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Bethlen miniszterelnök: 
„Az okrobisták és demokraták 

paraziták és hulladékevőkM
A miniszterelnök szokatlanul erős támadása a polgári ellenzék és 
Vázsonyl Vilmos ellen — Elítélte a Wolff-párt politikáját is — Kirohanás 

a szodalisták ellen

Vázsonyl válaszol Bethlennek
Az I.. n. és III. kerületi Riplea- A -produktív munka szükséaesséoét 

várt vasárnap délután a budai Vi- hanasuluoztam, mert felemélkedé- 
gadó nagytermében szervezőiryülést síink nem a Jelszavait és eaumás- 
tartott. amelyre Bethlen Utváii .kjkü.i—— 
gróf miiilszterelnük felszólalását iS|®raoiíÁ 
"^U^lJ^végíR a be-

rendőrtisztek vijryázták nnndáSfelé. 
A termet megtöltötte a közönség, 
amelynek sorai között azonban meg 
fővárosi politikusokat sem lehetett 
felfedezni Ereky Károlyon kivid. 
Pontban öt órakor lépett az emel
vényre Bethlen. István gróf minisz
terelnök Rivka Ferenc kormánybiz
tos. Dréhr Imre és Zeökc Antal 
nemzetgyűlési képviselők kíséreté
ben. Az emelvényen helyezkedett el 
több volt fővárosi bizottsági tag is, 
akik egykor Wolfí Károly törzska
rához tartoztak. A miniszterelnököt 
beléptekor enyhe élienzes fogadta.

A gyűlést Korma Jenő nyitotta 
meg. Üdvözölte Bethlen miniszter
elnököt. aki a városi politikában 
épugy vezetőszerepet kíván magá
nak, mint az országos politikában. 
Ma végre elérkezett az a történelmi 
pillanat, amelyben megtudjuk, hogy 
Bethlen István gróf melyik partot 
tartja méltónak a támogatásra.

- Majd meglátjuk! - kiáltja 
harsány hangon^egy őszszakal-

aki különben Bethlen beszédét is ál
landóan zavarta.

Az első felszólaló

Bethlen István gróf miniszter
elnök

íg h —

:ezdve lovasrendorÓk ofrJÜLltftk 
endőrtisztek vigyáztak mindenfelé.

óráM, hanem kizáróan a 
iwnka által követkézbe-

Atomdalom. 
k6yatfae<m«nyal

.—.A forradalmak és az azután 
bekövetkezett események a magyar 
lelket legmélyén rágták meg. Tár
sadalmi osztályt társadalmi osztály 
ellen szerveztek meg.

bevitték a telkekbe a gyűlöletet, 

atomizálták, részeire bontották a 
magyar társadalmat .

— De nemcsak az egyes társa-

megkötésével. holott a városi ele
meknek is az az érdekük, hogy a 
falu is prosperálhasson, mert a vá
rosok közjpléte a falvaknak a jelé
téből fakad.

Szembeállították végre á forra
dalmak a fejekezetejíef olyan 
formában, hogy gyűlöletet vit
tek be a telkekbe, amely majd
nem lehetetlenné tette most már 
éveken keresztül, hogy 
ugyanazt akaró magyarok 

másra találnak.

az 
egy-

a fal— Három évi munka után _ _. . 
vakba kezd visszatérni a nyugalom. 
De döntő súllyal hir az, hogy most, 
az utolsó órában a kibékülésnek, a— l?e neincsaK az egy es iarsa- T-í-r*

dalmi osztályokat állította n fórra-! konszolidacionak azt a politikáját, 
dalom eavmással szembe, üzembe- amelyet az, imént vazelin bátor vol- 
állitotta a várost a faluval. A rá- ^m. meo lehet-e teremtem a város
romák a bajait orvosolni akarta a bán isés elsősorban a főváros fala- 
falu irazdasági szabadságának a Jón »«r

A zsidókérdés nem világnézleti 
kérdés

— Vannak a magyar közéletben 
számottevő tényezők, amelyek azt 
hirdetik, hogy a világnézleti kérdé
sek elintézése nélkül, hogy a n»gy 
elvi . problémák elintézése nélkül 
nem lehet eredményes munkát vé
gezni.

Egy éles hang a karzaton: Nem 
is lehet

volt. Határozottan, hangsúlyozással 
beszélt, az ellentmondások, amelyek 
a nagy rendőri asszisztencia elle
nére is sűrűn hangzottak el, nem 
zavarják, sőt reflektál is rájuk. 
Mindenekelőtt megköszöni, hogy a 
Budai Polgári Párt díszein őkévé 
választották meg. Nem akar beavat
kozni Budapest autonómiájába, nem 
akar programot adni, csak azt az 
összefüggést szándékozik kifejteni, 
amely az országos politika és a fő
városi községi politika között mu
tatkozik. Majd igy, folytatta:
, — Az országos politikában négy

Mindjárt be fogom bizonyítani, ......„ V11
hogy lehet. Azt mondják, hogy ezen j világnézletem csak egyet tilt: 
kérdések eldöntése nélkül nem lehet....................................................................
eredményes munkát végezni, mert 
nincsenek kitűzve a célok, amelyek 
felé haladni akarunk.

— Két irány van, amelyik ezt hir
deti. Az egyik azt mondja, hogy,® 
zsidókérdés világnézleti kérdés, 
amelynek elintézése nélkül eredmé
nyes munkát a fővárosban végezni 
nem lehet. A másik irány pedig aut 
mondja, hogy a szélső, radikális de
mokráciának megvalósítása nélkül 
nincs meg az az alap, amelyből ki
indulva. sikeresen lehessen a fővá
ros ügyeit sfanálni. Legyen szabad 
nekem, röviden ezzel a kérdéssel 
foglal koütli.

Én azt hiszem, c>

ezentúl is —. ennek útja nem 09t 
hogy másokat üldözzek, hanem nu- 
ritán, becsületes munkával igyeke9» 
zek hónuk alá nyúlni, igyekezzek 
mindazt megtenni, amit a kereste 
tény szolidaritás velük szemben n& 
bem előír. (Lelkes helyeslést)

* radikalizmus
— Oe ott van a másik tábor, mely 

azt. monja, hogy csak radikális de
mokratikus intézmények realizáló- 
savai, a meglévő intézmények fej
forgatásával, az erre vonatkozó vi- 
lágnézleti kérdések elintézésével le
het megteremteni azt az alapot* 
amelyen azután eredményes gazda
sági munkát lehet folytatni. A poli
tika az nem mindig alkotómunka* 
Az alkotómunka, az egyúttal min
dig helyes politika. Azt a harcot, 
amely kizárólag rombolásra tör. no- 
litikának nem ismerhetem el, ai 
sem nem épitő, sem nem alkotó, az 
tisztán és kizárólag rombolás. (Uao 
van! Úgy van!)

Történelmi pillanatok
— Vannak a történelemben pilla

natok, amikor az eszmei harc, as 
eszméknek a forrongása közepette a 
pártok között az összecsapás nagy^ 
alapvető problémák körűi fontos és 
a nemzetre nézve kívánatos. Kérde
zem azonban, hogy ma ilyen villo* 
natokat élünk-e? Én azl hiszem* 
hogy a viszonylagos jólét, a vi
szonylagos külső és belső béke az ai 
idő, amikor az ilyen politikai har
coknak az ideje következett be.

— Ilyen időkben, amikor minden 
politikával vagy jelszavakkal eltöl
tött perc veszteség a nemzet életé
ben, ilyen időben azt mondani, hogy 
nem boldog a magyar, mert például 
az emigránsok tömege még nincs 
idehaza, vagy nem boldog m ma- 
gyár, mert közéletünk fontos kérdd* 
seinek elintézését még egy pár ezer 
analfabéta, aki nincs benn a vá- 
fasztó jogban, a maga részéröl néni 
intézheti, vagy hogy nem boldog a 
magyar neéri, mert akad egy tni* 
niszlerelnök, aki a parlamentben 
kurjongató legények között rendet 
teremt, ezt elhiszik elvakult, fanatű

* ,. — tjj> azi uiBzviu, ct a t a tételt
*ív óta ugyanazt az irányt követem: állítom fel és bizonyita.H kívánom.

Békét hintettem és hirdetek a 
társadalmi osztályok és feleke

zetek között

hogy az első iránynak azért nincs 
igaza, mert

a zsidókérdés nem világnézleti

kérdés. Én nem ismerhetem el 
azt, hogy az én keresztény világ- 
nézletem üldözést parancsoljon 
bárkivel szemben. (Úgy van!
Úgy van! Hosszantartó taps.)

Az én világnézletem azt parancsol
ja. hogy igenis a bűnt, a hitványsá
got. a gyalázatot, a becstelenséget, 
az árulást és mindazt, amit rossz
nak nevezünk, üldözzük, bárki kö
vesse azt el, legyen, aa keresztény, 
vagy más vallása. Az én keresztény 

___*. _____ azt, 
hogy érdem nélkül jutalmazzak em
bereket. hogy felemeljek ilrcsfejü 
embereket.

Ha zsidók követik el a bűnöket, 
meg kell fegyelmezni őket, de 
nem azért, mert zsidók, hanem 
azért, mert bűnöket követtek el. 
És ha keresztények követik el a 
bűnökéi, akkor nem szabad fel
menteni őket azért, mert keresz

tények.
— Ha keresztény felebarátaink

nak segíteni kívánunk, ha őket erő- . .... . ......... ................ .......... ,_
siteni kívánjuk -- amint kívánom zált, tudatlan tömegek, de a polgár* 
éa ezt a politikát követni fogom súg józan része sohasem hiszi el.

Kikkel nem megy Bethlen együtt
— Árokkal nem haladhatunk Erekkel mi nem nuhetünk eováH 

eavütt eoufelól, akik a keresztény mert hiszen más célialk vannak át 
i’iláanérM ürítővé alatt visszavonó- nem a valódi évilőmiinka az. nmen 
lant, üldöiést, kiirtást hirdetnek. I őket vecetl.



HÉTFŐI NAPLŐ Budapest, hétfő, március í

Éles támadás a szocialisták ellen
— Nem mehetünk együtt azokkal 

11 szélsőbaloldali politikusokkal sem. 
akik a maguk részéről, amint már 
a,t kifejtettem, olyan s: első jclszn- 
vajc megvalósítása révén látják a 
magyar jövőt maguk előtt lehető
nek, amelyeket sem nem osztunk és 
időszerűnek sem tartunk. De én 
csak annyit mondok, hogy

egy fertőzött ágyba mi nem fék- 
hetünk bele.

Mi a magunk részéről világnézleti 
• ftalto mortúlékat nem csinálhatunk.

Mi
a polgári társadalom Ocskay 
brigadérosaival kezet nem fog

hatunk.

— Nem foghatunk kezet a szociál
demokrata párttal.

Itt a karzatról 10—15 ember egy
szerre kiáltotta Bethlen felé: 
Miért nemt A külföldön kezet 
fogott velük! Éljen a szociál

demokrata párt! (Nagy zaj.)

— Nem foghatunk kezet ezzel a 
párttal azért, mert ez a várt lejtőre 
került. Amikor annakidején, 1921- 
ben velük tárgyaltam, megmutat
tam azt az utat, amelyen haladva,

ibben- z országban hasznos- tényező
vé válhattak vqolna. De ennek elő
feltétele az volt, hogy szakítsanak 
a kétértelműségnek’ a^zal a politiká
jával, amelynek szemtanúi voltunk 
1919-ben. Ha akartak volna ebben 
az országban újból tényezővé válni, 
férfiasán és bátran ki kellett volna 
mondaniok, hogy szakítanak a nem- 
zrtictlcnséggel is, hogy szakítanak 
idebenn a vártba azokkal, akik 
nem szociáldemokraták, hanem kom
munisták. sza/citanak az emigrán
sokkal, szakítanak a forradalmi ten
denciákkal, mert a mai időkben Ma
gyarországot forradalmositani még 
kétszeres bűn azzal az idővel szem
ben. amikor ezt tették.

— ök akkor

feltételeimet elfogadták. Becsap
tak engem. Nem engem csaptak 
be egyedül, hanem önmagukat is.

Mert, ha most vannak nehézségeik 
a saját pártjukban, ez onnan szár
mazik, hogy

lem a főváros a magyar nemzetnek, 
magyar államnak, országunknak, 
jelenünknek és jövőnknek egy rek
lámplakátja kell, hogy legyen. Ez a 
reklámplakát fénylő betűkkel di
csőítse enek a nemzetiek józansá
gát, becsületességét, mnnkaKÓT>essó- 
gét a magyar nemzetnek a 
szál.

Ripka beszéde
Bdránszky Gyula, Recseg 

Dinich Vidor, Ziegler Géza. _____
/7.VÍ Károly, Battenberg Lajos az 
egyes kerületi szervezetek. Kovács 
Imréné a nők, Kacsóh Gyula pedig 
a Magyar Munkáspárt üdvözletét 
tolmácsolták.

Ezután Ripka Ferenc dr. emelke
dett szólásra.

— A mai impozáns gyűlés — mon
dotta Ripka — manifesztáció, hitt- 
vallás amellett a munka mellett, 
amelyet a kormány bizalmából kez
deményeztem. A főváros gazdasági 
élete nehéz helyzetben van. Nem

géniu-

Antal, 
Szilá-

t,,‘í,.jt.lk ll0UL1‘11 fedezzük az ez évi 
deüC'tet, mert a polgárság fehér- 
bíró képessége e érte a határt Te
hát a takarékossag elvét kell ml 
előbb érvényre juttatni. Végtefeni i 
sajnálom bőgj- a belügyminiszter 
ur családi gyásza miatt nem jelen
hetett meg, mert szándéka volt k” 
f°J Szil, jx Pví*ros adminisztratív 
gazdálkodásának csökkentésére vo- 
najkozo rendelettervezetét. Azt im- 
putaljak nekünk, hogy mi a főváros 
üzemeit zsidokezekrn akarjak jut- 
tatni. Isten latja telkemet. lio«*v ez 
meg eszembe se jutott, de a"kor- 
many se gondolt rá. Csak meg kell' 
szüntetni azt az állapotot, hogy i 
városi üzemek az egész ipart és' ke
reskedelmet letörjék. Rendeznünk 
kell a külföldi tartozásokat, javí
tani, a közlekedési viszonyokon, la- 
kasepitesi programunkat megváló 
8ítani stb. Ehhez a munkához hi- 
vöm a budai polgárságot A gyűlés 
a Himnusz éneklésével ért végei

nem voltak férfiak, hogy azokat 
az elemeket kiközösítsék, akik 
nem hozzájuk valók és akiket 
velem szemben megtagadni mer
tek, » nyilvánosság előtt azon
ban védőszárnyaik alá vettek.

Vázsonyi azzal vádolja Bethlent, 
hogy egyéni diktatúrára törekszik

Bethlen az oktrobistákat 
parazitáknak nevezi

—- Mit szóljak, polgártársaim, en
nék a tábornak másik frakciójáról,

az októbristákról?
Azt hiszem, ezekkel röviden végez
hetek. A természetrajz azt tanítja, 
hogy

4I10I nagy ragadozók vannak, 
ott paraziták is vannak.

A kutatók leírják, hogy ha a Nílus 
partján bizonyos aprómadarak meg
jelennek. akkor biztosan lehet kö
vetkeztetni, hogy ott nagy számmal 

’ vannak krokodilusok is. amelyek 
ott legelvén, a napra ktf'eküszaielf: 
$8 a madarak áz éteUiulladúkot s®e- 
ílik cl tőlük, Én egy bizonyos sym-

biozist látok itt, egy
együttélést egy polgári társada
lomhoz tartozó párt és egy szo
ciáldemokrata párt közt, amely 
élénken emlékeztet engem az 

imént, citált symbiozisra.
Ne vegyük rossz néven, hogy ez „ 
symbiozis megvan. Az egyik a má
sik nélkül élni nem tud. A másik 
azonban szqlonképcssebbé válik ál
tala. Ne predáljuk a puskaporunkat 
ezekre, mert ezzel az igazi, nagy ra
gadozókban kárt nem teszünk, lég

a

Vázsonyi Vilmos Bethlen táma
dásáról még az este folyamán érte
sült éB a XI. választókerület vacso
ráján hosszabb beszédben válaszolt:

— Komikus emberré válik az — 
úgymond —, aki kormánybiztost ne
vez ki önmaga ellen. A Wolff- és 
és Zich2/-párt Bethlen pártja és így 
az ő pártja ellen nevez ki kormány
biztost. ö a kormány és ellenzék egy 
személyben. Bethlen István eltűr 
egy lehetetlenséget, mert két irány
ban is játszani akar. A célja az, 
hogy bármilyen módon is, kor
mánytöbbség kerüljön a városhá
zára, nehogy a . liberalizmus jut
hasson uralomra. Országos politi
kában a kormány egy lépést sem 
enged a reakcióból. Á polgárság és

programja csepegett a demo
kráciától.

Ez a BetKlen-program általános, tti
kos választójogot ígért, de nem tu
dott a numerus claususról. Másod
szor akkor, amidőn paktumot kö
tött a szocialistákkal és előnyt adott 
nekik Bárczyékkal szemben. Mi a 
forradalmak kitörését akarjuk meg
akadályozni. Az elkeseredések leve
zetésére törekszünk. Bethlen Ist
vánt — úgylátszik — bántotta a 

I lelkiismerete, hogy a baloldal béké
jét még nem borította fel, ezért in
tézte ellenem ezt a durva támadást 

Bethlen nagy szocialista pártot 
kíván, hogy a kommonizmus falra 
festett ürügye alatt megerősítse 
egyéni diktatúráját, amelynek min-í z '---------------K’üeáí fjcveui aiKiaiurajai, ameiyneK

flörtöl.. Az ellenzéket azzal gyanú
sítja, hogy forradalinosít Ebben 
egy szikra jóhiszeműség sincsen.7 ,. , ,------- * ,, i BKY szagra juui^uu^b aiucouu.

iol íebb gyorsabban vájnak alkalma-I Forradalmi erők csak a jobboldalon *.• fx L-1 * ■ > rivi*fi liZxrex- /»» llnn /.-.z-./,4 . i. /■ , 1 i • . . • rt_i vannak,, ahol hozza-lehet jutni f<ry- 
fogor/osok^ veTuk szemben draszti- vérhez. Ahol hatalmat gyakorolnak, 

Kiliánban jarjanak cl. • * ..................................... •

„A demokraták is paraziták"
—. V‘uu ebben u társaságban egy 

.'másik parazita, ez a demokrata párt. 
Éu már az imént céloztam a pol
gári társadalom Ocskay brigndéro- 
saira. Éu azt hiszem, hogy polgári 
.felfogású embpr az 1917. és 1918. évi 
eseményekből megtanulhatja a lec- 

’ két, ' mit jelent az az egy aolgári 
?tártra' nézve, ha kezet fog és hatn
om/a juttatja a szociáldemokrata 

pártot.

Én megdöbbenéssel látóin, hogy 
az a férfiú, aki a caudiumi igán 
kert szíülnienf, az ilyen hamar 
elfelejtette a leckét és újból nem 
▼eszi észre, hogy a szociáldemo
krata pártban ma is meghúzód
nak azok az elemek, amelyek
nek, h« a párt hatalomhoz fog 
jutni, az első teendőjük lesz, 
hogy Vázsonyi Vilmos képviselő 

urat Svájcba küldjék.

— Veszedelmes játékot űz ez 
párt a polgári érdekekkel. Mert 
tudjuk, hogy

ez az u( a gersliihez és a tökhöz 
vezet, amelyet a polgárság evett 
meg. amelynek megevését h 
genfi tó partjáról Vázsonyi Vil

mos csak távcsővel nézte.

a 
mi

De óva intem nemcsak a polgársá
got, de intern a magyar keiéskedel- 
íni osztályt attól az úttól, amelyen 
most újabb uszításoknak van ki
téve bizonyos faktorok részéről, 
amelyek között — csak megállar5■ 
tóm olyanok is szerepelnek, akik 
bámulatos szívósságát tanúsítottak 
annak idején saját bukásba került 

vállalatuk szanálásánál, akiknek 
\ munkálkodása azonban minden-' 
esetre hozzájárult ahhoz, hogy az | 

I állam ma csak nehezen van abban 
a helyzetben, hogy a bajba került 
kereskedelmi társadalom minden 
egyes képviselőjének hóna alá nyúl
jon. A magyar kormány igenis min
dent meg fog tenni ezen a téren, 
amit a pénzügyi lehetőségek neki 
megadnak.

;— Ezekben voltam bátor röviden 
vázolni azt azt a szituációt, amelyet 
a választások előestéjén Budapesten 
látok. Önök tudják legjobban, hogy 
milyen politikát kövessenek, kikben 
bízzanak, kik azok a férfiak, akik 
egy egész élet munkásságával bebi
zonyították. hogy rendületlenül ál
lottak a polgárság melleit.

