsága is fokozott erővel fog hatni 
Sziklai és Molnár Vera magúval ragadó 
játékában és bravúros táncaiban. A 
Frasauita egyébként teljesen betölti a 
Városi Színház jövő hetének műsorát a 
vasárnap délután kivételével, átnlkor is 
a Tosca kerül színre.

• Ma, hétfőn este less a Frnsnuita
nyilvános főpróbája a Városi Színház
ban. B .. .. . .

I • A Frasquita első kéf előadását kert- 
I deu é»« flxerdán Lehár Ferone siemélye- 

Baen vezényÜ a Városi Színházban,
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Téged is (Ca) színlapja 
a Renaissance Színház, 

pénteki bemutatója
Claud Go vei 3 felvonást* bohózata Szép 
Ernő fordításában a következő rzerep- 
osztásban keiül színre:

Gaston Sorbier Sugár Lajos. Lucienne 
Korbier Simoryi Mária, Plantin Kabos 
Gyula, Plantinné Róth Marianne, Fran
cia de Noyellea Berczy Géza, Miss Mar- 
vey Bordás Róz**i, Róbert Soreghy An
dor, Maurice Széli Richárd, Mrno Emilé 
Földy Anna, Melanie Turay Ida, Szoba
leány Sebestyén Ilona, Hordár Bodnár 
Ferenc.

SPORT

• A Vígszínház jövő hetét a színház 
legújabb szenzációs kettős sikere: A fő
pénztáros ur és a Csendélet dominálja. 
A keddi és a szombati est jut az Ezüst- 
lakodalomnak, csütörtökön pedig a 
Nyut adják. Vasárnap délután a Bún- 
bury szerepel a műsoron. Szombaton 
délután a szinésziskola vizsga előadásául 
a Kis gróf című operett kerül színre.

• Halló. Amerika! hete lesz n Fővárosi 
Operettszinház jövő hete ?s. Minden nap 
a páratlan sikerű amerikai reviit ad
ják. Vasárnap délután a Nófds kapitány 
kerül színre mérsékelt holyárakkál.

• Városi Színház. Műsor. Hétfő: Fras- 
guitu nyilvános főpróbája, egész héten, 
minden este: Frasquita, vasárnap dél
után: Tosca, este: Frasquita.

• A Cslbi nagy sikere. Amint előre
látható volt, a „Csibí", a Magyar Szin- 
há® uj francia vlgjátéka a pénteki be
mutatón ötlotesaégével mulat ságossúgá- 
val és szellemességével teljes sikert ara
tott közönségnél és sajtónál egyaránt. 
A szenzációs siker 
brilliánsan vidám darabnak és 
gyogó előadásnak, elsősorban

Tíz NSC pontot szerzett 
az FTC-töí

Hz UTE is leadott egy pontot a XHC-nah — Jl 
VflC az ellene megítélt tizenegyes végrehajtása 
után levonult a pályáról, nyomban ezután vissza

ment — n BEJie is győzött
MTK—VÁC 3:1

Biró: Iváncsics Mihály.
Ellenére annak, hogy az első félidő ^vosből)" 

változatos küzdelmet mutatott, az MTK 
fölénye igy is kirívó volt. Gól nélkül1 
végződött félidő után a 10. percben a 
biró a határbiró megkérdezés© után 
tizenegyest Ítélt a VÁC ellen. A csapat 
protestált, a biró a tizenegyes végre
hajtását azonban a tiltakozás ellenére 
is elrendelte. A plnszirozott lövés a há
lóba jutott, mire a VÁC csapata sport
szerűtlen módon levonult a pályáról. A 
csapatkapitány intézkedésére azonban' 
visszamentek a pályára. A 32. percben 
Orlh lövése ujabli gólt eredményezett, 
mig a három perccel meghosszabWtott 
időben' ugyancsak 
gólt is. 
egyesből 
juttatott

második Melyen álló Vasasoktól, akik 
félidőnként 3—3 gólt rúgtak. Az első 
félidő góljait SzeHtmiklóssy (tizen- 

Takács és Jetiinek rúgták, 
a második félidő húrom gólját 

Takács juttatta a BTC hálójába.