— Én nem szeretném, hogv még- 
egyszer mondható legyeu a fővá
rosról az, hogy bűnös főváros. Élőt-

oda csak ,a jobboldalnak lehet 
.iútni. A szofeiáldemokratupárt sza
kított a bolseyjzmussal, A polgár
ság Ős munkásság csak a közáza- 
badságok minimumot követeli. Egy
szerűen

a durva és közönséges sértés 
volt » szándéka Bethlen István
nak, amidőn a demokratapártot 

becsmérelni merte.

— Ezt a hordóhangot kezdi meg 
akkor, amikor az ellenzék parla-dAnUl, uUllhUI dó VllVllZíVJk poaXCl" 
menti hangját kritizálja. Bethlen 
egységes polgári frontot kíván. Ne
csúfolja meg a közszabadságokat, 
érezzen bátorságot az egyenlőség 
elvi álláspontjára helyezkedni, ak
kor lesz egységes polgári front. 
Amig ő a reakció feje és a reakció 
ellen kivonulni nem mer ós egy 
nyílt és egy szalonreakciós társasá
got tart fenn, addig együtt lesz a 
polgárság és a szocialista munkás
ság.

K AUCSUK SAROK 
K AU CSUK TALP 

VÍZHATLAN, RUGANYOS, HYGIENIKUS!
Teszi ezt az a Bethlen István, 
aki a szocialistákkal kötött pak
tumban bizalmiférflt kért a szo
cialistáktól a külügymisztérium- 

ba.
Bethlen már többször megelőzött 
szocialistákkal való tárgyalásban.a szocialistákkal való tárgyalásban. 

Először, amikor
a kommunizmus után leült Ga
rami Ernővel tárgyalni és adott

Téged
a Renaissance Színházban!

ZSUFFA ISTVÁN ES TÁRSAI
angol gyapjúszövetek áruháza Budapest IV, Vád utca 25-Telefon: 14-73 

Közismerten legelsörendü- 
angol és francia divat szövetujdonságai 

Páratlanul áll választékban megérkeztek
gw Autó-, kocu- és útitakarék dús választékban 1 “Wg Mintákat vidékre küldünk I TBB
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Aktivitás—passzivitás?
Teljes ősziiiteségirel megmondjuk, 

honv a választójogi javaslatnak az 
aktív politikába való bekapcsolását 

ország és a nemzet szempontjá
ból a legéletbevágóbb kérdésnek 
tartjuk. Olyan kérdésnek, amelynek 
megoldása nemcsak sürgős, de mi
kénti megalkotásától függ ennek a 
Trianon által megcsonkított ország- 
nak a sorsa. k „

És mert ez a hitünk, meggyőző
désünk az is, hogy a választójog 
megalkotásánál nem csupán a nem
zet egyetemes erdekei lehetnek a 
döntő szempontok, de hitünk az is, 
hogy megalkotásukban reszt kell 
követelnie magának az ország es a 
nemzet mindennemű kepviseletenek. 
A választójog az egyetlen olyan or
szágos érdekű probléma, amelyet 
nem lehet és nem szabad vártszem
pontok szerint elbírálni es megal
kotni A választójog a nemzet egye
temének érdeke. A választójog az 
állampolgári jogok, sőt kötelességek 
íi’gelseje, amelyhez mindenkinek 
joga van. amely nélkül el sem kép
zelhető az állampolgári jog es köte
lesség legelemibb gyakorlása.

Azt hisszük, hogy ezzel tisztában 
van a kormány és tisztában van az 
ellenzék is. Tudnia kell a kormány
nál; hogy főként most, a vesztett 
háború és szétdaraboltságunk után, 
amikor a termelő munkára a nem; 
zet minden erőit sorompóba állítani 
kötelessége, amikor minden állam
polgárra a munka és a terhek maxi
mumát rójja, nem zárkózhatik el az 
elől, hogy a kötelesség és munka 
mellett a jogokkal is felruházza ál
lampolgárait. Nem vagyunk tulko- 
vetelők, amikor a kötelességek tel
jessége, a magunkra vállalt munka 
maximuma mellett az állampolgári 
jogok minimumát, a. legelemibb pol
gárjogot követeljük a nemzet min
den polgára számára, a választó
jogot. Ezt tudnia kell a kormány
nak is, mely kérlelhetetlenül meg
követeli a polgári kötelességek tel
jesítését.

Annál szomorúbb és kétségbe- 
ejtobb, hogy a kormány, amikor a 
kötelességek teljesítését követeli, 
meg akarja tagadni a legkisebb pol
gárjogot s a választók tömegeinek 
szabad akarat nyilvánulását bék
lyóba akarja verni.

Ha pedig ilyen szándékok meg
nyilvánulását látjuk a kormány ré
széről, akkor nem lehet kétséges, 
hogy az ellenzékre hárul az a köte
lességbe menő. feladat, hogy az ál
lampolgárok jogait akár a kor
mánnyal szemben is megvédje.

Éppen ezért őszintén megmond
juk, azzal, hogy a választójogi ja
vaslat a Ház elé került ebben a for
mában, amelyben a kormány azt 
előterjesztette, megszűnt minden 
létjogosultsága a passzivitásnak. 
Megszűnt a létjogosultsága annak, 
hogy az ellenzék csak a Gresham- 
palotából hallassa szavát politikai 
vacsorák idején.

A választójogi javaslat tárgyalása 
harc. Kemény, kíméletlen harc 
mindkét oldalról és éppen azért en
nek a harcnak eredményes megví
vásához feltétlenül szökség van 
arra, hogy a harcoló felek szembe
kerüljenek, találkozzanak egymás
sal a csatasikon. a nemzetgyűlés 
nyilvánossága előtt. A passzivitás 
lehetett harci eszköz, taktikázás ak
kor, amikor csak előcsatározások 
folytak, melyek a haderők felvonu
lását elrejtették. Amint azonban a 
kormány beterjesztette a választó
jogi javaslatot, semmi célja, semmi 
értelme a taktikázásnak, a nyílt 
szembeállás nem kerülhető el, a 
harcot fel kell venni. Ilyenkor a 
passzivitással való további taktiká
zás azt jelentené, hogy az ellenzék 
nem meri felvenni a nyílt harcot, 
mert kétségesnek tartja a harc ki
menetelét.

Az ellenzék előtt ennek a javas
latnak a benyújtása nyitja meg az 
alkalmat, hogy erőit kifejtse. Nem 
lehet és nem szabad habpznia az 
ellenzéknek. A kormány feléje, dob
ta a kesztyűt a választójogi javas
lat f ni q ezt nem lehet észre nem 
venni. Ügy érezzük, hogy nem le
het kétséges Z. választás a jelen 
esetben a passzivitás és az aktivitás 
között. És ha mégis? Videaut con- 
sules, ne quld resT^blíca detriinenti 
eapiaL

Külügyminiszter: Walko Lajos 
kereskedelmi miniszter: Kállay Tibor 

Hat hét múlva aktuális a kormány rekonstrakciója
Scitovszky Tibor külügyminisz

ternek a Hitelbank élére történt 
meghívása óta a legkülönbözőbb 
kombinációk indultak meg utódjá
nak személyét illetően. Az első be
avatott hir szerint Zichy Rubido 
Iván londoni követet kombinálták 
a külügyminiszteri székbe, a lon
doni magyar követség vezetőjévé 
pedig ez esetben Kállay Tibort ne
vezték voilna. ki. Mint a miniszter
elnök személyéhez közelálló egysé
gespárti vezető politikusoktól érte
sülünk, ez a hír nem felel meg a 
valóságnak, mert jól informált kö
rökben befejezett ténynek tekintik.

SchadI tanácselnökről 
a vádlottak és védőik

A SchadI tanács nem szereti a színes 
,,Se hadi tanácselnöknél nincs törvénytisztelőbb 

rossz

Érdekes ítéletek
újságírókat
biró az egész törvényszéken** — Jó modorban hoz 

ítéleteket
Az elmúlt év májusában került SchadI 

Ernő dr. tanácselnök. Seszták Lajos 
törvényszéki bíró jogutódaként a buda
pesti bűn tetőt örvényesek tanácselnöki 
székébe s rövid egy év alatt még poli
tikus sem csinált olyan, a köztudatba 
.átmenő nyilvánossági karriert, mint a 
fiatal és temperamentumos tanácselnök. 
Lehet és valószínű, hogy azok az 
ügyek, amelyek eléje kerültek s me
lyeknek javarésze a sajtódéi iktumok 
körül mozogtak, inár tárgyuknál fogva 
jobban kikivánkoztak a nyilvánosság 
elé. tény azonban az, SchadI Ernő dr. 
neve, mely csaknem félelmetesen hang
zik azok fülében, kik valamely vonat
kozásban eléje kerülnek, ma közismert 
az országban s a SchadI bíráskodás kü
lön rendszerré lett tradicionális igaz
ságszolgáltatásunkban.

Ez ellen a ScftadZ-féle bírói eljárás el
len emeli fe szavát a Magyarországi 
Újságírók Egyeseülete hétfőn tartandó 
nyilvános választmányi ülésén, amely
ből kifolyóan memorandumban kér or
voslást a Sc/iadZ-féle bírói eljárással 
szemben.

Szemelvények a SchadI* 
ítéletekből

Sem kritikailag, sem bármily különös 
tendenciával nem óhajtunk foglalkozni 
SchadI dr. tanácselnök ítéleteivel. Csak 
mint érdekesség adjuk itt időrendben az 
alábbiakat:

SchadI tanácselnök bemutatkozója 
Székely Nándor tanár pőrénél történt. 
Székely tanár röpíratot írt: „A nume
rus clausus Magyarországon4* címmel. 
A röpírathoz Pakots József nemzetgyű
lési képviselő írt előszót. Székely tanárt 
három hónapi fogházra, egy évi hiva
talvesztésre és 300.000 korona pénzbünte
tésre ítélte a SchadI tanács. z

Rövid időn belül Lendvai Istváin faj
védő képviselő állott a Scliadl tanács 
előtt a hírhedtté lett ceglédi levél miatt, 
melyben a nemzetgyűlést tingli-tangli 
kabarénak, latrok barlangjának ne
vezte. Az eljárás hivatalból indult meg 
nemzetgyalázáa a a nemzetgyűlés meg- 
rágalmaztísa címén. Az első vád alól 
felmentést, az utóbbiért jelentéktelen 
pénzbüntetést kapott Lendvai képviselő.

Budavári László néptanítót „Nagy 
urunk Horthy Miklós" c. cikke miatt, 
mellyel telve volt felekezet elleni izga
tással, a következő indokolással men
tette fel a SchadI tanács: a cikk „egy a __ __
haza aggasztó állapota miatt szorongó í Seukiaem ragaszkodik a paragrafusok- 
szivű hazafi (1) feljajdulásdból szüle-1 hoz úgy, mint ő, és neki okoz legna-
tett meg."

Teszdrsz Kálmán, a Népszava munka' 
társát, egy évi fegyháza és egy millió 
koronára ítélto a SchadI tanács, mert 
azt írta, hogy Pilisszántón a csendőrök 
jogtalanul használták fegyverüket.

Fábián Béla nemzetgyűlési képviselőt 
a Nép munkatársa kétizben azzal vá
dolta meg, hogy kommunista volt. Fá
bián képviselő elégtételt a bíróságtól 
követelt. A SchadI tanács n Nép mun
katársát Fábián képviselő kétszeri meg
ró gahua zásáért 14 napi fogházra ítélte, 

i A Bupert képviselő ügye annyira is-

i hogy
I Scitovszky Tibor külügyminisz

ter utódja Walko Lajos lesz,
| akit viszout Kállay Tibor fog a 

kereskedelmi miniszterségben 
felváltani.

r Előbb ugyan azt tervezték, hogy 
Búd János lesz a kereskedelmi és 

i Kállay Tibor a pénzügyminiszter. 
I ezt a tervet azonban Kállay Tibor 
I ellenzésére elejtették. A kormányt 
ebben az elhatározásában az az elv 

| vezeti, hogy a miniszterek képvise- 
; lök legyenek. Ezek a változások hat 
i hét múlva aktuálisak.

is fog-

Kordo.

meretes, hogy azzal külön néni 
lalkozunk.

Felcky Géza, Boroes László, 
Tibor és Turcsányi Gyula hírlapírók 
ügyei nemcaak jogászi körökben, de a 
politikai világban is erős hullámokat 
vetettek.

Mit mondanak SchadI 
elnökről, akik előtte 
állottak

Megkérdeztünk néhány hírlapírót, kik 
már vádlottként állottak a SchadI ta
nács előtt, hogy milyen benyomást sze
reztek maguknak SchadI Ernőről, a ta
nácsról, a tárgyalásról.

Falus Ferenc, aki huszonhétizben ál
lott a SchadI tanács előtt, ezeket mon
dotta:

— Minden esetben az volt az impresz- 
sz iónt, hogy könyörtelenebb és szigo
rúbb bíró előtt állok, mint akár az egy
kori sajtóbiró Nagy Béla, akár Seszták 
Lajos volt.

— Tulajdonképpeni impresszióról alig 
beszélhetek, mert csak az ítélet súlyos
sága után éreztem, hogy megdöbbenés
sel kellett volna figyelnem a tárgyalás 
folyamát. A tárgyalások alatt velem, 
szemben csak szigorúságot, de rosszin
dulatot nem éreztem soha és politikától 
független kérdéseimet a biró űr félbe 
nem szakította. Egy komoly és őszinte 

érzésem azonban állandóan kísértett és ez 
az volt, hogy a bizonyítás kérdésében 
az újságírótól mindig szóról-szóra való 
bizonyítást követelt, a SchadI tanács. 
Amikor a tanács ólé álltam, egyedül 
azt éreztem, hogy itt ha a tényeket bi
zonyltom is, a kúriai döntvénnyel bizo
nyításra szükségtelennek jelzett újság
írói színezésért is súlyos büntetést kap
hatok. Mert a SchadI tanács nem szereti 
a. színes újságírói Írást.

Korda Tibor, aki már kilencszer volt 
SchadI Ernő tanácsa előtt vádlott, így 
nyilatkozott:

— Sohasem éreztem félelmet a 
tanács tárgyalásán. Nyugodtan, 
gyobb lelkinyugalommal álltam 
előtt, mint minden vádlott, aki 
hogy nincs bűne.

— Fekete ruhába öltözködtem, 
nyukkendőt vettem fel, hogy külsőm is 
tanúságot jegyen törvénytiszteletem 
mellett. Azt hallottam ugyanis, hogy 
SchadI tanácselnöknél nincs törvényt 
tisztelőbb biró az égést törvényszéken.

SchadI 
legna- 
bíróim 
tudja,

fekete

gyobb örömet, ha látja, hogy a vádlott 
tiszteli a törvényt és a bíróságot.

— Halk hangon mondtam be személyi 
adataimat és csendoseu szólt hozzám, 
néha mosolygós is volt az arca a szem
üveg mögött Ügy éreztem, hogy velem 
rokonszenvezik a legjobban az egész te
remben. A főm agán vádlót többször fi
gyelmeztette. hogy ne beszéljen ügy
védképviselőjével, rendreutasította a 
védőügyvédet, haragosan csendre in
tette a hallgatóságot, rákiáltott a ta
nokra, csak olyankor lágyult el a 
hangja, ha hozzám eaól,t a vádlotthoz.

Sajnál, gondoltain, érzi és látja a ta
nácselnök úr, hogy nekem van igazam 
éa fel fog menteni. Tudtam, hogy ide
ges ember, hosszú éveken át harcolt a 
háborúban, azután pedig esztendőkön 
keresztül hadifogoly volt. Sietve el
mondtam tehát rövid védőbeszédemet, 
azt már türelmetlenül, félig állva hall- 
gáttá végig a tanácselnök és helyet 
foglaltam a vádlottak padján.

—• Izgalmas öt perc, a bíróság vissza
tért a tárgyalóteremhe, SchadI tanács- 
elnök felolvasta a bírósúg ítéletét, há- 
5??“ Jl°-naiB/‘8 k‘-,’szer 15 millió korona. 
En eltagadtam a meglepetéstől, ellenfe
lem mosolyogva nézett végig rajtam, 
egy mozdulatot tett; voila, SchadI biró 
V,.? ,a ^na vette az aktákat, ment 
ebédelni és jóságos, kedves kék szemé, 
vei meg egyszer végig cirógatott, Hgu.

‘elitéit. "cm "

Tarcsdnpí Gyula, akt a Szántó Mik. 
’ÓB e.ltilPéséröl irt Cikke miatt

EME ügyészével keletkezett perben 
állt a Schadl-tanécs előtt, így felel-

— Impresszióm nekem cíltéltetésem 
níhrtJ1fyan‘‘iZ,.mi,nl a,ui “ t4rgyaláa le- 
folytatása alatt keletkezett bennem. S 
hogy impresszióm nem csalt, igazolja 
a bizonyítás a marasztaló ítélet. A 
tárgyalási elnök úr becsült személyéről 
Pedig ugyanolyan kedvező az én véle- 
menyem, mint, amilyen úri és jóindu
latú — feltevésem szerint - az, ő fel
fogása rólunk újságírókról.

Igj' mondja el impresszióját néhány 
újságíró. Nem közéleti funkcionáriusok, 
nem jogaszok, nem törvényhozók. Nem 
“ birAlják ~ 621 a I^zok-
nak hagyják —, csak a toll néhány 
egyszerű munkása mondja el, mit ér
zett a Schadl-tanács előtt.

Mit tartanak SchadI 
elnökről a jogászok

Kié. Jenő dr., a szocialista párt 
ügyesze, aki gyakran funkcionált a 
Scbmtt tanacs előtt, így nyilatkozott:

SchadI tanáesolnök tárgyalási mód
szerében leginkább hibáztatom azt.hogy 
“ tar«y",<S?, '“'.'-amán tett megjegyzései-

1 öntudatlanul is elárulja rokonszenvét 
vagy ellonszonvét az elötto álló vádlot
tal szemben és igy kvázi előre Ítéletet 
niond, mielőtt a Mnpor egész tárgya
lom anyagát ismerné. A tárgyalás ve
zetésének ez a módja a védőiem szabad
ságának rovására megy és beleütközne 
azokba a nemes tradíciókba, amelyeket 
a háborít előtti főtárgyalási elnökök ki- 
fejlesztettek.

Gllörki Imre dr. ezeket mondotta:
— En a legfőbb kifogást abban látom, 

hogy a sajtó- és politikai ügyekben a bi. 
zonyítasra nem adnak meg minden mó
dot, vagy pedig ha a bíróság helyt ad 
itt-ott a bizonyítás iránti kérelemnek, 
akkor csak olyan bizonyítókokat fogad 
el, amelyek, hogy úgy fejezzem ki ma
samat, „kézzelfoghatóak*’. Ez a kifogá- 
sem SchadI tanácselnök működésére ép 
"gy. mint a legtöbb tárgyalási elnökre, 
akik politikai perekben Ítélnek.

Fdmbdrp Busztem dr. ezt a szellemű 

Meinl-kávé



4 HÉTFŐI MAPLÖ Budapest, hétfű, március 9.

nem kell oissialBtfni 
a tiszfoiselö-elölejet 
A kormány blxlk ■ bevételek 
emelkedésiben - TkrayaM- 
sok a tlntvlselök Jullus l-éii 
esedékes genorklls flsetés- 

rendeléséről
A köztisztviselők körében nagy 

elégedetlen séggel fogadtak a kor
mánynak azt a rendeletét, amely 
szerint a várva-vart segély helyett 
csak előleget folyósítanak, ennek 
összege azonban csak az egyhavi il
letmények 75%-a lesz, amit viszont 
nem is egyszerre, hanem csalt Két 
részletben, március 15-én és május 
15-éu vehetnek fel az allami alkal
mazottak.

Munkatársunk ez ügyben a kor
mányhoz közelálló helyen azt az ér
tesülést szerezte, hogy a köztisztvi
selőknek nincs okuk aggodalomra. 
Igaz ugyan, hogy egyhavi f^88*’ 
egyenlő segély helyett csak 75%-os 
előleget kapnak, de ezt az összeget 
a kormány nem szándékozik vissza
fizettetni, vagyis az előleg végered
ményben mégis csak segély lesz. A 
kormány ugyanis bízik abban, hogy 
n bevételek továbbra is az előirány
zottnál nagyobb mértékben fognak 
befolyni és nem lesz szükség arra, 
hogy a tisztviselők fizetéséből az 
előleg elmén adott összeget levon
ják.

Ezzel kapcsolatosan mértékadó 
helyen úgy informálták munkatár
sunkat, hogy a költségveies munká
latai során konkrét tárgyalások in
dulnak meg a tisztviselő/- julius 
1-én esedékes generális fizetesrendc- 
géséről.

Öngyilkosok 
éseltUniek vasárnapi 

krónikája
Megszökött a kórházból, hogy 
negyedszer követhessen el ön
gyilkosságot — Szomorú adatok 

a mai kor tUnetáhez
Óra vetz Káliuáu 22 éves bank

tisztviselő, aki apósának Verpeléti 
ut 4—6. számú lakásában lakott, 
idegbaja miatt háromszor követett 
el öngyilkossági kísérletet. Először 
mellbelőtte magát, mikor felgyó
gyult, fölakasztotta magát, mikor 
ez sem sikerült, fölvágta kiirjáu az 
ereket. Ezt is idejekorán észrevet
ték. A súlyos idegbajban szenvedő 
öngyilkos jel öltét ekkor családja a 
Moravcsik-klinikán helyezte el. Fe
lesége többször meglátogatta és 
ilyenkor a beteg ember mindig 
sírva panaszkodott, hogy nem bírja 
ki a klinikán, megőrül és ha nem vi
szik haza, akkor megöli magát. Feb
ruár 24-éu Oravetz Kálmán egy 
óvatlan pillanatban kabát ós kalap 
nélkül kiszökött a klinikáról. Azóta 
nem látták. A rendőrségen azt hi
szik, hogy a szerencsétlen fiatalem
ber a Dunába ugrott.

Kindlinger Pál 29 éves elmebeteg 
januárban megszökött a lipótmezei 
tébolydából. Győrbe utazott, útköz
ben eladta cipőjét és ruháit, úgy
hogy félig meztelenül érkezett 
Győrbe. A rendőrök természetesen 
már a győri pályaudvaron elfogták 
és visszahozták a Li pótmezőre. 
Kindlinger eddig meg nem állapi
tól t körülmények között néhány 
nappal ezelőtt ismét megszökött a 
tébolydából. A rendőrség keresi.

Fenyő Árpád 29 éves építész szü
leim k Aréna ut 6. számú lakásáról 
eltűnt. Legutóbb Csepelen látták.

Kende (Kohn) Ibolya 23 éves ház
tartásbeli leány Garay tér 16. számú 
lakásáról eltűnt. Hozzátartozói at
tól tartanak, hogy a leány bűntény, 
áldozata lett.

SZAKORVOSI vér- ea nemlbetegab
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Az ellenzéki blokk két polgári pártjának
n|J»• •

Erről dönt hétfőn az intézőbizottság - Konkrét Indít
vány közös elihatározással — Ebben az esetben a blokk 
követeli a teljes taglétszámot a bizottságba - Semmi 
taktikázás nem bonthatja meg az ellenzéki blokk 

egységét
Ezen elhatározásból kifolyóanA választójogi tör vény javaslat a po- | 

litikai élet hullámait ezekben u napok- j 
bán, amikor a javaslatot Bethlen gróf ! 
miniszterelnök a nemzetgyűlés elé tér-; 
jesztette, annyira felkavarta, hogy elő
reláthatóan igen jelentős politikai meg
mozdulásoknak lesz a szülőanyja. Aa 
egységespárt — mint a lapok megírták 
— az egyes, pártok számarányának meg
felelően a 25 tagu választójogi bízott- ' 
Ságba a pártok de,legátusainak kijelölé
sét kérte. Ez a körülmény megmozdu
lásra késztette az ellenzéki pártok ama1 
részét is. mely közel három hónap óta 
paszivitásban van.

A demokratikus-blokk szombaton es
tétől a késő vasárnap hajnali órákig ta
nácskozott arról, hogy jövő taktikáját 
illetően minő álláspontot foglaljon el, 
mert egyesek szerint a választójogi tör
vényjavaslat beterjesztésével elérkezett 
az a legalkalmasabb időpont, amikor 
az ellenzék feladhatván passzivitását, 
erőteljes harcot indíthat a kormány el
len.

Ebből az elgondolásból indult ki a de
mokratikus-blokk szombat éjjeli ülése. 
Mint előrelátható volt, az intézőbizott
sági ülés szombaton nem hoz még vég
leges határozatot s nem is foglal vég
legesen állást abban a tekintetben, hogy 
a passzív ellenzék feladja-e a passzivi
tását, vagy sem.

Kormánypárti körökben abban bíz
nak. hogy a választójogi javaslat beter
jesztése dz ellenzéki blokkban szakadást 
fog előidézni, mert remélték, hogy lesz
nek olyanok, akik a javaslattal szemben 
felveendő aktív harcot előbbre helyezik 
a passzivitásnál s ennek az elgondolá
suknak érvényt fognak szerezni.

Ez a remény azonban nem vált va
lóra. A demokratikus szövetség tárgya
lásainak 
hogy 

elején megállapodott abban,

semmi 
gedi

körülmények közt nem en- 
a blokkot felbomlasztani, 

ellenkezően arra törekszik, hogy a blok
kot még jobban kimélyítse a polgárok 
ós munkások szövetségében.

Ez az elhatározás szülte azt, hogy — 
mint informátorunk mondotta — dacára 
annak, hogy a szociáldemokrata és a 
Kossuth-párt. a passzivitás mellett dön
tött, már előzetesen a blokk tagjai egy
értelműen megállapodtak abban, hogy 
ez

a két ható rostit, semmi körülmények 
között nem praejudikálhat 

élhatározására.
a blokk

problémák 
mondotta

— A dolog éc a felvetett 
természetéből következik - 
informátorunk, — hogy ilyen nagy 
horderejű kérdésben ellentétes felfogá
sok kerülnek felszínre, hiszen azért is 
ült össze a párt intézőbizottsága, hogy 
minden oldalról megvilágítsa a kérdést 
és a meggyőzéssel hozza meg a. dön 
tést.

Előrelátható volt tehát, hogy szomba
ton végleges eredmény nem is volt el
érhető. A szombati tanácskozás i for
mációnk szerint mégis nagy eredmény
nyel járt. Olyan kérdéseket tisztáztak, 
amelyek eddig úgyszólván függő kérdé
sek voltak a blokkon belül is.

Hétfőn eete a blokk tovább 
tanácskozásait a terézvárosi 
demokrata körben. Teljesen 
helyről úgy értesülünk, hogy 
szombati tanácskozások eredménye 
az ideák leszürődéseképen konkrét for
mában indítványt kerül a blokk elé, 
amely kettős irányú lesz. Az indítvány 
első része — információk szerint — ki
mondja, hogq

folytatja 
központi 

beavatott 
éppen a 

és

u demokratikus blokkban tömörült 
pártok a legteljesebb egyetértésben 
és a legmesszebbmenő szolidaritás- 
bán állnak és maradnak egymással.

1 a demokratikus sszövetség felkéri a 
polgári pártok közül a Szilágyi La-

' jós elnöklete alatt működő demokra
tikus szövetséget és a dsmokrata-

. pártot, hogy a passzivitás elvi ál
láspontjának feladása nélkül kí
sérelje meg a harcot a választójogi

i bizottságban a javaslat ellen a de- 
l mokratikus blokk szettemének és in

tencióinak megfelelően.
| Amennyiben a tárgyalások folyarhán 
remény nyílik arra, hogy a javaslat 

i reakciós részeinek fontosabb kérdései- 
j ben az ellenzék eredményeket tud cl- 
I érni s ebben a többi pártok is aktivi- 
; fásba lépésükre garanciákat nyernek, 

ebben az esetben a demokratikus szö
vetség elérkezettnek fogja látni az időt 

i arra, hogy a maga részéről is aktivi
tásba lépjen, ellenkező esetben a bizott
ságban részt vett pártok is feladják a 
teljesen meddő parlamenti küzdelmet és 
más irányban indítják meg a harcot, il
letve ezen utóbbi esetben a demokra
tikus szövetség újólag dönteni fog tak
tikája kérdésében. Arról is értesülünk, 
hogy abban az esetben, ha ezt az indít
ványt tenné magáévá a blokk, követe
lik, hogy

a blokkban egyesült pártok 
mára az cgységespárt biztosítsa azt 
a képviseleti létszámot, amelyet a 
blokk pártjai számára külön kon- 

templált.

Ez azért is fontos volna, mert ez egy
részt dokumentálná a blokk egységét, 
másrészt olyan harcias ellenzékiek ke
rülnének a bizottságba, akik erőteljesen 
megvívják harcukat a kormány válasz
tójogi javaslatával szemben.
Ügy értesülünk teljesen beavatott el

lenzéki forrásból, hogy ezt az indít
ványt a blokk pártjaiban meglehetős 
szimpátiával fogadták s minden remény 
meg van arra, hogy a blokk hétfői ülése 
ebben az értelemben fog határozni.

Munkatársunk a vasárnap folyamán 
igyokezett megszerezni több ellenzéki 
képviselő véleményét, azonban a kon
krét véleménynyilvánítástól a blokk 
tagjai arra való hivatkozással tartóz
kodtak, hogy a hétfői értekezlet sokkal 
jelentősebb politikai szempontból, sem
mint bármilyen nyilatkozattal elébe 
akarnának vágni a blokk együttes ha
tározatának.

Politikai, körökben úgy ítélik meg a 
helyzetet, hogy a hétfői értekezlet, for
duló pontot jelent a magyar belpoliti
kában.

a leszámolás**
ilegfenvef/eték lovag Tichtl 

Károlyt
— A Héttői Napló tudósítójától —

Lovaw Tichtl Károly, az annak
idején az Aiidrássy-I'riedrich párt
ba olvadt Rendiiárt volt elnökét is
meretlen egyének, vnlósziniicn a 
városszerte működd titkos-egyesii- 
lat tacial életveszélyesen megfenye
gették. A lovagot, aki közismert ..or
todox-legitimista". Tavaszmező uc- 
ea 19. szám alatti I. emeleti lakásé 
nak előszobájában szombaton este 
az a meglepetés várta, hogy az 
ebédlőbe nyíló ajtó kilincsére egy 
véres napirkéz volt függesztve ez
zel a felírással: Jön a leszámolás. 
A megfenyegetett lovag Tichtl Ká
roly följelentést tett a rendőrségen 
Ismerétlen tettesek ellen.

WEtSZ sAndor és Rónái
Posztó- és bélésárunagykereskcdós Budapest, I
V. kerület, Arany Jánoi ucca 22. sxá^ |

NÁTHALAZ ELLEN
Elsőrendű G! Jt&SfllClEííí közismert legjobb 
minőségű •*’•*■**■■ gyártmányú

ezer kor., női eárclpő, nyel vés 110 ezer. 
Férfi nArcIpő 90, nyel vés 100 ezer kön 
Gyermek eéroipő 65, 75 ezer korona” 
NŐI beX bő re i p ő 180, 250 ezer korona' 
Férfi boxclpő 2Í5, 350 ezer korona 
Torna- éa iaiiiszcipőkTúgyszintén 

szandálok már megérkeztek
Tornanadrág klottből 40 ezer korona, 

Svéd azoknyanadrág 125 ezer kor., 
Tornatrikók 35 ezer korona

Házicipők bőrtalppal 90 ezer koronáért 
a 25 cv őt.i szolidságáról közismert Scháfer cégnél 

caak I. kerület, Dőbrenter tér 4. szám alatt

Porlslen Grill
Párisi kalitka

PalmBeachlioe
a fővárosi közönség leg

kedveltebb zenekara
Csak 

az úri közönség 
táncol

Kedd, péntek és 
szombaton záróra 
reggel órakor

Kezdete: 11 órakor
Telofón: 83-T4 szóm

Padlőfllceh, futók, 
Samberkenek szőnyegek

Bútorszöveteit príma brokátok 230 ezer

Vágó ésTápsa
fzdvptfoshelféhek üzletében

IV, Kainmermayer Károly ucca 3 
(Központi Városház épületében)

Ragályos betegségeknél 
nélkülözhetetlen a__
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Kereskedő é$ Iparos Újság

A napokban alakult meg a fővá
ros XIII. választókerültének Demo
krata Pártja, melynek felavató ün
nepén résztvett Vázsonyi Vilmos, 
Benedek János, Pakots József és 
Bródy Ernő dr. is. A megjelent po
litikusokat Fábián Béla nemzet
gyűlési képviselő, a XIII. kerületi 
párt elnöke üdvözölte, majd Leder- 
mann Mór, az OKISz elnöke szólalt 
fel, s nagyszabású beszédben muta
tott rá a kereskedelem és ipar sii- 
lyos helyzetére.

— Tekintélyes és ősrégi cégek 
jelentenek fizetésképtelenséget — 
mondotta —, s a pénzügyminisz
ternek nincsen más szava ezeknek 
a bajoknak láttán, mint az a hír
hedtté vált mondása: „Hulljon a. 
fémese**. Ilyen kijelentésekkel 
szemben nem létérdeke-e minden 
kereskedőnek ahhoz, a párthoz 
csatlakozni, mely egyedül képvi
seli az érdekeit.

— A gazdák hitele sürgős a 
kormánynak, de a kereskedelem 
hitelével, felsegitésével nem 
dik.

töijő-

A Nemzeti Bank nem 
ad váltóhitelt, akiken 
segíteni lehetne, hanem 
akik ezáltal még nagyobb 

jövedelemre tesznek szert. De ha 
kap is hitelt a kereskedő, képes-c 
exlsztálni a mai 25—30—35 száza
lékos kamatok mellett?

— Meg kell szüntetni a felesle
ges közüzemeket is.

— A kormány intézkedései meg
ölték a t.ranzitókereskedelmet, is, 
melyre Magyarországot és Buda
pestet pedig földrajzi 
egyenesen predesztinálja. A for
galmi adót sem hajlandó csökken
teni. vámhitelt csak az kaphat 
nagy nehezen, akinek néhány há
za van Budapesten.

— Mindent meg kell tenni, hogy 
ez az állapot megszűnjön és ezétt 
kell minden erejével a kereskede
lemnek és iparnak a Demokrata 
Párt zásdója alá sorakozni.
A tetszéssel fogadott beszéd mély 

hatást váltott ki a hallgatóság kö
rében, melynek soraiban különösen 
nagy száminál jelentek meg a kerü
leti kereskedők és iparosok.,Az est 
folyamán még Vázsonyi 
Revedek János, Pakots

nak 
még 
nak,

azok- 
ezzel 
azok

fekvése

Vilmos, 
...................................    József, 
Bródy Ernő. Kreisler Jenő és Se
bestyén Ernő dr. mondotok beszé
li

feSaT SZÖVET* ES Imi 
MUNKABUHAK

W Gutmann

Strausz István 
elmondja, miként idéztette maga 
elé számvizsgáló kovában Bev- 
zeviczy Blbevt kultuszminisztert, 
hogy élőszóval adjon felvilágo- 
sitást a kultusztárca pénzkeze

léséről
Súlyos kvitiíia a kopmánviatról, mely M aftarla 

ellenőrzéstlátszani az
A kormány az appropriációs javas

latba egy olyan szakaszt vett föl, amely 
az alkotmányjogba ütközik. Az inkrimi
nált szakasz kimondja ugyanis, hogy 
bizonyos alapok kezelésének felülvizsgá
lása kivétetik az Állami Számvevőszék 
ellenőrzése alól. Ilyesmire még nem volt 
példa. A Számvevőszék ugyanis, mint 
mindenféle fórumtól független és csak a 
királynak felelős testület alkotmányunk 
értelmében jogosult, sőt köteles arra, 
hogy a kormányzat pénzkezelését ellen
őrizze és felülvizsgálja.

Ennek az elvnek próbál érvényt sze
gezni

Strausz István
képviselő, a Legfőbb Állami Számvevő
szék volt elnöke, aki kedden a felaján
lási vitában felszólal és azt fogja indit- 
nyozni, hogy

a Ház idézze meg a Legfőbb Állami 
Számvqyőszék elnökét és kérje ki 

ez ügyben véleményét.
Strausz Istvánnak ugyanis az a vélemé
nye, hogy a L. Á. Sz. elnöke közjogi 
személy és a miniszterekhez hasonlóan 
a parlamentben megjelcnhotik és felszó
lalhat.

A Számvevőszék elnöke maga elé 
idézheti bármelyik minisztert és fel
világosításokat kérhet tőle a pénz

kezelésről.
Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan

Strausz István

szerepet vivő kereskedők és iparo
sok egyelőre egyáltalában nem fog
lalkoznak az elnöki tisztségek betöl
tésére vonatkozó személyi kérdések
kel s ebben az irányban legfeljebb 
bizonyos elvi álláspont juthat kife
jezésre. Különösen pedig nincsen és 
nem lehet éppen ebből az elvi állás
pontból kifolyólag semmiféle alapja 
annak a híresztelésnek, mintha ko
moly helyről Éber Antal kamarai 
elnökségét propagálnák, sőt való- 
színű az a feltevés, hogy ezt a tiszt
ségét Éber Antal sem ambicionálja, 
mert önmaga is tisztában van az
zal, hogy a kereskedelem és ipar 
legjelentősebb érdekképviseletének 
irányítására mint bankvezér, nem. 
lehet hivatott s a mai kiélezett hely 
zetben ez a két pozíció egymással 
teljesen összeférhetetlen.

Éber. Antal hívei hivatkozhatnak 
ugyan arra a precedensre, hogy a 
kamara fénykora éppen Láinczy 
Leónak elnökségi idejére esik, ezzel 
szemben azonban Éber Antal kiváló 
képességeinek elismerése mellett 
sem vitatható, hogy Láne.zy Leó sze
mélyisége olyan kivételes tekin
télyt reprezentált, mely valóban al
kalmas volt arra, hogy a hivatalos 
tényezők előtt a kamara tekintélyéi; 
és befolyását növelje s egyszersmind 
elnémítson minden olyan feltevést, 
mely arra irányulhatott volna, hogv 
Lánczy Leót elnöki tisztének betöl
tésénél a bankokrácia érdekei irá
nyíthatták. Az akkori időkben 
egyébként, is a gazdasági élet egyes

Berzeviczy Albert kultuszminiszter ad
hatott.

Én, mint egyszerű számvizsgáló az 
1870. XVIII. és az 1880. LXVI. tc.-re 
való hivatkozással telefonon arra 
kértem Berzevlczy Albert kultuszul!* 
nlsztert, hogy a pénztárnál személye
sen jelenjen meg bizonyos felvilágo

sítások megadása céljából.
— Ez az intézkedésem nagy megütközést 
keltett mindenfelé, úgyhogy Rakovszky 
István, a jelenlegi belügyminiszter apja, 
a Legfőbb Állami Számvevőszék akkori 
elnöke maga elé hivatott és azt kérdezte, 
miért idéztettem magam elé a minisz
tert? Én kifejtettem, hogy kívánságom
nak törvényben gyökerező jogosultsága 
van. Felolvostam a törvény ide vonat
kozó szakaszát, amely szerint a vizsgálat ... .. _ _______ ... . w>,.,w
tartama alatt jogom van a. felvilágosi- között teljes harmónia uralko-
tást magától a felelős minisztertől kérni. i dott, aminek a mai viszonyok inel- 
A Legfőbb Állami Számvevőszéknek, I<itt éppen az ellenkezője áll.
núnl kWoBl személynek a mosidézésil Itt említjük meg. hogy többiránv- 
.loBa a kiküldöttet is megilleti. Ennek a bán érdeklődtünk az iránt, hogv tu- 
jognnk a gyakorlusahoz. pedig a asomat ■ iajdonkél,en kik azok, akik Éber 
kötőm. Bakovszky István, elismerte, Antal ftiegválasztásál annyira sziik- 
hogy eburísom mgos. Intezkedeseniot j ségeuek tartják, hogy annak érde- 
tiidomasul, vette es amink éi-vénywite- J kében már most elhamarkodott pro- 
f..,.ra.in ™z‘a- Ezen az alapon meg is pagandába fogtak s megállapíthat -

i

történt ez a megidézés és

Berzeviczy Albert kultuszminiszter 
személyesen megjelent előttem, a 
számvizsgáló előtt, a pénztárnál és 
ni égadta a szükséges felvilágosítá

sokat.
a következő rendkívül érdekes nyilatko- j Eljárásom eredményeképen nagy rend- kombinációkat s meg vannak róla 
zatot tette a Hétfői Eanlő munkatársa ! következett be a kultusz-, győződve, hogy a legközelebbi cik-
olőtt: | tárcu pénz- és értékkezolésélieu, sőt ké- tusban Éber Antal továbbra is csu-

— A kormány — úgy látszik - nem Iíiöbb Ecrzeviczy Albert kultuszminiszter: Pán mint a TÉBE exponense fogja
törődik az alkotmány imri rendelkezések- 1 nckwR czt is köszönte. kiváló gazdasági ludasát a kamara

- Most pedig az, történik, hogy a kor-1 szolgálatába állítani. 
lenőrzése alól semmit sem lehet kivonni. \ a külképviseleti pénz- és értékke-
A Számvevőszék reprezentánsa közjogi j zelést egyszerűen ki akarja venni az Öl-; 
személy, aki aktív minisztert is meg- í huni Számvevőszék hatásköréből azzal ■ 
Idézhet maga elé, ha felvilágosításokra :az ürüggyel, mintha a számvizsgálás' 
van szüksége. Ennek az elvnek bizouyi-j költséges volna. Az indok nem állhat I 
fására szolgálhat a következő velem 
megtörtént eset:

— Ezelőtt körűibőliil 18 évvel, mint 
egyszerű számvizsgáló vizsgálatot tar
tottam legnagyobb budapesti pénztá
runknál: a Központi Állampénztárnál. 
Vizsgálódásaim közben olyan kérdések 
merültek fel, amelyekre érdemi felvilá
gosítást csak az illetékes miniszter:

| luk. hogy ettől az állítólagos propa- 
| gandátói távol díjúnak mindazok a 
i komoly tényezők, akik eddig a ka- 
I mara életében vezető szerepet vif- 
i fék. Ezek a tényezők teljesen alap- 
; talannak tartják az Éber Antal cl- 
I nöltségérc vonatkozó híreket, és

meg, mert hiszen 20—30 éven belül csak 
egyszer szokott a Számvevőszék egy-egy I 
helyen vizsgálatot tartani és azt is csak 
akkoi1, ha a belső vizsgálat tünetei az1 
ilyen vizsgalatot szükségessé tettók. I 

Strausz Istvánnak, egyik legnagyobb, 
közjogászunknak ez a nyilatkozata be- . 
szódes bizonysága a kor változásainak.