III TVE—Törekvés 1:3 («:•).
Biró: Hertzka Pál.

A két kitűnő formában levő csapat 
küzdelméből az otthon játszó 
kerültek ki győztesként. Döntetlen fél
idő után a 19. percben Dröszler—Szabó— 
Kenyeres-s2.&.rny Összjátékából utóbbi 
szerezte meg a győzelmet jelentő egy 
gólt

M prágai Sparta 
3:0 arányban 

győzte le Szombat
helyi HK-ot

Prága, március 1.
A prágai Spárta, a cseh Labdarúgó, 

bajnokság gyorloao ós a BeombathJtet 
^SajmK,ubi (f?AK)
(félidő 3.0) arányban a Spárta gyözel. 
mevol végződött. A mérkőzés mieE 
nyílt , volt. A gotok az első félidőbe/a 
magyar csapat közvetlen hibáján Uviil 
estok A szombathelyi csapat a mótLlJ 
félidőben minden tekintetben egyrn- 
rangn ellenfele volt a prágai játéké, 
nak. A magyar csapat tagjai közül ki
váló formát mutatott Woinhard kanus 
akinek bravúros védéseit a prágai kő’ 
zonseg zajos tapssal üdvözölte. A félidő 
utolsó 15 percét a magyar csapat bal- 
vdsZeis”eín! tó,szol,a. minthogy a 
bíró Móricot (balfedezet) szabálytalan 
sár miatt kiállította. -“"FUlan.

Vívók MOZI ÉS FILM

egyformán szól a 
n ra- 
Bajor 

Gizi és Csortos Gyula grandiózus nlaki- 
tfisának, amelynél különbet ez a két 
nagy művész vígjátékban talán még 
jnom is produkált. Mészáros GIzh. Gom
baszögi Irén, Znia Karola, Z. Molnár 
László, Latabár Árpiul, Vendrey Peti 
vígjátéki együttese minden kritikán fe
lni áll. A „Csibi" legközelebb vasárnap, 
hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap 
szerepéi Magyar Színház rtitt*ornn. Kcd- 
de-n, csütörtökön, szombaton Fazekas 
Imre f||nflalmas drámája, az „Altona" 
P. Márkus Emília, Bajor Gizi, Csortos 
Gyula felléptével.

* Keddtől kezdve minden este Fras. 
quita. Lehár világhírű operettje a Vá
rosi Színházban.

• „A nagyságos asszonyt már láttam 
valahol’*. Fodor László szenzációsan 
mulatságos vigjátéka, a Belvárosi Szín
ház nagy sikere dominálja az e heti 
műsort is. A páratlnnul ötletes vígjáték. 
Amelynek eddig minden előadását táb
lás húz tapsolta, vasárnap, hétfőn, szer
dán, pénteken és vasárnap szerepel a 
műsoron. Kedden és szombaton a sze
zon nagy francia bohózatsikere, a „Ki 
babája vagyok én", csütörtök Lakatos1

ő lőtte n harmadik 
A VÁC egyetlen gólja tizen
keletkezett, amelyet Boros 

a bajnokcsapat hálójúba.
NSC—FTC 0:0.

Biró: Gerti Ferenc.
Nemzetiek egészséges és szép 

ballt játszottak. Bár az FTC technikai 
fölénye szemmellátható volt, a Nemze
tiek a szerzett pontot kiérdemelték. Az 
FTC'-nek a Fuhrmann—Sándor—Blum- 
trióból álló fedezetsora pompás munkát 
végzett, mig az NSC-nél a közvetlen 
védelem tett ki magáért.

Vasas—BTC 6:0 (3:0).
Biró: Kiss Tivadar.