R. K. dr.

Centrai
magyar 

nagsrszáSió
WIEN, Tlborstrassa 8,a
(A terménytőzsde és Ferdinandsbriicke mellett 

„O" Kocsi megálló az Ostbahnhoítól)
150 a legmodernebb comfotttal teljesesen újon
nan berendezett nagyszálló légfűtéssel, hideg
meleg folyóvízzel, lift, rádíszalon. magyar konyha 
kávéház. Kinő. Magyar kereskedők és iparosok 

találkozóhelye. A város központjában.

1 ágyai szoba SO 65000 Kor
2 „ „ 80—120.000 Kor

mely árakban minden benfoglaltatik

Az OXISZ Igazolványával ellátott 
tagoknak a fenti árakból 10 
százalékot engedményt adunk 

CEHTRAL MGySlfllLÓ
Éber Antal JelAltsögéröi
st,múlásával kapcsolatban, annál is 
inkább, mert egyelőre még nyílt i 
kérdés, hogy kik lesznek az elnök-1 
ség megválasztására hivatott ka- ■ 
murai tagok s enyhén szólva, a je
lenlegi elnökség működési’ alatt ta- 
pinta|laiiság ennek az időszerűtlen 
személyi problémának napirendre 
tűzése, inért a jelenlegi elnökség 
mindenkor teljes önmérsékléssel és 
elfogulatlansággal teljesítette köte
lességét s ha esetleg lesznek is vál
tozások, ezek sem bizalmatlanságot, 
sem bírálatot nem jelenthetnek u 
mai vezetőséggel szemben.

Megállapíthatjuk, hogy a kamara 
belső életében résztvevő és vezető-

Amint megírtuk, a kereskedelmi 
miniszter elrendelte az új kamarai 
választások előkészítését s ezzel kap
csolatban a főváros tanácsa már 
meg is bízta Purébl Győző tanács
nokot az összeírási munkálatok el
végzésével és a választások vezeté
sével. Ez az adminisztratív intézke
dés azonban egyelőre niég arra sem 
nyújt támpontot, hogy mikor lesz
nek az új kamarai választások s 
előreláthatólag ez az időpont a fő
városi választások lezajlása utáni 
hetekre fog kitolódni. Éppen azért 
meglepetést keltettek azok a korai 
kombinációk, melyek máris szárnyra 
keltek a‘ kamarai elnökség rokon-

I

WIEN, II., Táborstr. 8 a

26 Legjobb minőségű 
férfi- és nőiszövetsk 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

FRIEDMANN FARKAS 
divatáruháza VII., Király ucca 11. sz. 
Eladás nagyban ás kicsinyben!!

Hz Orzztgoa KaraskedO is Iparit SzOvaitág hivatalai lapja



B HÉTFŐI NAPLŐ Budapest, hétfő, március 9.

A hosszú háborús évek kötött forgal 
ma. a tömeges bevonulások miatt meg
csappant széntermelés egyrészről, a 
hadiüzemek és magángazdaságok nagy 
szénsziikségletc másrészről, igen ked
vező helyzetet teremtett a haza bánya
vállalatok számára, amelyek a külföldi 
fernielés versenyétől megszabadulva, 
egyeduralmi pozícióra tettek szert. A 
bányavállalatok alaposan ki 
1úk ezt a konjunktúrát és hatalmas ke
resetüket beruházások utján a szénterme
lés fokozására fordították.

Jött azonban a nagy változás, n gaz
dasági szabadságnak úgyszólván átme
net nélküli életbelépi el őse, megkezdő
dött továbbá a felsőszilóziai és a len
gyel szénnek nagymértékű beözönlőbe 
is, aminek következtében a hazai bá
nyavállalatok kénytelenek voltak ural
kodói jogkörükből sokat engedve, ud
varias kereskedőhöz illően a vevők 
megszerzésére és megtartására a kon- 
kiirrenciával felvenni a versenyt. Tör
téni pedig ez a változás a haza bánya
vállalatokra nézve igen kellemetlen idő
pontban, a szanálás idejében, amely 
iparban és kereskedelemben egyaránt 
nagy síngnációt idézett elő, az üzemek 
redukálása és az envhe tél folytán csök
kent a szénszükséglet is, nz importörök 
könnyebbnél-könnyehb feltételek mel
lett kínálták a szenet és így a magyar 
hányák telepén a készletek napróí-napra 
halmozódtak, míg végre n kisebb bá
nyák kénytelenek voltak tárnáikat be
csukni, a nagyobbak pedig a termelési 
.napok számát ötre, később pedig négyre 
csökkentették.

Szinte önként adódott ilyen körűimé- 
nyék között a kartell tervének megva- 
lóirildsa, amely a hazai hányává Halá
lokról leveszi a nagy gondot. A kartell 
gondolata már a Szénbizottság megszű
nésének nz idejében is kísértett, amint 
ezt annakidején meg is írtuk, ntosf pe
dig gondolni testet öltött és a két 
öröl^^ollenség, a Magyar Általános 
Kőszénhúnya és a Salgótarjáni J£ö§zén- 
bánya kart karba fűzvó knrtelíben fog
rak egymás mellett haladni

A lafal báüyasztárjk likvidálása soká 
már nem huzódhatnik, mert a tégla
gyári üzemek, majd a gazdaságok nem
sokára megkezdik üzemüket és ebből a 
falai bányának is ki kell vennie a ré- 
*z.ét, mert a szezon elmulasztása pótol- 
hatatlan veszteséget. jelentene. Az újra 
meginduló termelést, azonban már csak 
a kartéllszerződés alapján lohol majd 
elhelyezni.

Mint, minden kartellt, a szénkartellt is 
sárosnak tartjuk a magyar gazdasági 
••lefre, mert egészen bizonyos, hogy a 
termelési anarchia megszűntetésén kívül 
az. árak emelésében is éreztetni fogja 
hatalmát. Kétségtelen azonban, hogy a 
jelenlegi gazdasági helyzetben ez a ve
szély nem nagyon fenyeget bennünket, 
romosak azért, mert a bányák képtele
nek termelésüket elhelyezni, hanem 
azért i«. mert n felsősziléziai szén ala
csony ára fékezi a hazai vállalatokat 
akkor is. ha kartollbea állanak. Ma a 
szénpiac a tatai szénbánya sztrájkját 
meg som érzi, mert a vállalatok örül
nek, hogy a lekötött mennyiséget vis 
major miatt, nőm kell átvenniük. A po- 
rósz bányák is elfogadnak minden árat 
az ipari szenekért, mert, a azobaffitő- 
szenet, lényegesen jobb áron tudják ér
tesíteni. mint a haza bányák és ezzel 

kárpótoljuk magukat az ipari szeneknél 
lett engedményekért.

■< Korm,himak útónban kötoh-moe

.rí, mert aMum a pilanatba::. amikor a 
élet Imlfloki^ból „m^,. 

r <s a Bzuksoglet 0 noriniUia nívóra 
emelkedik, a kartell mtiköi' 
gazdremgi ér! gvógvo'ás 4 
heti.

A DevizakSzpont 
a három év előtti Hívekkel 

zaklatja a kereskedőket
Az esztendőkkel ezelőtt benyújtott exportvaluta 
Igazolásokat most utasítja vissza a Devizakőzpon t

(v. gy.) Még élénken él a keres
kedelem emlékezetében az a szeren- 

n esetlen időszak, amely a Deviza- 
'A’ központ léte alatt a kereskedelem

it használ- !

ladhat fűhöz-fához, de olyan igazo
lást, amely éppenséggel megfelel, 
szerezni ma már képtelen. Annak 
idején az érdekeltséget a legna
gyobb bizonytalanságban hagyták 
arravonatkozólag, hogy tulajdonké
pen mit értenek szabad, külföldi 
magyar korona követelés, szabad 
belföldi tartozás alatt és ennek a 
sok ntiansznak az a vége, hogy há
rom esztendő múltán tudja meg az 
exportőr, hogy nem volt elég az, 
ha a külföldi cég egy itteni bank
nál lévő követeléséből utalja át tar
tozását, hanem a kereskedőt arra 
is kényszerítik, hogy a bank három 
évvel ezelőtt igazolta legyen azt, 
hogy a tartozás milyen rendeltetésű 
követelésből egyenlittetett ki.

Jellemző a mi1 viszonyainkra, 
hogy amikor az egyik itteni keres
kedő felszólította külföldi vevőjét, 
hogy a három évvel ezelőtt már 
egyszer kiegyenlített tartozását 
most újból helyesbített átutalással 
módosítsa, azzal válaszolt, hogy 
hagyják békét, de úgy hogy többet 
ne is tegyenek ajánlatot, mivel nem 
óhajt magyar kereskedővel össze
köttetésbe jutni és rögeszmés, min
den gazdasági indokolást nélkülöző 
rendelkezés kénye-kedvének magát 
kitenni.

Lehetetlen, hogy esztendők múlva 
a kereskedelmi gyakorlatban példát
lanul álló ilyen támadás érje a ke
reskedő világot, még pedif olymó
don, hogy annak korrekciója ma 
már nem is lehetséges. Ennek az 
egész intézkedésnek az a célja és 
rendeltetése, hogy a halálra ítélt 
Devizaközpont tisztviselői közül 
még néhányan ne kerüljenek a B- 
listára.

i nek és iparnak rendkívül sok kelle
metlenséget és károsodást okozott. 
A devizakorlátozások idejében áru
kiviteli engedélyt csak az kapott, 
aki kötelezte magát, hogy az ellen
érték vagy külföldi valutában fog 
kiegyenlittetni és ez esetben a kül
földi valuta a Devizaközpontnak 
fog felajánltatní, vagy úgynevezett 
külföldi magyar koronában fog ki
egyenlítést nyerni. Az exportőrök 
kötelezve voltak, hogy az áru ki
szállításától számított két hónapon 
belül terjesszék be a megfelelő iga
zolást, mert ellenesetben 20%-os köt
bért róttak ki. Az exportőr, ha sza
bályszerűen eleget tett a kötelezett
ségének és az igazolásokat beter
jesztette az úgynevezett Devizaköz
pont mellett működő Tárcaközi Bí
zót súgnak, amelynek káros működé
séről lapunkban már igen sokszor 
megemlékeztünk, azt hitte, hogy 
nyugodtan térhet pihenőre már 
azért i's. mivel a legkülönbözőbb 
szerencsétlen intézkedések folytán 
az export Magyarországon meg
szűnt. De az elintézés csak látszó
lagos volt, mert két-három év múl
va hivatalos felszólítást kapott a 
„Devizaközpont Tárcaközi Bizott
sága felszámolás alatt** név alatt 
működő szervtől, hogy az annak 
idején beterjesztett igazolásokat 
nem fogadják el és, vagy újabb 
igazolást vagy kötbér megfizetését 
követeli, egyébként az ügyet a 
kincstári jogügyi igazgatósághoz 
fogják átlőni.

Á szerencsétlen kereskedő három 
esztendő múlva természetesen sza-
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Az ékszer-tőzsde 
alakulása

Gutimann és FeHtte
XSlMÖvStt- *■ kdtBMüruoytr 

Budapest-Óbuda 
Kftipontl rakltr Iroda: 

VI.Kt-R ,OFAkTÉRS. SZÁM! 
| (ANKER PM.0TM j

r

A budapesti nemesfém és drágakő ke
reskedelem és ipar képviselői igen nagy 
számban gyűltek össze vasárnap dél
előtt Károly körúti hivatalos helyisé
gükben, hogy a Csarnok alakuló ülé
sén résztvegyonek.

A közgyűlést KiiHner Gyula, az elő
készítő bizottság elnöke nyitotta meg. 
Üdvözölte a kereskedelmiigyi miniszté
rium képviselőjét, dr. Trunc Jenő mi
niszteri biztost és helyettesét, dr. Ha
hisz Tibori, valamint a különböző tes
tületek megjelent, képviselőit. Rámuta
tott a létesítendő ékszertőzsde fontossá
gaira és gazdasági jelentőségére. Ki
jelentette, hogy az eddigi szorgos mun
kának rövidesen mog lesz az eredmé
nye, mert a mai napon megtartandó vá
lasztások után, a kereskedelmi minis
tőrrel rövidesen lefolytatandó tárgyalá
sok véglegesíteni fogják az ékszer
tőzsde autonómiáját és így gazdasági 
életünknek ezen újabb szerve csakhamar 
megkezdheti 
reméli, hogy 
bői alakult 
fogja teremteni 
csétlen, _ _ _ ____ ____
ipara és kereskedelme és elszakított vé
reink- sőt a világ ékszer, 
piaca körött.

A megnyitó beszéd után 
Jenő a Kereskedelmi és 
titkára a Kamara, dr. Naniényl Ernő 
az rparegyesiilet üdvözletét tolmá
csolta.

Katona Béla rövid felszólalása után 
a választ ásókat ejtették meg. amelynek 
során a Csarnok-tanács rendes tagjává 
megválasztották: ....................
Hugó. Breitner 
Dworzsák F 
Fodor Ignác 
Izidor. Gumi u»u« c ,
Kiéin Mózes, Kleinberger Antal,

Redlich Ernő, Roich Nándor, 
Izidor, Singer / ' “ 
Schmelczer Benő, 
Schulz Izidor, 
Schwarcz Dániel, 
’/.sef, Wisinger András, Zirner Zsig- 
montf. A Csarnok-tanács póttagjai let
tek: Berényi Sándor, Pataki Vilmos, 

i Vogel Ödön, Weisz Hugó, Dán Marcell, 
(Fodor Dezső, Stiglitz Gyula, ifjabb 
Schwarcz Lajos, dr. Polgár Andor. Nas- 
«er Manó Újpest, LÖfkovits Artúr Deb- 

I récén, Fischer Mór Szeged.

Adolf, Solti 
Schönfeld 
Sohwarcz 

, Win termán tel

Seidner
M iksa, 

Aladár,
Adolf, 

Jó-

KIZÁRÓLAG 
engros 
ELADÁS

FENYVESDEZSŐrt
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BUDAPEST
BÁLVANYUCCA 13

pesl ucca JszIPkcÍL”zsebkendrt

dlvalárunagykereskedo. - Állandó dús rákiár

WEiner Mátyás divatáruházában 
vidéki kereskedők és konfekció-árusok finomabb 
szövet-, selyem- és mosókelmeszakséglelüket kisebb 
méretekben Is nagybani árban szerezhellk be* 

Budapest VI, Andrássy üt 3. szín,

ElbentchütfMándorl
szövetáru-nagykereskedése, V, Sas ucca 4. Lcgna-1 
gyobb raktár az összes női- ős fériiszővetekben |

Holfzer S. és Fial
kézműáru nagykereskedés

Saját KlkÉszltfisü teh£r- fis nyomattam
Budapest, Zrínyi ucca 17 119

GROSZ ADOLF
Posztó ős kézműáru

33 nagykereskedéso
Budapest, V, kerület
Vilmos császár út 12

Telefonszám: 110 — 40.

Kovács Ernő
13 posztónagykereskedés
Budapest V, Nagykorona u. 15

Holczer Viktor, Budapest
ékszerész, arany- és exüstmCíves

Gyár és raktár- IV, Károly Mötrűt CO <íélem.)
Villamos erőre berendezve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- és ezüstmunkát, alakítást és javí
tást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és órákban. Telefónszám: 116—24

Deutsch Mór és Fiai
Vilmos császár út 6 85

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Szörme- 
árugyár. Posztó- és bélésáruk nagyban

ÍSujúr Ármin po rté „.mm. h^.|
|áru nagykereskedése, IV, Natjyhorona ucob II. szám |

majd működését, Bizton 
nz Országos Szövetség - 
ékszertőzsde ismét meg 

a kapcsolatot szeren- 
Rgyonnyomorílott országunk

és drágakő-

dr Kemény
Iparkamara

A Budapesti 
Tavaszi Vásár

Az idei Budapesti Tavaszi Vásár lesz 
az olső, melyen nagyobb számban rúg
nak résztvenni a külföldi kiállítók is, 
de a vásár vezetősége ügyelt arra, 
hogy a kiállítók javarésze ez alkalom
mal is a magyar iparosok köréből ke
rüljön ki. Bár az eredeti terv szerinti 
jelentkezési határidő a kiállítók számára 
február 28-án letelt, a vásár vezetősége 
március közepéig még mindig nbban 
n helyzetben van, hogy újabb kiállítók 
jelentkezését elfogadhassa.

Igen szépnek ígérkezik a. vas- és gép
iparnak vásáron való részvétele a külö
nösen a mezőgazdasági, gépgyárak fog
nak az idei vásáron kitenni magukért.

A vásár vezetősége a ketoskedclmi 
minisztertől nz idén is kieszközölte az 
50 százalékos vasúti menetdíj-kedvez- 
ményf a kiállítás vidéki látogatói szá
múm, a MÁV vonalainak használata 
esetén. A vásár vozetősége tárgyaláso
kat folytatott Törökországgal, Romá
niává!, Jugoszláviával. Csehszlovákiá
val, valamint Ausztriával abban az 
irányban, hogy a Budapesti Tavaszi 
Vásár látogatói számára a maguk la
kóinak a saját vasúti vonalaikon ha
sonló inenetdíjkcdvenniéűyt biztosítsa
nak.

Erasmo M. Reda 
Biella
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Textiliparén aller Art
Representanx von Textilfabriken

pamntszöist- és hélésárunagykereskedök
A Budapest —Warnsdorfi 
Pamutszövőgyár R.-Társ. 
egyedár usítói lerakat a.
Budapest V, Zrínyi ucca 15 48

Bakos Mór. Böhm 
Jenő, Dávid Mihály, 

Albert, Földes Ferenc, 
ied Márton, Frledmann 

•József. Gúbo F Vilmos, 
................ Ko- 

V;ics Jakab. Krieglor Frigyes. Kulinor

ReitzerEml!
____  ‘ VT.

l
G.- a a, Láng ..niő. Liszt Hugó, 
ninnn S. Sándor, Lőw Sándor. 
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Vázsonyi szerint 
nincs fontosabb gazdasági kérdés 
mint a kereskedelem válságának 

orvoslása
\ Kereskedelmi Csarnok március 

,, 6-án társasvacsorát rendezett a 
demokratikus ellenzék tiszteletére, 
melyen többek között Pozsonyi Vil
mos, Rupert Rezső, Benedek János, 
Fábián Béla, Pakots József nenizet- 
uvűlési képviselők, továbbá Leder- 
mann Mór, Bródn Ernő. Vámbéri 
Rusztem és még számosán vettek

A vacsorán Madarassy-Bcck 
Gyula báró üdvözlő szavai után Vá- 
zsonyi Vilmos tartott nagyszabású 
beszédet, melyben behatóan foglal
kozott a gazdasági válság problé
máival is.

— Nem azért jöttem ide 4- mon
dotta Vázsonyi —, hogy itt a ma
gam számára vagy pártom számára 
híveket hódítsak. Én nem kívánok 
itt pártpolitikát szolgálni, csak azo
kat a nagy, átfogó szempontokat, 
amelyeknek egy táborba kellene 
össze fogni ok Magyarországon az 
összes haladó elemeket.

— Minden gazdasági rendszer 
alapja a jog és a szabadság, mert 
enélkül nincsen ipar és nincsen ke
reskedelem, nincsen kultúra sem. sza
badság nélkül csak fegyház van. 
Fegyházban pedig csak tucatmun
kát lehet produkálni, de nem lehet 
felvirágoztatni a szabad emberek 
szabad piacát és szabad kereskedel
mét. — Azután a szanálásra tért át 
és annak hibáival foglalkozott.
_ Hatvan millió aranykorona 

pluszt mutat ki — mondotta —- a 
szanálási előirányzat és ezt az ösz- 
szeget a mezőgazdaság számára 
akarja Bethlen fordítani. Azt mon
dom: vigyázzunk azzal a hatvan 
millió aranykoronával, mert nem le
het tudni, hogy a hét kövér hónap 
után nem fog-e bekövetkezni az 
egyiptomi hét sovány hónap. Ami
korra kereskedelemben krízis van, 
amikor a drágaság katasztrófáim, 
nem tudom meddig fognak a fo
gyasztási adók, a kincstári haszon- 
részsedés, a forgalmi adó az eddigi 
méretekben befolyni. A kereskede
lem válsága akut, az orvoslásról 
sürgősen gondoskodni kell és erre 
nem is kell hatvan millió arany
korona. Nincsen fontosabb gazda
sági kérdés, mint, a kereskedelem 
válságának orvoslása.

A nagy tetszéssel fogadott kije
lentések után Vázsonyi rátért a po
litikai kérdések ismertetésére, me
lyekkel kapcsolatban főleg az egy
séges demokratikus front kialaku
lásának szükségességét hangoztatta.

A.7, idén elmaradt a hó, a keres
kedők nem tudták eladni a hócipő
ket. de a hóból készült hólabdák he
lyett egy újabb sláger ütötte a ke
reskedőket, ez azonban olymérték
ben, hogy már nemcsak a kereske
dők érdekeit sérti, hanem a fo
gyasztók széles tömegeinek rend
kívüli károsodását is jelenti. Hetek 
óta Keresztury Béla Csáky uccai 
kereskedő (?) elárasztja a vidék 
nagyobb városait azzal a felhívás
sal. hogy csekély 60.000 koronáért 
ad egy pár cipőt. De amikor a sze
rencsétlen cipő vásárlásra jogosító 
utalvány-vevők az utalványt job
ban szemügyre vetlek, rájöttek, 
hogy cipőt csak akkor kaphatnak, 
ha ezen utalványból három darab 
újabb szelvényt eladnak 160.000 ko
ronáért. és ezen szelvényvevők újabb 
utalványt vásárolnak fejmiként to
vábbi 180.000 koronáért. így tehát, 
cipő nincs, de lavinaszerűen kelnek 
lábra ezen utalványok.

Ezzel a tisztességfelen versenybe 
ütköző bűncselekménnyel a vásárló
közönség széles rétegéi csapta be

A kereskedelmi miniszter 
haladéktalanul megkezdi 

a beruházásokat
R bevételi feleslegek folytén későbbre tervezett

beruházásokhoz
Már a népszövetségi főbiztos IX. 

jelentésének közzététele előtt tudo
mást szerzett a gazdasági közvéle
mény arról, hogy az adószolgálta
tások, különösen

a forgalmi adóknak és vámok
nak hozadéka lényegesen meg
haladja az előirányzott összege
ket s az államkincstárban tekin
télyes feleslegek gyűltek össze.

Sajnos, ezt a kedvező kincstári 
eredményt olyan áldozatok árán si
került csak elérni, amelyre büszkék 
aligha lehetünk. Ezek az adószolgál
tatások olyan nagy tőkéket vontak 
el a magángazdaságoktól, hogy 
ezeknek mobilitása szinte ijesztő 
mértékben csökkent s a pénzfor
galmi eszközöknek hiánya az egész 
gazdasági forgalmat megállította, 
így állt dó az a krízis, , amelynek 
egyes állomásait a fizetésképtelen
ségeknek és jól fundált aktív válla
latoknál is jelentkező fizetési zava
roknak egész sora, a pénzeszközök 
hiánya folytán kifejlődött hitel
uzsora és mindezen okoknak ered
ményeként a termelési lehetőségek
nek teljes megszűnése jelzi.

Természetesnek kell tehát tarta
nunk, ha ilyen ijesztő gazdasági 
helyzet láttára a kormány is elju
tott annak a belátásához, hogy a 
magángazdaságoktól elvont és az 
államkincstár szükséglete szempont
jából is feleslegeket jelentő tőkéket 
sürgősen vissza kell juttatnia a for
galmi élet vérkeringésébe, nehogy 
ennek a szervezete táplálék hiányá
ban teljesen elsorvadjon. Ennek a 
belátásnak a konzekveciáit vonja le 
a kormány akkor, amidőn

a minisztertanács által megálla
pított beruházási program meg
valósításához már most hozzá*

71 HMROn 
és a tisztességtelen 

verseny
Hólabdázás cipöuíalvánnyal — cipő nélkül — 

Utazás a kavdbojt és kaptafa körül

Fogászat-dentist
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is hozzálátnak
kezd és nem várja meg azokat a 
terminusokat, amelyeket egy 
kedvezőtlenebb államkincstári 
helyzet szemelőtt tartásával ere

detileg megállapított.

Ezeknek a beruházásoknak a le
bonyolítására a minisztertanács 
annakidején egy pontos naptári sor
rendet állapított meg. számolva az
zal. hogy a beruházásokhoz szüksé
ges eszközöket csak később sikerül 
majd előteremteni. Most, azonban, 
hogy az állampénztárban tekinté
lyes feleslegek gyűltek össze, a kor
mány is változtat az eredeti pro- 
grammon és a későbbi időkre ter
vezett beruházások egy részét már 
most meg akarja kezdeni. Értesülé
sünk szerint ugyanis

Walko Lajos kereskedelmi mi
niszter a tárcája körébe eső be
ruházásokat, nevezetesen az ál
lamvasutak reorganizálását, va
lamint az összes állami építke
zéseknek a megkezdését sürgő

sen munkába veszi.

Ezek a beruházások igen tekinté
lyes összegeket fognak a gazdasági 
élet vérkeringésébe juttatni annak 
dacára, hogy a beruházási program 

1 eredeti tervezetében megállapított 
összegeket a tárgyalások során erő
sen lefaragták. így az államvasu
taknak eredetileg 52 millió arany
koronára tervezett beruházása is 
26. majd pedig 16 millió koronára 
olvadt le.

Helyesnek tartanók, ha a kedvező 
kincstári helyzet konzekvenciáit. ,a 
kormány nemcsak a beruházási ha
táridők elpretolása által, hanem az
által is levonná, hogy a beruházási 
programot újból revízió alá veszi s 
a beruházási program kereteit ki
szélesíti.

Keresztúri Béla és a mind nagyobb 
mértékű és az ország jelentékeny 
városaiból jövő állandó panaszokra 
a Magyar Cipőkereskedők Országos 
Egyesülete feljelentette Keresztúri 
Bélát a hólabdaszcrü kihágásokért 
és ugyanakkor csalásért is. A na
pokban megtartott büntető járás
bírósági tárgyaláson Csilléry Kál
mán járásbíró az ügyet nem is tár
gyalta érdemben és a nagymértékű 
bűnhalmazatra való tekintettel in
dítvány végett áttette az ügyész
ségre.

Utánjárás után sikerült meg
állapítani, hogy Keresztúri Béla, 
ha már cipőt kénytelen volt leszál
lítani, akkor a befolyó vételárból 
megszerezte és azt küldötte el a sze
rencsétlen vevőknek. De eljárásunk 
alatt megállapítottuk azt is, hogy 
Keresztúrinak ez a hólahdázása 
nem a saját kezdeményezéséből tör
tént. hanem ainögött a Hadirok
kantak, Hadiözvegyek és Hadiár
vák Szöv. sége nevet viselő Hadröá 
Úri Cipőgyár Rt. áll. amely vállalat 
megfelelően alimentálta ezen min
den bírálaton alul lévő és a tisztes-

ÁLL VIZSGÁZOTT POGÁSZ 
IV. KÁROLY KORÚT 
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séges kereskedelem kereteitől messze 
kilengő eljárást.

A lladröá Cipőgyárat a konjunk
túra vetette felszínre és a néhány 
hónappal ezelőtt megbukott Úri 
Cipőgyár Rt. újjászervezéséből ala
kult meg. A vállalkozást a hivata
los intéző körök a legmesszebb- 
menően prolezsálták és a szakmá
ban elterjedt információk szerint a 
Pénzintézeti Központ maga egy mil- 
liárddal támogatja ezt a vállalko
zást, amely ezen közpénzt úgy gyü- 
nölcsözteti, hogy azokat támadja 
meg, akiket, elsősorban kellene tá
mogatnia a Pénzintézeti Központ
nak.

Vágó Gyula dr.

Vászon 
Siffőn 

Karton
Delén 

Selyem 
Csipke 
Szalag

Legolcsóbb áron

divatáruházában

Einzig Henrik Teíefón József 122-671
Külföldi gyárosok képviselője

INeurath Ignác nagykereskedés 
Alapittatott O||«4 jj /V. Károly 
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Elenged ék 
nhehozatali K rényeKre 

kiszabott blrsdaoknt
A pénzügyminiszter felkérte az 
OKISz-t az érdekeltek tájékozta

tására
Azoknak a tárgyalásoknak az 

óceániényeként, amelyeket az OKISZ 
kezdeményezésere a pénziigyminlsz- 
téaium az érdekképviseletek kikül
döttjeivel folytatott, a minisztériumi 
megküldött^ 31800. számú rendele
tét az OKlSZ-nak azzal a. felkérés
sel, hogy a rendelőibe foglalt intéz
kedésekről az érdekelteket minél 
szél esehb körben tájékoztassa. E 
megkeresésnek eleget téve, a rende
let fontosabb intézkedéseit a kö
vetkezőkben ismertetjük:

Az a fél, akinek terhére azon a 
dinen, hogy a behozatali kérvény
ben megjelölt áruk értékét, nem he
lyesen vallotta be, bólyegh’áuy 
miatt a hiányzó egyszeres illetéket 
a megfelelő felemelt illetékkel 
együtt kiszabták, az egyszeres ille
tékösszegnek és az egyszeres illeték 
Után a vonatkozó fizetési megha
gyás kézbesítését követő 30. naplói 
a befizetés napjáig számított évi 
12%-os kamatnak befizetésével ele
get tehet kötelezettségének és ha az 
említett összeget 1925. évi április hói 
15-ig befizeti, anélkül, hogy az ijlc- 
ték ellen jogorvoslattal élt volna, adásokra fa kezelési költ; 
vagy ha jogorvoslattal ólt ia, de > kielégítőnek 
jogorvoslati beadványát, még jog-1 telte a tavalyi 
erős határozathozatal előtt vissza-, megállapítását, ami 
vonta, ebben az esetben a még be 1 zot konzervatív 
nem fizetett felemelt illetéket meg
fizetni nem tartozik és ezt hivatal
ból törölni kell.

Az 1925. évi március hó 15-ike 
titán kézbesített fizetési meghagyás
sal követelt felemelt illetékre nézve 
a határidő nem 1925. évi április hó 
15-én, hanem a fizetési meghagyás 
kézbesítésétől számított 30 napon 
belül jár le.

A már beadott és még tárgyalás 
alatt álló fellebbezések ügyében a 
pénzügy igazgatósé gok értesíteni 
fogják a felebbezőt, hogy ha az egy 
szeres illetéket és az esetleges kése
delmi kamatét az értesítéstől szá
mított 30 napon belül befizeti, anél
kül, hogy a pépziigy igazgatóság
nak felebbezésének érdemben való 
tovább tárgyalását kívánná, akkor 
a. pénzügy igazgatóság a felebbezést 
visszavon ínak fogja tekinteni. A 
félnek tehát nem kell kifejezetten 
felebbezését visszavonnia, hanem 
csak az egyszeres illetéket kell le
fizetnie és ezzel a bírság ügyét a 
maga részéről elintézte. Ila a feleb 
bező a befizetést a fent megjelölt 
Időben nem teljesíti, akkor felebbe- 
zését tovább fogják tárgyalni.

Az 1924. évi szeptember hó l-;je 
fa tó ni időben benyújtott behozatali 
kérvények után egyáltalán nem fog 
nak sem egyszeres, sem felemelt il
letéket követelni.

A rendelet kedvezménye nem tér
ied ki a már befizetett illetékekre, a 
befizetett, felemelt illeték visszatérí
tését tehát a rendelet alapján nem 
lehet kérni. Nem vonatkozik to
vábbá arra a felemelt illetékre sem, 
amelyet, azért kell fizetni, mert a fo
lyamodó kevesebb illetéket rótt le. 
mint amennyi a saját maga által 
bevallott érték alapján lerovandó 
lett volna.

A Morgan-csoporl érdekeltsége 
a Pesti Kereskedelmi Bankban Rákőczi-ut 74

Ismét kaphalú regi idflklöl bevált 
Utaldheimiéle 

souányifó-tea 
Biztos hatású, igcp kellemes izű, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk alak érhető el. 
Kapható minden gyógyszertárban é- 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Szent Péter gyógyszervegyészeti 

laboratórium
Budaptn. V|„ FiIrő irdtior ». szám

Fiatalot.Ude
krislilvhwta arcbőrt varázsolt dr. Kalser- 
-níU!YVARJü,N “itPÜÖazere, adagja 
ti a. ' ^éraktár: TérÖk-gyógyszcrtár 
Király ucca ti. szám. „Opera*-gyógv 

szertár, AndrAssy út 26. Mám *

dexikrcili tanstultnái már vállalt érdekelt
ségükhöz hasonló Érdekeltséget vállal
nak. A csoport JOOOCO részvényt vesz át 
a Kereskedelmi Banktól. Az Általános 
Kőszénnél vállalandó érdekeltségre vo
natkozólag még fo'yiiak a tárgyalások.

Vasárnap érkezett Londoni érte
sítés szerint M'eiaz Fülöpnek, a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank elnökének 
a Morgau csoporttal folytatott tárgyalá
sainak eredményeképpen Morganék 
a Kereskedelmi Banknál az osztrák Bo-

Pesti Hazai Első Takarékpénztár-[kesztésébon egy érdekes munka, mely az 
Egyesülőt. Ezen intézet folyó hó 7-én 
tartotta Biró Zsignioud udv tanácsos al- 
elnök elnökloto alatt 85-ik rendes köz
gyűlését, amely az igazgatóságnak min
den előterjesztését egyhangúlag elfogad
ta és elhatározta, hogy az 1924. évre a 
12.4 milliárd korona tiszta nyereségből 
70.000 Is osztalék fizettessék, a külön 
tartalékalapnak 500 millió korona, a 
nyugdíjalapnak 1 milliárd korona adas- 
s/-k és a tisztviselők külön jutalmazására 
750 millió korona fordíttassék, míg a 
jövő évre 204 millió korona vitessék elő. 
Az igazgatósági jelentés külön kiemeli 
azt az örvendetes körülményt, hogy a 
betétállomány iyen előnyös fejlődést 
tüntet fel, beszédes jeleként egyrészt a 
takarékossági szellem újraéledésének, 
másrészt annak az osztatlan bizalom
nak, amellyel a közönség az intézet 
mind kiterjedtebb mértékben viseltetik. 
Az iizloteredmény, figyelemmel az 
óriásikig megnövokedett személyzeti ki-

1-----lí_. 2_ 7. ts égőkre, igen
minősíthető és lehetővé 

osztalék 3'/«-szeresének 
ismerve az inté- 

osz tálé kpolitiká jót — 
egyrészt a részvényesek érdeke, másrészt 
az árfolyamfejlődés szempontjából biz
tató kilátásokat nyújt. A választatok 
sorún uj tagokként az igazgatóságba 
gróf Teleki Pál, a választmányba pedig 
dr. Bartha Gábor, Beliczay Géza és Payr 
Vilmos kerültök.

— Közvetlen vasúti tarifák lesznek a 
magyar és osztrák vasutak közt. Az 
osztrák és magyar kormányok és vas
úink képviselői között tárgyalások foly
tak közvetlen vasúti díjtétel létesítése 
érdekében. Amint értesülünk, ezek a 
tárgyalások befejeződtek és valószínű
leg már május 1-én lélotbclépnek a köz
vetlen díjtételek az osztrák és magyar 
állomások közt. A közvetlen díjszabás
nak egészen önálló tarifabeosztásn lesz, 
amelyet az Ausztriában és Magyaror
szágon érvényben Jévó díjszabásból fog
nak összeállítani. A tarifa tételei oszt
rák shillingben lesznek megállapítva. A 
közvetlen díjszabás a fontosabb magyar 
és osztrák állomásokon kívül ki fog ter
jedni a közös határállomásokra is. A 
fuvardíjak a helyi árúdíjszabás fuvar
díjainál valamivel olcsóbban lesznek 
megalapítva.

A Hazai Bank Részvény társaság 
igazgatósága csütörtökön meg-tar-

I

i

Uridivat-osztályon
árban, minőségben szenzációs
tavaszi divatcikkei

I

Férfi színes zeftrlng
2 gallérral . . . , 75.000

Hosszú hálóing 98.oooszínes bortnival . „ s
Selyemmel’!! Ing

2 gallérral . . . 118.000

Selyempuplinzefiriitg
2 gallérral ... 210.000

Selyem nyakkendő 
gyönyörű minta . , ,

Selyem nyakkendő
25.000

55^oomocador . . .
Selyem nyakkendő 

mintás újdonságok . .
Selyem nv. kkendö

65.000

98.ooomoare, legújabb . , .
Seiyem nyakkendő

kockás tavaszi újdonság
Keménygailír

szimpla, írásai . « .
Kemenygalier

szimpla, la bécsi. » ,
IfenUnygnltér

130.000

11.500

X^»5GO

12.000
dupla, prágai ...»

KeményíjíiílÉr
dupla, la in esi . . ,

17.000

Nadrágig. íó
selyem ..... s

290ooo

Férfízcknl
jó minőség......................

Hímzett ztikni
kittinő min< . ég . . ,

Cérna zokni
minden színben . . «

Kockás zokni ... ...

6.5001

25.000!

33.000

»öootavaszi divat ....

NőidiVtít-osztáíyon
árban, minőségben szenzációs

tavasd (Lva'dkkei
HimzetUngés nadrág

jó minőség ...
33^>oo

Publgaltír
la minős g, kemény .

19 •wo

Női reformn drág
fekete................................

29.000

Női kőid ’ -uilány
divatéi- gyapjú . .

Női hln. ,ii cumbinó
csipkévo!...........................

NŐI harisnya

115.000

115 000

7,900
minden színben . . .

Nusilnharisnya 23.000
minden sziliben . . .

Fátyalharlsiiya
minden színben . . ,

39.ooo

Selyem harisnya
i mosható, vnrott . , .

45.000

Tiszta selyem harisnya
garanelával . ...

110.000

Börkeztyüií
Fccsl bőritezlyil

férfi és női . . . . ,
7 S.ooo

ISutyabflrk ezlyli
lórii és női, gyongyhai- 
gombos...........................

96,ooo

Kulyabdrkezfyl!
férfi és női, csatlós . .

llO.ooo
Fekete női classákeztyű

53,ú. 8, ■ ’ » számokban, 
rekláméi'...........................

30.000

osdkeztyü
fehér és sárga. . . .

125,uoo

1924. évi adutok nyomán 70 színes tér
kép és 30 grafikon segítségével fogja a 
közép-európai államok gazdasági viszo
nyait bemutatni és ismertetni. A buda
pesti kereskedelmi- és iparkamaráé vál
lalkozást erkölcsileg támogatja, s így mi 
is igen szívesen ajánljuk tagjaink ügyei
mébe.

A Belvárosi Takarékpénztár közgyű
lése. A Belvárosi Takarékpénztár Rt. 
nő. folyó évi március hó 7-én tartottu 
meg évi rendes közgyí< sót Székel)) Fe
renc. udvari tanácsos elnöklete alatt. A 
közgyűlés az igazgatóság által előter
jesztett javaslatokat elfogadta és a ki
mutatott 3 289.879 korona tiszta, nyere
ségből 1500 korona (150%) osztalék kifi
zetésiét határozta el az elmúlt üzlet
évre.

— Az OMIKE főiskolai hallgatók 
közgazdász társaságának előadás
sorozata. Az OMIKE főiskolai hall
gatók közgazdász társasága most 

| rendezi tudományos előadásainak 
|második ciklusát, amelynek kereté
ben Havas Miksa tanár, Weinber- 
(jer Vilmos, Púlyi Ede dr., Klug 
Emil dr., Braun Róbert <lr„ Kovács 
László. Makai Oszkár dr., Roth Ká
roly, Schüffer László és Hajdú Mik
lós dr. tartanak előadásokat a 
Mensa Acadcmiea Rákóczi út 17. sz. 
alatti helyiségében. Az előadások 

.március 7-től május 16-ig mindig 
i szombaton délután 6V> órakor kez- 
! (lödnek..
| — Becsbe utazók figyelmébe. Az
| OKISZ vezetősége régebb idő óta fára- 
I dozik azon, -hogy Bécsbe utazó tagjai 
j számúra kedvezményre árú szállodai el
látásról gondoskodjék, ahol a kartársak

I közös találkozóhelyet is létesítenek. A 
Centrnl nagyszálló magyar vezetőségé
vel most sikerült ínögálapodniabban, 
hogy a ír., Tábor-strasso 8,a. szám alatt 
a termény tőzsde és Ferdinánd-híd mel
leit. lévő 150 modern szobával újoimn 
berendezett nagyszállóban az OKISZ 
tagjai kedvezményes áron kapnak szo
bát. Egyágyas szoba ára 50—65 ezer ko
rona, kétágyas szoba ára 80—120 ezer 
korona, mely árakban minden bentfog- 
tallatik. Az OKISZ tagjai ezekből az 
árakból JO-os engedményt kapnak és a 
szálloda magyar tulajdonosai részéről 
minden bon a legnagyobb előzékenységre 
számíthatnak. Szobák megrendelését az 
OKISZ irodája is közvetíti.

!

tott ülésén megállapította uz 1924.
ovi mérlegét, amely 29.509,138.587 1

................................................................. |

I

tovö bruttó bevételt 
18.772,056.373 korona kiadást és en
nek megfelelően 7.737,082.214 korona 
tiszta nyereséget tüntet fel és elha
tározta. hogy a f. hó 14-re egybo- 

rendes közgyűlésnek 
'000 korona osztalék fizetését fogiu 
javasolni. A 7000 korona osztalék 
a mai árfolyamérték több mint 6%- 
nnnk felel meg.