Az MLSz engedélyt adott a 
helyzetben levő BTC-nck, hogy ameny- 
nyiben áz olasz szövetség kiadatása 
délután 1 óráig megérkezik, úgy a pi
ros-fehérek szerepeltethetik Olaszország
ból hazatért játékosaikat. A futballisták 
fél is öltöztek; BzonbWh hasztálati, mert 
a várt kiadatás nőm érkezett meg. A 
deprimált hangulatban levő játékosok 
azután súlyos vereséget szenvedtek a

A fut-

súlyos

K Move 
O. T. E. Junior mezei 

futóversenye
Ballon!Ittmízte Nagysándort 
(BEne) ahtt Somogyi (MTK) 
!s mcgvcr-tl — N csapatva,— 

uaimju tuxjim vn , vsuiuriuK Jjaaaius ___ _ s
László brill iáns „Fej vngy irós‘,-a kerül sar,yt nagy meglepetésre az 
szilire. | FTe nyerte MMC és MTK előtt

• 134—141 „Marira grófnő". 134—141-ik I Az OTE Óbudán rendezte junior mezei
előadása lesz e héten Kálmán Imre re- futóversenyét,, mely nagy meglepetéssel 
mokének, a „Marira grófnő"-nok a Ki-' zárult Az egyéni és csapat-favoritok 
rály Színházban. Minden eRte Lábasa 1 mind sorra vereséget szenvedtek. A ver- 
Juci, Vaály Ilona. Páliuay Ilka, Király jseny gyenge sportot nyújtott, egyedül 
Ernő, Rátkay, Vendrey, Szirmai, Raskó., csak Bclloni (MAC) váltotta be a sze- 
Vusárnap délután a páratlanul népszerű i repléeóhoz fűzött reményeket. Jól futott 
»• Árvácska". | Somogyi (MTK) is, aki nem rég még

• Grand Gulgnol — íaáreiüs •. Jövő} ifjúsági volt. Nagy Sándor vosebántai- 
hétfőn, március 9-én kezdi meg a párisi I mai miatt nem tudta formáját kifutni. 
Grand Guignol világhírű együttese' A csapatversenyben az FTC futói na- 
azenzáclós vendégjátékát a Király Szili'- gyón szépen szerepeltek. A MAC és az 
hasban. A Grand Guignol budapesti I MTK csapatát fölényesen verték. Fel- 
vendégszereplése művészi világesemópy, tűnő volt az MTE rossz szereplése.

-4 verseny eredménye a. következő:
Táv: 5 kilométer. 70 induló.
Egyéni győztes: Belloni (MAC) 16 p. 

........................ ......... . o«v>v «. 5418 mP- 1 Somogyi (MTK) 17 p. 20 mp. 
párisi Grand Guignol utolsó tiz esztou- Nagy (BEAC) 17 p. 34 mp. 4. Kovalik 
dejének leghatásosabb és logmüvészibb I7 P« 47 ™P- 5. Sxabadkay (FTC)
sikereinek válogatott gyűjteményét mu- ” ” 1580 '* r
•at.ta bo n Király Színház színpadén, A 
Grand Guignol a hutások nzlnháza. Vi
lághírű műsorából töbek között a követ
kezőket mutatja be nálunk: „Le chatcau ------- , , a.-j-ao,
do la mórt lente", (A lassú haldoklás * 56 pont. 3. MTK (2+7+134- 19-Í-22) 63 
kastólyn>, „La unit tragiquo do Ras-. pont 4. MTE A) (S+&+21+29+83) 100 
poLitine" (Raapüfln bonalutnns éjsza- pont. 5. MÁV 16+41+42+54+56) 209 
kája). „Le baiser dans la nuit" (Csók az Pont. 6. MTE B) (35+39+40+51+58) 223 
éjszakában) „La vick" (Az erőszak), pont. Indultak inág az OTE és a MEAC 
„Sur la dalié" (A kőlapon). Az előadó- csapata is.
sok kőidet. '/>8-kor, rendon helyárak, I V n.i.t,. tr. > ...... .elővételi díj ntnee. , <' P,.,s‘7 Károly eportclöadááa. A