— Gadr Vilmos előadása a valorizá
cióról. A Belvárosi Polgári Kör meg
hívására Gaár Vilmos dr. kúriai bir6 
érdekes előadást tartott a valorizációról, 
melyben főleg az idovonatkozó bírói Jog
gyakorlatot ismertette, s egyben rámu
tatott azokra a nehézségekre, molyekkol 
a kérdés törvényhozási úton való rende
zése jár, miután az egyes esetek a külön 
leges körülmények figyelembevételével 
bírálhatók el. A nagy tetszéssel foga
dott előadáshoz Hrdcr Lajos dr„ .lf álcái 
Ernő dr., Vérten Emil, (libulisch Guldó 
dr., .Voór Jenő és még többen szóltak 
hozzá.
• .P Tvözép-európa, Ezzel a címmel 

J. ,”'ik ,ncK a közel Jövőben Halász 
Albert, okleveles vegyészmérnök szer-

’w

'ii'

DREKER
WARENHAUS VI EH
W, IWHIIiFERSTRASSE R5-87 ÜL UH 

SOLIDESTES. BlbtiIGSTES KAUFHAUS, WIEN

Firfl-ós női ernyő ot „ 
tartás minőség . . . x*J.ow

Félsslyem dívaíernyö 17c
férfi és női.......................... * <

MegrendelésoMet pontosan •«Möz- 
lnnK, ntánvélelei csomagokat Köl- 
d&nk.me* nem felelőt virszaveszöni
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Fölielentöbűl 
gyanúsított

Bonyodalmak egy ellopottretlkül, 
agy alpakka kés ás egy hoppon 

maradi artistanő körül
Szombaton éjszaka nagyobb _ tár- 

jelent niec a Ganibiuius- 
i,Sóban Farkas Maréit 23 eves 
irtistanő. A társasággal röviddel 
■iZ' lőtt, véletlenül ismerkedett osz- 
,/j farkas Margit bement a szom- 
Si'ilos tauclielyiségbe és mikor ogy 

i : ;lva visszatért, látta, l'oan a 
..isilr, otthagyta, de azt is rögtön 

.'■xzre.i-cttc, hogy az asztalon hagyott 
i'eliliilie is eltűnt. Egy zenesz 
rto-vélmeztette az artistanőt, hogy a 
tarsasó? tagjai néhány perccel 
clpbb hugyták el a helyiseget es a 
aailósz látta is’ ® . adotf az ügynek. A szolnoki ügyészség
társasághoz tartózó egyik hatalom elren(lelle Kas:!ab gmdniul hoI(,
bér vitte magara . ' testének exhunuilását és felboncoldsát.

farkas Margit utánukszaladt es , községben ugyanis a Hétföl Napló 
sikerült is a társaságot megta a ni ]oiep]0z^S0 óta állandó nyugtalanság ós 
és rendőr segítségével vissza, izgulom van a gyanús haláleset óta, 
őket. A ^dVSZ rámutatott Oláh ua- - amit jobban fokozott az a botrány, 
bor kereskedosegéare, hogy ; amelyik a jászárokszállási nagy vendég-
el a retlkult. Tényleg meg is tatai- (őrMnf
ták a fiatalember zsebeben.

Oláh azt adta elő, hogy a társa- Kaszab Éuián ogy esto nagyobb «.r- 
sae eirvik női tagja kérte őt meg. I saságban borogatott, amikor ogy fiatal 
hogv a retikült hozza magával. Ö h“ * * t.», »»»»=■UUK.V U ivhauw -
azt hitte, hogy az tényleg a leauye 
és udvariasságból vette magahoz a 
kézitáskát. A leány azonban a to
longásban eltűnt mellőle.

Az artistanő kinyitotta a reikult 
és kétségbeestt sikoltozással pana
szolta. hogy hatszázezer korona 
készpénze és artistaágazolváwya el
tűnt belőle. Ezzel szemben, a rétikul 
mélyéről egy alpakka kés került 
elő. melyen a Garubrinus-mulató 
ccge volt be véve.

—■Megvan az evőezköz tolvaj! —• 
kiáltotta Baúmann Ljvót. a mulató 
falajdovosa. Baumanu ugyanis mar 
régebben följelentést tett, hogy az 
evőeszközöket valaki állandóan lop-* 
kódja. A tettest azonban nem tud
ták kinyomozni.

A rendőr a komplikált helyzetet 
Ügy oldotta meg, hogy az összes 
szereplőket bevitte a főkapitány- 
sáora. ,

Vasárnap reggel kihallgattak 
Barkas Margitét és Oláh Gábort. 
Kihallgatásuk után elbocsátották 
őket, de az eljárást folytatják elle
nük.

—■ Vasa miniszter üzenete a zsidóknak. 
A XII. választókerület képviselője, Ho- 
monnay Tivadar dr., vasárnap beszá
molót tartott a Népszállóban. Az elnöki 
mognyitó után Homonnay a tisztviselő
ét} munkáskérdésről beszélt. Felszólalt 
még Ernszt Sándor, Huszár Károly, 
akik az összetartást hangsúlyozták. 
Vass József népjóléti miniszter az épít 
kezés problémájáról beszélt, majd üze
netet küldött a zsidóknak és a szociális
iáknak, értsék meg végre, milyen áldo
zatot hozott értük a kormány. A kor
mánynak köszönhető a 25 szocialista 
képviselő és az, hogy a zsidók nyugod
tan és szabadon járhatnak az uccán. 
Értsék meg ezek, hogy ezért a kor
mánynak hálóval és csendességgel tar
toznak. így beszélt ogy magyar minisz
ter anno 1925.

— Óriási sikerrel nyílt meg a 
Bcnczur-társaság kiállítása. Tegnap 
délelőtt tizenegy órakor, nyílt meg 
a régi Műcsarnok Andrússy úti 
helyiségében Kertész M. Róbert ál
lamtitkár jelenlétében a Benczux- 
társaság reprezentatív kiállítása. 
Pár perccel a megnyitás előtt mán 
kocsik ós autók hosszú sora állt meg 
az épület előtt és a megjelentek 
száma oly nagy volt, hogy a déli 
órákban kénytelenek voltak bezárni 
a Műcsarnok kapuját, mert az egy
re nagyobb számban érkezők zsúfo
lásig megtöltötték a termeket. Ne
gyedóra múlva, mikor a bentlevők 
közül már többen távoztak, ismét 
megnyitották a kaput a később éi? 
k&zettek számára.

— öngyilkosság. Kovács Róza 23 vés
háztartásbeli nő Baross ucca 41. számú 
lakásán lúgkőoldatot ivott. A Rókus- 
kórbázba vitték. 1

Jászárokszáííáson exhumálták [ 
egy gyanús körülmények között

elhunyt asszony holttestét
Pofozkodás a Nemzeti Hitelintézet fiókpénztárnoka feleségének 
halála miatt —. A hulla belsérészeit az Országos Vegyvizsgáló 

Állomásra küldték
Részletesen beszámolt annakidején a i 

Hétfői Napló, hogy a jászárokszállási 
csendőrség nyomozást indított a Nem
zeti Hitelintézet ottani flókpónztárosa, 
Kaszab Ernán feleségének gyanús ciha- | 
idlozá^g. ügyében. I

A szomszédok ugyanis tudtak arról, 
hogy Kaszab a feleségét úgy megverte, 
hogy ágybanfokvő beteg lett. Nemso
kára az asszony arzénmérgezésben 
meghall. A szomszédok pletykái a ha
tóság fülébe jutottak, a nyomozás meg
indult, azonban érthetetlen módon holt
pontra jutott.

A Hétfői Napló cikke új fordulatot

ember lépett be a terembe. A társaság 
tagjai asztalukhoz invitálták a fiatal
embert, aki kijelentette, hogy Kaszab 
Émánnal nem. ül egy asztalhoz addig, 
amíg felesége halála körüli gyanút 
nem tisztázza. Kaszab erre a fiatalem
bert arcul ütötte.

— A Corvin Mátyás-társaság Jó- 
kai-ünuepélye. Vasárnap délelőtt 
tartotta meg Jókai-ünnepélyét az 
Akadémia nagytermében a Corvin 
Mátyás Magyar-Olasz Társaság. Az 
olasz követség képviseletében Pas- 
quale Diana márki jelent meg. míg 
a. magyar társadalmat Berzeviczu 
Albert, Rákosi Jenő és még szá
mos közéleti előkelőségünk képvi
selte, kiknek sorában helyet foglalt 
Jókai Mór özvegye is. Berzeviczy 
Albert előbb magyar, majd olasz 
nyelven méltatta Jókait, majd Rá
kosi Jenő tartott beszédet, melyet 
Radó Antal olaszul tolmácsolt.

— Helyreigazítás. A Hétfői Napló 
múlt heti számában a francia szövet
ségi nyelviskolával foglalkozó cikk je
lent meg. Az iskola vezetőjének kíván
ságára közöljük, hogy Őrei Géza dr. az 
interjú alkalmával kizárólag a francia 
szakos tanárokról beszólt, akik nem lá
togatják a közleményünkben említett is
kolát és akik részére szívesen nyitnának 
külön tanfolyamot a francia tanárok ál
tal meghatározott napokon a grammati
kai és irodalmi tananyag megjelölésével. 
Készséggel igazoljuk tehát, hogy múlt 
heti cikkünk címe nincs vonatkozásban 
annak belső tartalmával és hogy Őrei 
dr. a címben foglalt nyilatkozatot nem 
tette.

— • Wollf-gvülés Budán. A Lágymá
nyosi Egyesült Keresztény Községi 
Párt vasárnap délután a Gellért-szálló
ban gyűlést tartott. Platthy György el
nöki megnyitója után Wdlff Károly jól
ismert frazeológiáját puffogtatta. Rend
zavarás nem történt.

— Betörés. Ma reggel a Nyár-utca 25. 
számú házban Friedmaan Géza laká
sába betörtek és 150 millió értékű fehér
neműt elraboltak.

ELSŐ 
FÉRFIRUHRKBAH

alkalom eredeti angol, francia 4a amerikai kész feUItt, esi- 
kabát és különlegességek leszállított árakon volt vételére

SCHNUR HENRIK
Késsen és mérték szerint a 
legkéiywobb ízlést elégíti ki

Badart, Vili., BáMóczi-út 15. síim 
megnagyobbított és modernül Átalakított üzlete

A botrányból kölcsönös becsülctsér- 
tési pör lett, amelyikben a bíróság az 
ítélethozatalt felfüggesztette a vizsgálat 
befejezéséig.

Ez az eset is hozzájárult ahhoz, hogy 
a szolnoki ügyészség, sőt a budapesti 
főkapitányság egyro-másra kapta a 

I névtelen feljelentéseket, hogy Kaszab 
Émánt, a felesége halála körül, gyanú 
terheli.

| A szolnoki ügyészség még a múlt hé
ten elrendelte az exhumálást, ami szer
dán meg is történt.

Az exhumálás hírére a község lakosai 
olyan tömegben lepték el a temetőt, 
hogy a csendőrségnek kellett a kiván
csiakat távol tartani.

Az ügyészség részéről Filiczky dr. 
jászberényi kórházi főorvos, a községi 
hatóság részéről pedig Gombos dr. és 
Hudomel dr. végezték a boncolást. '

A holttest kiásása után a bizottság 
megállapította, hogy külső sérülések 
nyomait az öt hónapja elföldelt testen 
megállapítani már nem lehet. Ezután 
megtörtént Kaszab Ernáimé holttesté
nek boncolása. Az orvosok a hulla bél
és gyomor rés zeit., valamint a hajrésze
ket kivágták és óvatosan becsomagolva 
felküldték Budapestre az Országos 
Vegyvizsgáló Állomásra.

A vegyvizsgáló állomás szakértőinek 
jelentése után fog az ügyészség a to
vábbi eljárásról dönteni.

— Négy napig szünetelnek a büntető 
Járásbíróság! tárgyalások. A szanálás 
nőin hagyja érintetlenül természetesen 
a büntető járásbírósági tisztviselői kart 
sem, ahol szintén sokakat helyeznek B- 
listára. Az utóbbi napokban úgyszólván 
rendszerré vált, hogy a tárgyalásokon 
nem jelentek meg a felek. A nyomban 
megi ndított vizsgá lat alkalmával kiderí
tették. hogy a felek vagy későn, vagy 
egyáltalán nem kapták meg az idézést, 
minek az az oka, hogy a tisztviselők lét
száma annyira megcsappant, hogy a re
dukált személyzet nem tudta feldolgozni 
az anyagot A járásbíróság elnöke a za
varok elkerülése végett úgy intézkedett, 
hogy március 10. és 14-ike között szüne
telni fognak a tárgyalások, hogy ezalatt 
a tisztviselők a restanciát feldolgoz
hassák.

— Tettenértek egy besurranó tol
vajnőt. Vasárnap délután a Bulcsu 
ucca 9. számú ház lakói észrevették, 
hogy Lilienthal Mórné félemeleti 
lakásának ablakából ruhadarabokat 
dobnak ki az udvarra, majd egy 
idegen nő mászik ki az ablakon és 
u ruhadarabokat összeszedve, tá
vozni készült. Rendőrt hívtak, aki a 
betörőnőt előállította a főkapitány
ságra. Megállapították, hogy Stolz 
Ilona 5G éves napszámosnő, aki ki
leste, hogy mikor niucsenek a, lakás
ban cs olyankor surrant be. Letar
tóztatták.

— Elofgták a Lúmpaárugyár tolvaját. 
A kőbányai Fém- és Lámpnárúgyár 
igazgatósága följelentést tett a rendőr
ségen, hogy a aárgaréz-raktiárt állan
dóan dézsmálják. A hiány több, mint 70 
métermázsa sárgaréz. A detektívek ki
nyomozták, hogy a tolvaj Tolnai Ferenc 
munkás. Orgazdája Berger Ignáo ócska- 
vaakereskedő volt. Mindkettőt letar
tóztatták.

— A volt brassói rabbit választották 
meg Óbudán. Az óbudai zsidó hitközség 
vasárnap tartotta meg rabbiválaaztó 
közgyűlését. A közgyűlés ogyhangúan 
Neumann József, volt brassói rabbit vá
lasztotta meg a hitközség rabbijává.

— Ellopott csecsemő. Urbdn Rezsőné 
soffőr felesége, ma délelőtt a Ferenciek 
templomában, míg gyónt, rábízta egy
hónapos csecsemőjét egy gyúszruhás 
nőre. Mikor a gyónást befejezte, a 
gyászruhás nőt soholsem találta. A 
rendőrség megindította a nyomozást

— Holttest a síneken. A Kőbánya 
.? pályaudvar és Rákos állomás 

között a vasúti síneken cgv 25 óv 
körüli férfi holttestét találták. Zse
beben Kirzscn János névre, a Pol
gári serfőzdébe címzett, levelet ta
láltak. Kirzsa valószínűleg a vonat
ról esett le.

— Baleset vasalás közben. Schcyer 
Hona háztartásbeli uő tegnap délután 
Ceglédi út 21. számú lakásán fehérne
műt vasalt. A vasalóból kipattant 
szikra moggyújtotta ruháját, moly 
lángra lobbant. Schcyer Ilona súlyos 
égési seboket szenvedett. A mentők a 
Rökus-kórházba szállították.

— Megalakult, az ékszertőzsde. 
Vasárnap délelőtt tiz órakor tar
totta meg alakuló közgyűlését a bu
dapesti nemesfém- és ékszertőzsde. 
A közgyűlésen megjelentek a keres
kedelmi miniszter, a Kereskedelmi 
és Iparkamara, valamint az Ipar
egyesület képviselői. Kulincr Gyula 
elnöki beszédében ismertette a tőzs
de megalakulását és működését. Az 
intézmény a kereskedelmi minisz
ter főfelügyelete alatt áll. Célja a 
nemesfém-, gyöngy- és ékszerkeres- 
kccleJcm megszabályozása és köny- 
nyebbitése. Az elnöki beszéd után 
megválasztották a tanács tagjait.

— Halálos elgázolás. A rákosi rendező 
pályaudvaron egy tolatóvonat halálra 
gázolt egy ismeretlen, negyvenöt év kö
rüli férfit. Az elgázolt ember zsebében 
semmifélo igazoló iratot nem találtak. 
Holttestét a törvényszéki orvostani in
tézőt be szállították.

Üget övén senyéit
T. 1. Angelica (1%, Kallinka), 2. Bella 

Helene (4 Cassolini), 3. Bonion (3, No- 
jvak). F. in.: Alt Wien, Vádló, Jóska, 
Nadragulya. Tót.; 10:26, 10:11, 16, 13. 
Olasz 10:73.

II. 1. Ormuzd (1% r., Muszáj F.), 2. 
Rendetlen (2, Tőiuann), 3. Coznmtnw (3, 
Kallinka). F. in.: Samu, Diák, Bankár, 
Tót.: 10:14, 10:19, 28. Olasz 100:36.

III. 1. Adón is (3, Stehmann). 2. Ro
dostó (1% r., Novák), 3. Nöcsök (4, Kai- 
llnka). F. iu.: TT. Teon. Dida. Tót.: 10:131, 
10:17, 10:11. Olasz 10:27.

IV. 1. Erzerum (l'/» r., Czeloth), 2, 
Jobban (6, Deák), 3. Bajnok (1%, Kal
linka). F. m.: Flóta, Táncos, Árvalc- 
gény, G. Jóska, Katica. Tót.: 10:18, 10:14, 
22, 15. Olasz 10:82.

V. 1. Burzsu (2 r., Cassollni), 2. Miki 
(3, Novák), 3. Uraság (6, Cupellari). F. 
in.: Etoli, Ildikó, Matyi, Paulette, Jupi
ter, Ilyen nincs, Falu rossza. Tót.: 10:16, 
10:12, 12, 21. Olasz 10:39.

VI. 1. Keszkenő (2%, Wampotich), 2. 
Danton (1X r., Hegedűs), 3. Ezredes (4, 
Vavrek). F. in.: Csavargó, Irma. Tót.: 
10:36, 10:17, 14. Olasz 10:32.

Budapesti 
Nemzetközi 

Vásár
1925, Sprllls hó 1»2..

Rendezi *

Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara.

Nagyarányú vizűm- ás utazási Ked
vezmény a bel <■ kúlftldi vasasakra la

Lakás-előjegyzés!
MlllUk jelentkezhetnek ée feMlágeeitta 
nyerhető a Vásárirodánál V, Stemere u. 6
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hírem heti 
kivetett el

A dete tiivek a Teleki téren 
el

— A uIlélfói Napló" tudósítójától. —
A' Teleki téren szolgál;J->1 

sitő detektíveknc\ >;B .Bi* < ■
lier. aki íTnom íclu mc ; 
ruhákat kínált elad; sra. Il,i/< ' 
szólították föl, kitűnt, horv ;vz o 
lelő Rügli István 28 éves ; '
PUőállitották a főkapiln ■ 
ahol Rügli beismerte, hogy legtr .. 
betört a gróf Károlyi uccu 12. szá- 
mú házba és a padlásról lopta a 
rjihn nemű eket.

Rüglinek a múlt héten ez volt a 
harmadik betörése. Minden héten

T rr r U < Iaho1 s?Ii pé“zt Íoíí keresni. Estet.u

Xll. századbeli
templommaradvanyok O-Budan: J,

Nagyértékü mütörtáieími lelet a Lajos»uccában
Óbudán, a Lajos-utcá-ban, roformú-f 

tus egyház telkén eg.v régi húz bontása 
J.uz! en. a napokban a munkások haial- 
nit's faragott vörös és fehér öszloptörc- 

akadtak. Az érdekes leletről a 
\l. nilékek Országos Bízott-ága rövid 
inon órb-sülve, kiküldte Kun iv^lgi Bá-

'f egyetemi tanárt és dr. Lux Kálmán 
■ n p'.'é'dicini tanárt, a neves mttt.örfénel- 
i.i szakértőket, akik az oszlop töredék 
i xizsgálása után örömmel áJlapítot- 

. , meg, hogy- a már régóta kereseti 
hed'ii bazilika maradvánjjai került 

a fiúd alól, amelyet évtizedeken ke-elő
resztül hiába kerestek a tudósok.

; — Lassa ejry éjszaka megjártam 
Becset — mondotta nekem dicse 

i kedve. “
írott az ország, a törökök részűit stra- néhá^v^Saírn?0^ hoí?y
Iteiai, .részint vanástttrolmetlenségd i^^fPAPWl ezelőtt bejött hói- 
okokból minden nevezetesebb középüle- i ,,o.v bárónőnél mondotta, bog, 
let tórobbuntotlak. igy pótoltak el | lakást “a«ZS?e™ .jUást 4
az Árpádkor! emMiok és Mátyás király „eauevozttt " bóráé? . Ut esíyl-k 
mg;,aranya épilkezéseinek marad vú- I Etetve húlralói ^lnVl - Jlyo,|,,ba« 
nvai. kiiizeive nj ti alakos lakbérét, ellnn--

rt -i• ■ •• i <• 4 . .... , , colkodott tőlem. Egy autó iöít ói-teS'udo. utónk, csöndes lisztviselotelopi i p.s own <>i tl^
otthonába#1 beszélgetést folytatott dr.!
Lux Kálmán professzorral, aki kijei on-1 
tette, hogy«£ óbudai lelet miit ör Ián el mi1 
szempontból egyclörcfelbecsülbetetlen, 
egész Európában csupán Angliában ta-!

tiaztviselőtelopi i (js ezen ment e]_ n jo ette}
" - Sándor László dr. a következő

(Szavakkal fejezte be információját* 
— En az esetet nytMnban közüliem 

Angyal detektivfőfelügyelővel aki 
azonnal hozzálátott a szerintem fon-lúlhatók a XII. századból rmntatUusii fosn^láS adatok 

épi^ emlékek mint a zwetli és odin kTn“motóSáhot valóságénak
liii riri t or> i Íz, J > 1. 1... ——... x

legalább három helyre tört be. Meg- i 
állapították, hogy az ügyészség hét 
rendbeli betörés miatt körözi, Le-
tartóztatták és átk isért ék az ügyész
ségre.

New^etközi 
valuta konferenciát hív 
össze Coolidge elnök 
' W a siti Halon, március 8.
Coolidgc elnök egy nemzetközi 

vaJp'takon fercncia eg.v behívásának 
kérdésével foglalkozik. Ez a konfe- 
neucta arra szolgálna, hogy előké
szítse az aranyvalitta életbelépteté
sét az egész világon.

bnrgi templomkolostorok régi kereszt
folyosói . A lelet alaposabb feltárása 
ezidöszerint óriási költséget igényel, de 
a Műemlékek Országos Bizottsága gon
doskodni kíván arról, hogy egyes jelleg- nh
zetes részletek a Fővárosi Múzeumba az
kcrüljonek. Az OBdopmaradyányok, ame- i ,WHlerert
lyek eddig- elukerultak a bazilika ku-1 szó sem igaz az egészből. 

jí,, i-u.vi-uuun, xa.<»zivpn.\>« i luuviu- ( polacsarnok támasztékai lehettek, dús 
kben, amúgy is aránytalanul nagyon ornamentikával, amelyok aránylag elég 
ny Budapest, amelynek főoka az, I épen maradtak meg évszázadokon ke-

-íikor török uralom alatt nyö-' resztül, a földrétegek alatt.

A szakértők előtt érthetetlen volt, 
hogy 'gy ilyen nagyarúnyu középület, > 
hogy tűnhetett el nyomtalanul a föld1 
színéről, amely a-z egykori krónikák 
szor'nt Zsigmand király alatt épült s aj 
XII. századbeli román építészeti stílus, 
egyik legimpozánsabb alkotása volt ak-’ 
kor egész Európában. Középkori müem-; 
lék< ' 
szó; _ ___ ______ ____
hogy amikor török uralom alatt nyö- ‘ resztül, a földrétegek alatt.

cl reMrség a zugligeti asszony 
altul előadott dolgokat hamarosan 
tisztázta. A nyomozás azzal véazö- 
doét, hogy megái lapították azt 
—.-z.-r "-2 egcsz mese a följelentő 
asszony fantáziájában született mea.

dús

I Nagy tavaszi occasio
köpenyek bélelve 1 200 

ezer korona

ÍTABARIN
RÁKÓCZI UT 63
Telefón: Józs. 21-16

Rendkívüli máreiasi műsor kezdető 
10 órakor

Míwii Shorp, Bródy Ilonka

Frankié & Lady
Vera Violette 

Jimml & Buksi

9 G rocké r 9
Ncmzotközi női kerékpárverseny

Tini és Snupl

2 CriveRli
Plasztikus táncok

Előadás után Derby-Syncopators 
angol Jazz-Band zenéjére táncol a. 

közönség
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Dr.KoröcsLBaml.
fogorvos, specialista fogász

Epést VII,EfZSÉhetköriiÚO-W
Mflfogak, fogsorok, tcljoscn száj- 
padláü nélkül.
és koronák iiranyatpótló fémből 
is. Foghutás, fogtthnit 
(pl o tnbal á «) 4 r*z4 te f «r? f tf o « 
altatással is. - Miitétek esetén is 
forduljon a legnagyobb bizalom
mal -SO óta tannállá 
rendelőnkbe — Vidékiek soron- 
kivili fogadtatnak. — 10 évi jót- 
állá® I Rendkívül mérsékelt árak! 

orvosi tanács <11‘tálán.
Rendelés: d.t. 9-12-ig, d. u. 2—7 
Vasár- és ünnepnap d. c. 10— 1 -lg
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Zugligeti fantasztikus vallomás 
Leirer Amália meggyilkolásáról 
Aki tudta már januárban, hogy a Terézköruti bárban 
női hulla fekszik — Leirer Lőrinc védője uj nyomot adott 
a rendőrségnek, amelyről kiderült, hogy fantajmagoria 

A lapok megírták, hogy Medvlcs
Medicö István dr. vizsgálóbiró va
sárnap délelőtt szándékozott kihall
gatni a leánya meggyilkolásával és 
kirablásával gyanúsított és letar
tóztatásba helyezett Leirer Lörin- 
cet. A vizsgálóbiró a.zouban vasár
napig1 nem készült el az iratok út
tá nuíínányozásával s ezért csak 
hétfőn lesz altban a helyzetben, hogy 
LeirerJ részletesen kihallgathassa.

A törvényszéken ma bent.járt Lei
rer védője Sándor László dr. volt 
főkapitány, aki körül csakhamar 
bírák és ügyészekből álló gyűrű 
képződött. Á jelenvpltak többsége 
amellett érvelt, hogy kizárnak tart ja 
Leirer bűnösségét.

— De azért — mondotta az egyik 
biró, elég súlyos látszólagos gyanú
okok szóinak ellene és épp ezért a 
vizsgálóbiró feltétlenül fogva tartja 
öl. már csak azért is,. mert hátha 
azalatt a néhány 'nap alatt — amíg 
az ügy a vádtanácsot és a táblát 
megjárja — a rendőrség ujabb ter
helő bizonyítékot produkál.

— Kizártnak tartom azt, hogy a 
vizsgálóbiró ilyen határidőre szóló 
gondolatokkal foglalkozzék, mondta 
Sándor László dr. védő. Vagy van 
bizonyíték s akkor fogva kell tar
tani. vagy nincs, akkor pedig senkit 
sem lehet szabadságától megiosz-

I tani.
I Sándor László dr. ezután i'gen ér
dekes s úgy lehet az egész rejtélyes 
gyilkosságra első nyomot szolgál
tató támpontot mondott cl tüdósb 
iánknak.
—■ Tegnap délután — úgymond — 
egy idősebb hölgy keresett fel iro
dámban. Mint egy zugligeti ház 
tulajdonosnője jelentette be magát 
nálam és előrebocsá jtotta, hogy 
mindaddig, amíg ez nem feltétlenül 
szükséges, ne áruljam el nevét. Az 
asszony szenzációs dolgot mondott

el, amelynek adatait azonnal beje
lentetnem a rendőrségnek, mert úgy 
lehet, nyomára jutottunk az igazi 
gyilkosnak.

- Sajnos —mondotta a nő — en- 
ííoi> úgy elfoglal házam kezelése, 
hogy hosszú hónapok óta esaJc 
most került- kezembe egy új
ság1, amelyből megtudtam, hogy 
Leirer. Amáliát, a Teréz körút 6. 
szám alatti házban meggyilkolták. 
Bár január közepe óta tudok arról, 
hogy a Terez körút 6. számú házban 
hetek óta egy meggyilkolt lány hul
lája feleszik, a dolgot mégse vettem 
komolyan, de most, hogy elolvastam 
t^eirer. Amália esetét, szükségét ér
zem annak, hogy vallomás tétel re 
jelentkezzem.

— Az én házamban egy szerelő 
házaspár lakott. A Léderer-iéóv gyil
kosság idején, beszélgettem a lakó
nőmmel, azt mondtam neki, hogy 
milyen gazemberek ezek a gyilko
sok, akik nagyon jól tudják, hogy 
gaztettüket felfedezik, mégis gyil
kolnak és rabolnak.

— Dehogy fedeznek fel mindent 
— felelte lakásnőm. Én biztosan tu
dóm, hogy a Teréz körút. 6. számú 
házban négy hét óta egy meg gyil
kold lány hullája fekszik és erről 
a rendőrség semmit se tnd.

— Nem akartam lakónőmnek hin
ni, de este, amikor az ura hazajött 
és megkérdeztem tőle, hogy mi igaz 
a meggyilkolt lány históriájából, 
durván azt felelte, ne hallgassak a 
feleségére, mert ez hetek óla álom
kóros és kitalál mindenféle rabló
történeteket és egyéb szamárságo
kat

— Nem firtattam tovább a dolgot, 
bár sok gyanús körülmény ötlött 
eszembe. Így karácsony előtt 1—2 
nappal azt mondotta lakásnőm, 
hogy az ura estére Bécsbe utazik.

*°|fdgorvos

forgalmi adóval 79 millió korona 
A Ford-gyárak antorizált képviselője: 

Haltonbargor Vilmos 
a.19. Tál. BB-IB

souterenjében, Kossuth Lajos ucca 9. szóin 
I

Noív Vince kéri Vtzsonylt 
ne csfibiignssn a sziM 

elvileket
A Kossuth-párt vasárnap- délelőtt 

Márih. Valériauccai párthelyiségár 
ben impozáns nagygyűlést, hiílóth 
A helyiséget zsúfolásig megtöltötte 
a több mint ezer főnyi hallgatóság! 
A gyűlést Bállá Aladár nyitotta 
meg, majd Rupert Rezső emelkedett 
szólásra.

— Olyan viszonyok vannak ná
lunk — mondotta Rupert —, hogy, 
aki ide visszavágyik, az is megriad. 
Akadtak emberek, akik ki tudták 
bérelni a lelkeket, kegyelet, ajándé
kokat, üzleteket osztogattak elsősor
ban azért, hogy saját üzleteiket 
megcsinálhassák. És akkor hazai 
árulókká bélyegeznek olyan embe
reket, akik nem tudták megmenteni 
az országot azok helyett, akik elvesz
tették akkor, amikor a szuronyok 
millióira támaszkodhattak.

Utána gróf Batthyány Tivadar 
Ripka működését bírálta, majd 
Nagy Vince a következőket inon*, 
dotta:

— Erről a. helyről arra kérem a 
kót testvérpártot és főleg az általam 
nagyrabecsült Vázsonyi Vilmost, 
hogy hagyjon fel a szerelmi csábiti 
gatásökkal a szabadelvű párt felé. 
Aki minket segíteni akar, az már 
itt van közöttünk, haladjunk mi a 
magunk utján és üljünk le a zöld 
asztalhoz ós pecsételjük meg vég
érvényesen a szövetségünket.

Azután Büza Barna és Vámbéry 
Runztem a városi politikáról moni 
dottak kritikát, Latinák Jenő pedig 
az iparostársadalom helyzetéről, ót 
a .rokkantügyről beszélt A gyűlés 
a Kossuth-nóta eléneklésével ért 
véget.

A HÉTFŐI NAPLÓ 
közönségéhez!

FEHÉR M. MIKSA, a közkedvelt férfi- 
ruliaáruház értosit, hogy tavaszi 

antol ra$ltínoK és öltönyök 
Kéroly körút 15 sz. üzletében 
MF" “ár készen kaphatók! TW

Beretvós Pasztilla a leamaKacsabb fejfújást elmulasztja
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Mister Smoking
jtejaen kérem, a középen kezdje, mert 
rohanok.

— Már ott vagyok és már el is, 
rrwndhatom magának, hogy az 
Operettszinházban újból elkezdődött 
a munka.

Csak nemit . . *

. No, ne ijedjen meg, nincs 
semmi baj. ciak as új görlök érkez
tek meg. Kém négyén, amint hírlik, 
hanem csak hárman és a negyedik 
kedden reggel érkezik. A három uj 
aörl a tizenkét régivel egész nap 
Íróból és tegnap este már fel is lép
tek Az úi görlicék sem csúnyábbak 
mint a régiek, igaz, hogy nem is 
szebbek. Különben azt hallom, hogy 
Péchy Erzsi csak ötvenig játszik a 
revüben, azután elmegy pihenni, pi
henés után pedig megkezdi a Zer- 
kovitz—Bús Fekete operett próbáit 
a Városi Színházban,

— Ha ugyan megy a darab.

— Miért ne menne? Bús Fekete 
már nagyobb harcot is megvívott, 
mint a „Nóta vége" körül támadt 
csata. Bús Fekete a librettót „Buza- 
virdg" című színművéből irta, amely 
annakidején a Magyar Színházban 
került színre. Faludi Jenő most azt 
úllítja, hogy miután a „Búzavirág 
előadási joga az övé, természetes, 
hogy a „Nóta vége" is öt illeti. Bús 
Fekete viszont azt állítja, hogy a 
librettóval ö szabadon rendelkezik. 
De majd csak eldől a „Nóta vége' 
sorsa, hisz nemsokára Zerkovitz 
Béla is megérkezik Párizsból, ahol 
szétnéz egy keveset a muzsika biro
dalmában. A múltkoridban barátai 
ptár hazasürgönyözték igy:

„Gyere haza Béla, nincs aki fü
tyüljön nekünk!"

Hát még mit tudt
— Még sok mindent. De egyelőre 

most szegény Sebestyén miatt ag
gódom, akire esőstől jön a gond, 
meg a bánat. Az elmúlt héten pél- 
fUid volt vagy öt darabváltozása, 
most meg szerepváltozása van, de 
Ízért hála istennek, jól megy mind 
i két színháza, a pesti is, a miskolci 
M, ahol Mihály öccse a parancsnok 
májusig. Májusban pedig cserélnek. 
Mihály jön Pestre. Géza megy Mis- 
holera — nyaralni.

— Mi Mr « Vigéknélt
— Ott valami nagyon komoly tár- 

gyalások vannak. A párnázott ajtó
imé, át nem hallok ugyan egy szót 
sem, de én mondom magának, hogy 

nagy dolgok Vannak készülő-

— Palásttal Irént ú tláltam a héten!
— Igen, itt volt berlini nagy sl- 

feerei után. Három napig tartózko
dott Pesten, beszélt régi ismerősei
vel, azután tegnap este Bécsbe uta
zott. ahol a jövő hónapban már fel 
is lép a Theatcr an dér Wienben. 
azután nyárra hazajön és az Unió 
valamelyik színházának revüjében 
Up majd fel.

— S ki jön még kazal
— Megmondom. Paúlay Erzsi. Ö 

azonban nem lép fel, csak rokonait 
látogatja meg. Hazajön egy-két hó
napra Holliwoodból, az amerikai 
filmvárosból Huszár Pufi is. Külön
ben nézze csak, majd elfelejtem ma- 
gánok mondani, hogy Huszár Pufi 
villát vett Holliwoodbrttt és képzelje, 
ki a szomszédja.

— Kit

— Az egyik szomszédja a. gyö
nyörű Pearl Withe, a másik pedig 
a hosszú, pápaszemes Harold Lloyd. 
Jó társaság, mii Maga is szeretne 
ott lenni velük. Igaz-el

— Ssorolnék, az igaz!
— De szívesen lenne maga az an- 

közelében olyan gyönyörű villát 
Kapott a férjétől, hogy még a derék 
emgliur.ok is csodájára járnak.

— Mi van az új darabokkal
— A Király Színházban a „Csd- 

seárnő aviódja" már majdnem 1^- 
men áll. Reggel tízkor mán megkez
dődnek a próbák és délután háromig 
•mrtanalt. Képzelje, mtiyth nagy 
WaAa vált alig két hit alatt tető

SZÍNHÁZ
Ifi

Giíbert Milíer 
az államtól bérbe akarja venni 

a Kamara Színházat
Feltámad az Andrássy*uti Kabaré

Ismeretes, hogy Hevesi Sándor-1 
nak, a Nenzeti Színház igazgatójá
nak, reményei és számításai, ame
lyeket a Komara Színházhoz fűzött, 
nem váltak be és az Aiidrássyúti 
színházból lett

Kamara Színházban az év folya
mán nem egyszer üres néző'ter 

köszöntött a színészekre
ami azt jelentette, hogy a Kamara 
Színház újabb súlyos megterhelést 
hozott az állami színházak büdzsé
jére, ’ amelyet a Kamara Színház 
megteremtésével annak idején ép
pen ellenkezően, szanálni1 akartak.

Hevesi Sándor a jól menő An- 
drássyúti színházat elvétette az 
Uniótól, abban a reményben, hogy 
a Kamara Színház bevételeit a 
Nemzeti Színház büdzséjének javí
tására. használhatja majd fel. Éz a 
remény azonban nem vallott valóra.

Első időben azt hitték, hogy a 
szinrehozott darabok nem olyanok, 
amelyek közönséget vonzanának, 
később azonban meggyőződtek ar
ról, hogy

a színház kabarénak épített he
lyisége mégsem alkalmas 1m-

alá hozni Buttkay—Faragó—Har- > Nemzetiben, pedig az az állam első 
math operettjét? A Városi Színház ] színháza, tudnak-e úgy magyarul, 
pedig, Kálmán Imre operettjére, a mint teszem azt a Tudományos 
„Cigányprimás^-ra készül. [Akadémia. Majd olyan szerepeket
__________ ' fognak Írni neki, amelyekben éppen 

az lesz a vicc, hogy nem tud jól ma
gyarul.

— Igaz. Tegnap este találkoztam 
Solymosy Sándorral.

— Találkozhatott is, mert Soly- 
mosy hála Istennek már felgyó- . 
gyűlt több mint hat hétig tartó sú
lyos betegségéből. Bizony, már ta- ( 
nácstalanul álltak ágya mellett a 
doktorok, amikor azonban a nagy |, 

I beteg Sólymosy egyszerre észbeka-
— őfert Sefiestj/őn e szezonban ki úott- ho»y a Terézkör.uti Színpad- 

akar hozni egy Strausst (Egy éj 
Velencében), és egy Kálmánt (Ci
gányprímás) és a jövő évben hozza 
ki Fali Leót (Elvált asszony). Ja- 
kobit (Szibill) és Herveet (Nebánts- 
virág).

— A Nemzetiről is mondjon már va
lamit.

— Nem igen tudok, mert ott a 
legnagyobb csönd van. De ha éppen 
érdekli, azt elmondhatom magának, 
hogy Hevesi Sándor a jövő szezólí
ra való szerződtetés ügyében heten
ként egy-két órácskát tárgyat Tőkés 
Annával, a Benaissance Színház 
utóbbi időben szakadatlanul mellő
zött tagjával.

— És az Operát

— Ott sincs semmi újság, éppen 
ma délelőtt volt újabb tanácskozás 
a kultuszminisztériumban arról, 
hogy ki legyen mégis az uj igaz
gató. Most egyelőre az a helyzet az 
Operában, hogy a tagok egymást 
igazgató úrnak szólítják, mert nem 
lehet tudni, hogy kivel jó most ba
rátkozni. Minden tag marsallbotot 
hord a tarsolyában.

— T)e Ptasinszky Peppi csak 
akar igazgató lenni?

— Nem. Neki más ambíciói 
nak. A drága Pepi egyelőre 
kelni tanul, nem a nyári revü 
véért ugyan, amelynek főszerepét 
fogja játszani, a Király Színház
ban, hanem azért a szerződésért, 
amelyet nemsokára aláir majd, és 
amely őt a jövő szezontól kezdődően 
a Király Színház subrett-primadon- 
nájává avatja.

— De hiazcnPlaainszky nem tud jól 
magyarul.

— No hiszen nagy baj is az. Kér- ---------------- „-----------
dexze meg Szász Káwlyt, hogy ásniuk után lolkesep ünnepelte őket.

Szerencse
a kávécsészében

-* Miért épen Kálmán-operettct hoz
nak?

iient

van- 
éne- 
kcd-

mara-előadások tartására
és ezért most Hevesi Sándorban, UIÍÍ(tHl , luv_, UL<lII 
mint az állam illetéke ^faktorában, I nogy a személyzet részére az aján- 
„.í-ji.j.a „ „44. ., . biztosifja a fizetés

1 az alkalmazottak 
.v.. , Oii<>Kaud«n «z ajánlatot, akkor

leéli keresni kamara-e.loadasok tar- az üz^m zavartalanul tovább foly- 
eHenkező esetben azonban az 

igazbatók le. fognak mondani, mert 
,igv semmiképen nem volna rnent- 

Bár e tanácskozásokat négy fal ség.
között tartották, azok mégis kiszi- ! 
várogtak a nagyközönség körébe és | 
igy tudomást szerzett azokról Gil- | 
bért Miiller amerikai szinháztröszt- 

1 vezér i's, aki — mint a Hétfői Napló 
munkatársa értesül —

ajánlatot tett a Kamara Szín
ház bérletére.