• . ki, » .j . dooroeenl főiskolai sportertivotaég va
ló., A. B?;h. t* t f+df“ I’*4!“n '"irn’!J sport matinét rendez Debroeon- 
lesz a Blaha Lujza Színházban, •
minden este táblás ház tapsol a 
nyörü keleti daljátéknak.

mert, hiszen n háború óta ez az első ni- I 
kálóm, hogy Párig színházi kultúrája 
érintkezésbe kerül a budapesti közön
séggel. A vendégszereplés mindonkópen' 
méltó lesz a nagy eseményhez, mert a

csapatának.
BEAC—Zugló 3:2 (2:1).

Biró: Szilsz Hugó.

BEAC meglopctésszerü győzelmétA ____ ______
eredményezte a két feljavult csapat 
küzdelme. Bár Zugló volt a többet tá
madó fél, a szerencse azonban az egye
temiek mellé szegődött. A győztes csa
pat góljait Kovács (2) és Pluhár (11-es- 
ből) lőtték, mig a zuglóiak Neumayer 
és P ollók révén jutottak gólokhoz.

KAC—UTE
Biró: Nagy László.

A kispestiek csaknem az egész mér
kőzés alatt defenzív játékot folytattak. 
Ez azonban! egyonesen szenzációs volt 
A KAC pompás két bokkje: Dudás és 
Saguly voltak a meccs hősei, akik bá
mulatos teljesítményt végeztek. Az új
pestieknek ezzel szemben a balsaóreneöé- 
vel kellett megküzdeniök. A kispesti 
együttes védelmi taktikája egy drága 
pontot hódított cl az egyébként kitű
nőéi) játszó ÜTE-tőL A# UTB*W 
más, Csontos és Priboj, a KAC-ban a 
közvetlen védelmen; kívül ölvcdy tün
tették ki magukat.

H székesfehérvári 
cross countryt 

Király Pál nyerte
A székesfehérvári Déli Vasúti Előre 

TK vasárnap mezei futóversenyt rende
zett, amelyre az ESŐ teljes gárdájával 
lorándult. A versenyt természctesenKí- 
rdly Pál nyerte meg, aki mintegy 200 
méterrel győzött a csillaghegyi t'sekey 
Gyula ellen. Csapatversenyben az ESC 
győzött a székesfehérvári Álba 
ellen.

Regla.

Részletes eredmény:
Egyéni győztest Király Pál 

25:54.4 mp. 2. Csekey Gyula 
26:23.4 mp. 3. Poós (DVTK). 4. 
(ESC), 5. Kádár (ESC), 6. Bernáth (Álba 
Regia). Csapatversenyben: 1. ESC 24 
pont, 2. Álba Regia 62 pont. 3. DVTK
68 pont.

1.

(ESC) 
(CsFO 
Majxit

X Favoritok győzelme a másodosz
tályban. 38FC-MAC 2:1. — UTSE-KTE 
2:0. — Postás—Föv. T Kör. 3:1. — Ék
szerész— KAOE 2:1. — TTC—MTK 2:1. 
— Húsiparos—ETC 1:0. — BAK—UMTE 
3:1.

X A bajnokság állása. 1. MTK 25 
pont. 2. Vasas 19 pont, 3. FTC 18 pont, 
4. NSC 16 pont, 5. III. TVE 16 pont, 6. 
KAC 15 pont, 7. VÁC 14 pont, 8. UTE 
12 pont, 9, Törekvés 11 pont, 10. Zugló 
9 pont. ÍL BEAC 6 pont, 12. BTC 5 pont.

X Bécsi eredmények. A mai futball
mérkőzések eredménye: Rapid—Ama- 
tour (bajnoki) 3:1 (1:0; WAC—Simme- 
ring 4:2 (0:0); Hakoah—Rudolfahügc!
2:0 (1:0. II. osztályú mórkőzéeok: FAC 
Ostmark 2:1, Intornationa)—Sturm 3:0, 
Hertho—Wóissc 1:1, WAS—Nicholson

„ I ; ...... — —.—v .0:0. Barátságos mérkőzések: Sportklub
gyo- hírlapíró kollégánk a szabadtéri sportok- —Wacker 6:3, Slovan—Bewegungsspiele 

íréi tart előadást. 13:0.

17 p. 55.2 mp. 6. Szériák (MAC). 7. 
SchííMlrr (MTK). S. Kórsa (MTE). 9. 
Kmnszkv (MTE). 1(1. Kricgrr (FTC).

Ctafatvcrscnilben: 1. FTC (4+5+10+ 
11+12) 42 pont. 2. MAC tl+G+14+17+18)

ahol i bon. A matiné keretében Palaky Károly 
íyo* hírlapíró kollégánk n esahadíérl snnrlnk

VJSAGÜZEM” HnyvkUM te górnia rtartajrtírtuU, Bűdapwt, Vni, B«kk Sallirá utca

A Nibelungok
A nőmet művészet diadala

Abban a nagy versenyben, nmeivel 
közönyroko™Mnvénok te tetoiteéník kt“ ví 

aá<.rt futnak, a jövő héten biztos diadalt 
IOK arain: a Royal-Apollo te a Knmara 
amelyek a Genius-ülm rteavénytáraasÁg. 
nak legnagyobbazabásü Hímjét, a Vi- 
>» “PKotat mulatják bo. A német ho- 
dalnm'ó+ ?e f,‘ryben a viMs: ópostiro- 
dalmanak legnagyobb remeke, legcso
dálatosabb terméke a Vibelungok épwza. 
A gonnán lélek hatalmas energiája 
!‘lK.yv”D’’.us<i^a kí‘' «otro a Vibelungok 
hősi történetében. Valóságos félistenek 
szerepelnek ezekben a liöstörtónotekbea, 
HZ osemények és a miliő, amelyben le. 
folynak, ogyartmt gigantikusak. E gi- 
gasz: remekművöt vitte Ilimre most a 
nemet kinematográfia valóban az ere
detihez méltó forrnák között Thea von 
rtaröou-nak, a Hindu elromlik ksrfifálíe 
saerzonojénok feldolgozásában. PrllA 

a film rendezője kút éa tél évig 
aolgoaptt ezen a filmen, amelynek költ- 
Í25? trillió dollárt'tett ki. A film 
Műig három Világrész huszonnégy álla
mában került bemutatásra, mindenütt 
domináló sikerrel.

A film minden egyes jelenete monu
mentális és hatalmas meséje, érdekfc 
fiait# és lebilincselő kiállítása lenyügö- 
zo«n pazar és színészei a német szín
játszás első vonalából valók: Paul Rich- 
ter, Margarethe Schön, Schlettow nevei 
garantálják a művészi nívóját a filmnek.

A Génius, a Royal-Appollo és a Ka
mara igen nagy anyagi áldozatok árárt 
szerezték meg ezt a nagy filmet, amely
ről Harding, az Egyesült Államok el
nöke kijelentette, hogy Németország 
legnagyobb sikere 1914 óta — de az 
anyagi áldozatot biztos erkölcsi siker 
fogja koronázni.

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkiadó Vállalat,

OrMalsnker!

Mozgókép-Otthon
Egyszer minden asszony...

, A Flral N átlónál viUgflhnie. 
Főszerepben; Virginia Vally éa Maró Mac 

Darmott

Ne w-York éjjel
Fox attrakció. Főszerepben: Hatolta Taylor *a

Maró Mac Dermott
Előadások kezdeté: 4,6,8 és 10 érakor

Bz épad eggíR legnagyobb siftere

Hsáfénéjszakája
Kamarában
(Etöadtak: %3, %T,«4HW

Fejelte *mbv««Mí GwiMdl Gz»n,