Gilbert Miller a régi Andrássyúti 
j kabaré mintájára nívós, irodalmi 
I kabarét akar teremteni a Kamara 
1 Színház helyén és hogy ezt a törek
vését már előre is dokumentálja, a 
kabaré vezetésével Ernőd Tamást, 
a magyar irodalom egyik számot
tevő reprezentánsát, a Blaha Lujza- 
Szinház igazgatóját akarja meg
bízni!.

mindinkább megérlelődött az a gon- ia| augusztusig b: 
dolat, hogy a Kamara Színházon 70 százalékát. Ha 
túl kell adni vagy uj helyiséget elfogadják ezt az
doh 
túl
tására, vagy pedig a jövő szezontól 
kezdődően meg kell szüntetni azo
kat.

között tartották, azok mégis kiszi-

j Jő íze és kiadóssága 
utólérheletlen!

dal kötött szerződésének még nem 
tett elegei és hirtelenében gyógyul
ni kezdett. De azt még elmondom 
magának, hogy Barcs Géza dr., 
egészség ügyi tanácsos gyógyította, 
és bizony a jó doktor naponta nyolc* 
szor-tizszer meglátogatta nagyboté- 
gét és amikor a fizetésre került 
volna, a sor, kijelentette, hogy ő bi
zony egy szegény színésztől egy 
árva krajcárt sem fogad el. ellen
ben majd Solymossy leénekll neki 
az orvosi honoráriumot. Most hát 
Solymossy Sándor szerződést keres, 
ahol huríioros zongoraszámával le- 
kvittel le az orvosi tiszteletdijat.

— Végezetül vegye tudomásul,

— Végexettül vegye tudomásul, 
hogy az MTK klubiroda helyiségé
nek íróasztalánál nagy írás közben 
találták a minap Braun Csibit.

| -- Mit irsz Csibi? — kérdez!ék 
. tőle.

-— Balladát — hangzott, a válasz. 
— Balladát? Te?
— Igen. Foot-balladát.

I

• Táncmatlné. Vasárnap délelőtt tar
totta meg Kdldor Borisba ós Balogh 
Emma táncmatinéját a Renassanco 
Sznlházban n színházat teljesen mog- 

i töltő nagyközönség általános és osztatlan 
tetszése mellett. A két fiatal művésznő 

■ — két abszolút tehetség — válogatott és 
| ízléses műsor keretében különböző 
klasszikus és artisztikns táncokat mnta-. ________ ___________________ _
tott be és a közönség minden egyes szá- este :Halló, Amerika! — Vasúruáp dél-

A Volksoper Rt.
kiegyezett hitelezőivel

Bécs, március 8.
A Volksoper részvény társaság 

tegnap tartott kiegyező gyűlésén 
négyötöd többséggel elfogadták a 
2 százalékos kiegyezési ajánlatot. 
A megjelentek mind a kiegyezés 
mellett szavaztak s azt mintegy 5.8 
milliárdig érdekelt hitelezők fogad
ták el. Az alkalmazottak nem kép
viseltették magukat és igy a ki
egyezési ajánlat ellen szavazóknak 
voltak tekintendők. A Volksoper 
igazgatótanácsának egyik, vezető 
tagja a gyűlés után kijelentette.

I

• Hangverseny. Az Erényiné Rossl 
Hosina államilag engedélyezett magán- 
énekiskola vasárnap, március 15-én dél-

| után pontosan 3 órakor (nem délelőtt 
10 órakor) toitju a Békeffy-szinpad he
lyiségében t’zéves fennállásának jubi- 

1 leumi ünnepi növendék-hangversenyét.
• Mától vasárnaptól kezdve Ismét Se- 

rák Márta énekli Fraskltát, a Városi 
Színház diadalmas Lehár-opcrettjénac

s címszerepét, amely az ő ragyogóan tö
kéletes tolmácsilásában hódított? meg 
Berlin, Bécs és München közönségét. A 
kiváló művésznőt a budapesti bemutatón 

I is osztatlan és lelkes ovációval fogadták 
' s bizonyos, hogy ez az ünneplés meg 
fog újulni most, am’kor betegségéből 
felépülve, átveszi híres szerepét. A vilá
got bejárt pompás Lehár-ujdonság elő
adása egyébként is nagyszerű művészeti 
teljesítménye a Városi Színháznak. Gá
bor József, Sziklay és Molnár Vera bril- 
liáns és vidám együttese, a d szí etek és 
jelmezek pazar kiállítása, a táncproduk 
ciók változatos meglepetése, mint Shorp, 

, a tüneményes táncfenomén tangó-be- 
I lélje, a rendezés ezer derűs trükkje fo- 
‘ ledhetetlen emlékké avatják a Fraskita 
| előadásait. A hétfői jótékonycélu hang- 
' verseny kivételével minden este a szen
zációs Lehár-opcrctt disz:ti 
Színház játékrendjét.

• Annyit nevet a közönség a „Csibi” 
előadásain a Magyar Színházban, mint 
egyetlen más darabban som. A párat
lanul kedves és vidám „Csibi” különö
sen Bajor Gizinek és Csortos Gyulának

| nyújt alkalmat olyan mulatságoskabi- 
, notalakításokra, amelyről ma már egész 
Pest mint a vidám színjátszás totojéről 
beszél. Mészáros Giza, Z. Molnár 
László, a vendég Latabár Árpád, Vond- 
roy Ferenc vígjátéki együttese a legkü- 

| lönb. A „Csibi“ hétfő, kedd, csütörtök, 
'péntek és jövő vasárnap kerül színre.
! • Téged is! — ötször — a Benaissance
; Színházban. A pompásGereZ—Sícp Ernö- 
bohózat, melyet a bemutató-előadáson 
csaknem minden jelenetnél véget nem 
érő kacagás és nyiltszini tapsok egész 
sora szakított meg, ötször szerepel a

a Fdrosi

Kafhreiner

Kneipp maláhikávé
llenaiS8nnce Színház e heti műsorán. 
Régen nem volt a közönségnek ilyen 
ízig vérig párisi mulatságban része, 
mint amilyet ez az elmésen merész 
francia bohózat és pompás előadása — 
ólén Simonyi Már óval, Kaboa Gyulával 
ó* Berczy Gézával — produkál. Kedden 
.t menyasszonyi fátyol kerül színre 
Somlay Artúrral, csütörtökön A Water
looi csald jub’láris, 50-ik előadása. Va
sárnap délután: Szeretni... mérsékelt 
helyúrukkai.

• Blaha Lujza-Sainház minden este a 
mesés szépségű keleti daljáték, a ,,Szui 
Janiit.4*

• A Vígszínház jövő hetét a színház
legújabb sikerei váltakozva töltik be. 
A műsor igy alakul: héttőn, szerdán éa 
pénteken: LA föpénzfriros ur. — II. 
Csnnilé.'el. Kedden, osütörtökön,
szombaton és vasárnap: Eziistlakoda- 
lom. — Vasárnap délután a Nyu bérül 
színre.

• Főváros! Operottszlnház. Minden

uUn: A nAUs kapitány,
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• Grand Gatanol hét • Klrály-Sxtnháx- 
han. A Király-Slinhúz e heti estéit n 
Grand Ouiirnol előadásai töltik ki. A 
vilásrhirtl párizsi színház, amelynek 
specialitása a szoiiaáeióe drámák, dia
dalmas olaszorszAkl ós bécsi vendégjá
téka után érkezik » Király Színházba, 
hogy a magyar közönségnek olyan szín
padi produkciót nyújtson, amilyenbon 
annak még sosem volt része. Legjobb 
párizsi darabok, legjobb párizsi színé
szei;. Legújabb párizsi dekorációk, leg
újabb párizsi kosztüm-kreációk. A 
francia darabok magyar szövege a Mar 
gyár Színpadban. Kendi* Helyárak, 
elővételi díj ninos.

Mindent felülmúl a

MOZGÓKÉP OTTHON
pasar műsora

A NAGY FEHER ÚT
Goldwyn Dcák-tilm

A vadlovak királya
Előadások: 4, fi, 8 és 10 órakor

• A Belvárosi Színház heti műsora: 
Hétfő: fii babái'! vagyak én, kedd: A 
nagyságos asszonyt már láttam vala
hai, szerda: Fej vagy írás, csütörtök: 
Ki babája vagyok én, péntek: A nagy
ságos asszonyt már láttáin valahol, 
szombat: Fej vagy írás, vasárnap d. u.: 
az olasz asszony, 3 órakor, mérsékelt 
helyárakkal. Vasárnap este: A nagysá
gos asszonyt már láttam valahol, hétfő: 
Ki babája vagyok én.

JKWPZMWUJ
• A Blaha Lujza-Színház heti műsora: 

Egtw. héten át: SzulamU. Vasárnap 
délután: Postás Katica, 3 órakor, mér
sékelt helyé l akkal.

6. kérdés

X fehér apáca 
Mán harmadik 
héten kerül

a eorvín- 
szfnházban 
naponta táblás- 
házakkal

Miért?
• A Belvárosi Színház jövő heti mű

sorát a színhá •, nagy vígjátéksikerei 
töltik ki, Fodor László páratlanul mu
latságos vígjátéka. „A nagyságos asz- 
aZonyt már láttam valahol" kedden, 
pénteken és jövő vasárnap, a szenzá
ciósan vidám „Ki babája vagyok én" 
hétfőn és csütörtökön, a nagyszerű 
„Fej vagy írás" szerdán ás szombaton 
fceriil színre, utóbbi lesz a vidám ko- 
inédia 25-ik előadása,

KAMARA
i kinematográfia leghalalmasabb alkotása

A Nibeiuntjok
Germán époss I. rész 8 felvonás

• Kir ál a-Színház heti műsora: Egész 
héten át: Grand Guignol, vasárnap d. 
u. mérsékelt helyárakkal: Mórica gróf-

* A Magyar Színház heti műsora: 
Hél FŐ. kedd, csütörtök, péntek, vasárnap 
és hétfő: „Csábi". Szerda és szombat: 
,..4/foro", órakor. Vasárnap délután 
„A vörös ember", 3 órakor, mérsékelt 
helyárakkal.

Budapest kedvence

Mary Pickford
mái- a jövő héten fellép

Lubltich:

Rositájában

SPORT
M BTC a tilalom ellenére 
szerepeltetett vándorai" 

vaí legyőzte az FI C-t
Botrdnyba fulladt az MTK-1JT. TVE bafnok, 
mérkőzés — ZT J1J. kerületiektől négy fdtékosti 
az MTK-ből Orthot állította ki a bíró — M peckes 

Törekvés
Pompás tavaszi idő kedvezett a va

sárnapi bajnoki mérkőzéseknek. Ellenére 
ennek, az egyletben Vasas—UTE-zaér- 
kőzés kivételével unalmas, nívótlan mér
kőzésekben volt részünk. A két nagy pá
lyát szorongásig megtöltötte a közönség 
és a minap elfogadott új aportadótör- 
vény kodiflkátorai vígan dörzsölhetik a 
k ezüket: o vasárnapi meccsek a legszebb 
porspektívát nyújtják számukra.

Kellemetlen epizódja volt a vasárnapi 
spo r tes em én y ek n ek

az MTK—III. TVE közölt lejátszott 
bajnoki mérkőzés, amely 3:0 (fél
idő 1:0) arányban végződött a baj

nokcsapat javára.
A mérkőzés annyira durva volt, 

hogy az elsöosztályú mérkőzések króni
kájában hasonló az utóbbi Ivekben nem 
fordult elő".

Nőm kevesebb, mint öt játékost állí
tott ki a bíró ezen a mérkőzésen és pe
dig a III. kerületiek közül Wernert, 
Drösslert, Göttlert és Mayherrt, r.níg 
a bajnokcsapatból a legjobb magyar 
fut balista: Őrit György jutott erre a 
sorsra.

Az MTK-ban Remete védett. A vezető
gólt Molnár lőtte Braun beadásából. A 
mérkőzést az MTK technikai fölénye 
uralta. A második félidőben a 41. perc- 
been Jeny meseterlövésből esett a máso
dik, végül a 45. percben Nádler lövéséből 
a harmadik gól.

Feszült érdeklődés előzte meg a BTC 
vasárnapi játékát. Az olasz szövetség 
tudvalévőén a múlt héten kiadta a 
BTC négy vándorát: Tichovszkyt, Or
bánt, Horváth Il-őt. és Zsint. Szombaton 
éjjel azután megérkezett az MLSZ-be az 
plusz szövetség újabb távirata, aniely 
csak Tichovzskynak adott engedélyt a 
játékra. Az MLSZ erre haladéktalanul 
letiltotta a többi három játékos vasár
napi szereplését.

Ilyen • előzmények után vasárnap a 
BTC elnöksége úgy döntött, hogy a szö
vetség elnökségének előzőén kiadott en- 
gdélyével élni fog és a szorongatott 
helyzetbeen lövő és a kiesés veszélyével 
küzdő nagymultú egyesület

tényleg ki is állította két játékosát: 
Horváth Il-őt. és Orbánt az FTC el

leni bajnoki mérkőzésre.
A mérkőzés az FTC gyatra játéka 

miatt szenzációs eredménnyel végződött, 
amennyiben

a vándorokkal megerősitett és lelke
sen játszó piros-fehér együttes győz

tesen vonult le a pályáról.
A meccs egyetlen, egyben győztes gól

ját Horváth II. lőtte.
Szép futballt láttunk

a KAC—Törekvés
mai mérkőzésén. Különösen a Törek
vést láttuk ezen a mérkőzésen frontban

Zdtial^e_ztliídőt_t<z

nagy tavaszt vásár
MOINUK gyulx
nőt dtvatáruhdxílban VH„ Rdkóczbút 99.

TavacvÍ nirinneátf a legújabb covercoat-, burbury- és ripsz-sxövetehböl késsült1 avaszi Újdonságaim köpenyekben, kosztomökbsn,ruhákban és aljakban megérkMtek!

1 leskényesebb lüni he»y Is
Covarooat kábít i«u|.m> i,«m 740.000
Coverooat kabát 000.000
Burbury kabát ;SaIrapl'1'.1.'5 990.000
Burbury kabát ÍmÜ®,&,ú1.25O.OOO 

és a szimpatikus munkáscsapatot, amely 
félidőben még 1 :0 aráhyban vezetett, 
érdeinetlenül érte a vereség. A második 
félidő 27. percében ölvedy egyenlített 
ki, míg a győztes gólt befejezés előtt két 
perccel Fürstner szerezte meg a kis
pestieknek.

Élvezetes és szép küzdelem volt a

Vasas—UTE-
mérkőzés, amely az erőviszonyoknak 
megfelelően, 1:1 arányban döntetlenül 
végződött. Az első félidőben a Vasas, a 
másodikban az UTE volt fölényben. 
Előbbiek gólját Szentmiklóssy, az újpes
tiekét Priboj lőtte.

Kevésszámú, do annál hangosabb kö
zönség gyűlt össze a Lóverseny-téri pá 
lyán, ahol a VÁC és a Zuglói VII. fcer. 
AC állottak szemben egymással. Klopfer 
átadásából Engcl II. szerezte meg a ve
zetést a 26. percben, míg a zuglóiak a 
39. percben Sefesik révén egalizálnak. 
Szünet után a VÁC került fölénybe, en
nek eredményeként Boros ismét vezetés
hez juttatja a kék-fohérekot. Már-már 
a VÁC javára könyveltük el a meccset, 
mikor egy ártatlannak látszó labdával 
Sefesik lefut, akit a VAC-védelem lesze
rel. A „hazaadott" labda a fiatal Jako- 
bovits lábáról a kapufának ment, ahon
nan a kifutó Fischer mellett szerencsét
len módon a gólba pattan. A deuri- 
mált VÁC a hátralevő időben képtelen 
volt a győzelmet jelentő pontot megsze
rezni.

Unalmas, nívótlan és csapkodó volt az

NSC—BEAC
mérkőzése. Két tizenegyes is volt a 
meccsen, ezek közül Agyét Török (JjBC), 
egyet pedig Pluhdr, (BEAC) hibázott eL 
A mérkőzés egyetlen, egyben győztes 
gólját Rémay III. lőtte.

Meglepetések voltak a másodosz
tályban is.

Ezek közül a legérdekesebb volt a 
bajnokaspiráns Ékszerészek 2:0-ás ve
resége a 33 FC-töl. A rokonszenves fe
kete-fehérek szép játékukkal érdemelték 
ki a győzelmet. A Hűsiparosok kemény 
küzdelem után ugyancsak 2 : 0 arányban 
verték meg a MAC-ot. A Postások 
3 :1-re győzték lo a KTE-t, míg a TTC 
csak minimális gólaránnyal győzött az 
ETC fölött. A Főv. Tör.—MTK és az 
IJTSE—BAK mérkőzések 1:1 arányban 
döntetlenül végződtek.

X Még mindig az ékszerész vezet a 
másodosztálya bajnokságban. Az Éksze
részek tegnapi feleségük ellenére — 
még mindig vezetnek a másodosztályú 
bajnokságban. Nyomukban van a TTC, 
amely mindössze egy ponttal szorult a 
vezető egyesület mögé. Utána a Husipa- 
ros, végül a 33 PC következik egy-egy 
ponthátránnyal.

Kosztüm angol divatsxövetböl . . 1.100.000
Kosztom 1.100.000
Divatos bubiruha 405.000
Szévatruha 675.000
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bajnoksága.
volt,, amelyet Kullur tatváa (kfArv 
nyert meg 16 pere 43.2 mp. alatt 2 
gyoaveny lMion; Gyulát (mAC) t kL 
r<Uy Pált (ESC). • ' s K*-

Csapatvéreonyben a MAC győzött « 
pontta], az ESC 36 pontja ”
madik a o-A’—-. ...........................
volt.

székesfehérvári Har-
Alba fíegia

A BTC 
versenyét 
FTC 160 
MTE 
(MTK) 14:35 
meMj/ (FTC),

másodosztályú 
az MTK nyert 
pontja ellen, 

volt.

tízes csapat- 
113 ponttal, tvn

- — Harmadik az
Egyéni győztes Somogyi 
mp. alatt, 
3. Koválik

második Né- 
(FTC) volt.

Ugyancsak 
dezte 
jVTE, ... , - - u lUUUt7ÓU-
egyesulet Huszár nevű fiatal futója ‘ 
(WK1 15;25'4 inp- f!uBir
(mik) előtt. A verseny szenzációja, 
hogy Weiler (MTK) csak hérraadiknak' 
futott be.^ Csapatversenyben szintén az 
MTK győzött 27 ponttal, második az 
MTE 41 ponttal, míg a harmadik he
lyet az FTC foglalja el 98 ponttal.

délelőtt ren- 
versenyót az

vasárnap
ifjúsági mezei ____w.wwv
amelyet egyénileg a rendező-1

15:25.4

X A. newyorkl hatnapos kerékpárver. 
senyt as amerikai JValthour-Siiencer-pÁ, 
nyerto meg.

X Bécsi lutballeredmények. A vasár
napi bajnoki futballeredmények Bécs- 
bon a legnagyobb érdeklődés jegyébep. 
folytak le. Rapid—WAC 3:1 (2:1), i
Vienna—Hákoah 3:1 (1:0).
Simmnerhng 2:1 (1:0), Rudolfshügel— ' 
Amatoure. 0:0, Sportclub—Admira 2^. i

X A bajnokság állása. 1. MTK 2!( 
pon. 1. Vasas 20 pont, 3: FTC 18 pont 4, 
NSC. 18 pont. 5. KAC 17 pont 6. Ili • 
TVE 16 pont. 7. VÁC 15 pont. 8. UI® < 
13 pont 9. Törekvés 11 pont. 10. Zugló 
10 pont 11. BTC 7 pont. 12. BEAC 6 
pont

X Leszállították a svájci-magyar mér
kőzés helyárait A súlyos gazdasági vi
szonyok arra kéDyszerítették úgy a pá
lyákat, mint az MLSz-t, hogy a mérkő
zések helyárait leszállítsa. A tegnapi 
mérkőzésekből arra következtetünk, 
hogy az üllői-uti pálya befogadóképes
sége súlyos próbának lesz alávetve 
Éppen ezért tanácsos lesz a jegyekről 
előre gondoskodni. Előjegyzések hely
biztosítással a „Stop" nemzetközi sport- , 
irodánál (V., Nádor-utca 24) eszközöl- 
hetők.

X A Nemzeti Torna Egylet céllövő
versenye. A Nemzeti Torna Egylet ki- ' 
tűnő rondczé3ben bnoyolította le az első 
fedett pálya ccliövő versenyét A foktő 
helyzetből és álló helyzetből való ver
senyt Bdnhidy (Műegyetem) nyerte meg; 
Ezenkívül szépen szerepeltek: Bwasf L. 
Spolarich dr. és Köpeti, Boócz (NTE). 
valamint Bogén (BPSz), Molnár Dozső 
altábornagy és Velez Rezső, a szövetség 
főtitkára melegen gratuláltak a ren
dezőségnek a kitűnő rendezésért.

— A birkózó csapatbajnokság második 
fordulója. Máv Gépgyár—Testvériség 
15:8, Törekvés—UTE 18:2, Vafcas—MTK 
16:3, MAC—BAK 11:10. A csapatbajnok
ságtól kiestek a következő ceapatokt 
MTK, Testvériség és UTE.
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