
WPT 12 oldal ára 2000 kopong

HÉTFŐI NAPLÓ
AZ ELŐFIZETÉS ARÁI

Egy  ---------------------------------*
F»*vr.  ..............  10.0001

EGYES SZÁM ÁRAi
M*£TM«rB>á£oa 2000 K. Jugoszláviában 

dinár. Ausztriában 2BOO osztrák korona

POLITIKAI HETILAP
FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. ELEK HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGOEt

S«wk...l6.*r 6. ki.46Mv.UUi B.dwMl.
VIH. k.Hllel, R6kk S.ilkrd .cu* 3. i.i.

T.1H6.. J. «.l.i 4. UH

XVI. évfolyam Budapest, 1925 március 16 11. szám

Az Astoriában ismerte meg 
Leirer Amália Pötör Gyulát

i

r i

Pötör Gyula egy „haverje" elmeséli Leirer Amália és a „stölt** 
Gyuszi szerelmet — A Gyuszi nagy jassz volt — Máskor Is meg
zsarolta Pötör Leirer Amáliát — Hollét leviszik Ceglédre — Egész zsarun Európában körözik Pötör Gyulát

Leirer Lőrinc ellen még nem szüntették meg az el 
járást

\ ffvllkdssóanak több részletét1 pest, felé haladó kocsira fölk'apasz-
megállapította mán a rendőrség. 
Teljes képet róla majd csak akkor 
fog kapni maga a rendőrség is. ha 
Pötör Gyulát elfogják és vallomást 
fog tenni. t ....

.4 véres dráma egyiir szereplője 
a rákoskerésztüri temető kriptájá
ban piheü, a másik ki tudja hol és 
merre jár. Harmadik szereplője ta
núja a gyilkosságnak valószínűleg 
nem volt. A halott már nem beszel, 
az eleven ki tudja mikor fog val
lani. Pedig ezer és ezer olyan kér
dés van. amelyik feleletre vár. Sok 
nincsen még kiderítve, főképpen 
azonban arról nem tudunk semmit, 
hogy az elkényeztetett, a jómóduan 
élő, tejben-vajban fürdő barátnő az 
intelligens és érettségi vizsgát tett 
leány közelébe, hogyan férkőzhetett 
egy félmüvélt, durva, . faragatlan, 
börtönviselt betörő. Mije volt Lei
rer Amáliának Pötör Gyula? HeffV 
kerültek össze? Tudta-e Amállia, 
hogy kicsoda Pötör? Tudott-e a 
múltjáról, jelenéről? Tudta-e, hogy 
mi a foglalkozása, keresete? Mert 
bizonyos, hogy megkérdezte tőle. 
Hazudott Pötör Amáliának. „ vagy 
megmondta az igazat? Betörőnek 
adtaié ki magát. Pötör Amália előtt 
vagy lovagnak?

Ezek azok a kérdések, melyek a 
legérdekesebbek. Hogy miképpen 
osont be a lakásba, előbb ütötte-e 
az ólmosbottal vagy előbb szúrt, 
ablakon menekült-e el, ezek vég
eredményben jelentéktelen szilán’ 
szók és csupán a nyomozás és az 
ítélethozatal szempontjából fonto
sak.

A stölt Gyuszi
Leirer Amália és Pötör , Gyula 

megismerkedésének történetét igy 
tnondot.ta el egy fiatalember, akit 
szoros baráti kötelékek fűznek Pö- 
t Őrhöz.

— Most már tudom, hogy ő az. 
Amiig a fényképét nem láttam az 
újságban addig nem tudtam, hogy 
ki az a Pötör GyijJa. Most már 
tudom, hogy a „stölt Gyüszi** a, Lei-

Amália gyilkosa.
— Hogy ismertem-e? Hiszen „ha

verem** (bűntársam) volt. Egyikét 
"Wnfcdí végeztünk együtt. A nevét 
sohasem tudtam. Errefelé csak 
..stölt Gyuszi" volt, a neve. Mindig 

gyón elegáns veit, ezért nevezték 
J* ..stölt‘‘-nek. Azt tudtam, hogy 
Kispesten lakik, mert dolgait, min- 
‘•nr a villamoshoz igazította. Ha 
nem maradt ki, akkor sietett, hogy 
az utolsó villamost elérje, ha kima- 
raut éjszakára akkor najnali há 
fi® Rra tájban a Szent István kor
hadnál várt mig valamilyen Kis-

kod hatott. Azt ritkán tette, hogy az 
első villamost megvárja.

— A Gyuszi nagy jassz volt. 
Olyan bátran senki sem mert...

Az Astoriában
— Jó, hagyjuk ezt — szakflotta 

félbe a Hői föl Napló munkatársa 
—. de hogy került össze Leirer 
Amáliával?

— Éppen ezt mondom. A Gyuszi 
mindig jó lokálba járt. Ha „szajré“ 
volt, nem a kocsmában mulatta el, 
hanem előkelő helyen.

— Az ősszel,* hogy melyik hónap
ban volt, igazán nem tudom, a 
Royal -szállodával szember levő 
büftében találkoztunk. Ö aludt az 
éjszaka, hazulról. Kispestről jött, 
kivasalva, rendesen öltözve. Virslit 
ettünk. Leültünk hátul egy asztal
hoz és beszélgettünk.
- ............... - *

— mesélte „„„..... ......... ......... .....
szép és> gazdag.

— Hol csípted? — kérdeztem.
— Az Astoriában. Táncoltam 

vele. Csoda egy nő!
— Aztán, elmondta a Gyuszi, 

hogy az Astoria pincéjében éppen 
a zenekar mellett állott, mikor egy 
zölftruhás nő siklott el mellette. A 
nő retikülje kinyílott, és a sok 
apróság kihullott a földre. Gyuszi 
udvariasan segíteni akart, lehajolt 
és az ugyancsak lehajolt növel 
összeütötte a. fejét. Mindketten cl
nevették magukat ezen és Gyuszi 
felhasználva az 
„főzni** kezdte.

— Itt van a 
tőle? — kérdezte

— Nem én.
— Pedig féltékeny.
— Akkor; sem félok.
— A nő azért mégsem maradt 

vele, hanení a férjéhez sietett. Azzal 
váltak el. hogy másnap este hétkor 
megint találkoznak az Astoriában.

Nagyon „jóba*, 
vagyunk

— Néhány nap múlva újból talál 
koztam Gyuszival. Kérdeztem, mi 
vau az uj tyúkjával?

— Egészen bedül t nekem, — hen
cegett Gyuszi, — .nagyon „jóba**

— Elmondta azután, hogy a leány 
a Teféfc .körúton lakik, gazdag ba
rátja Van és vagyon megszerették 
egymást.

— „Dohányt" vágtál ki belőle? — 
kérdeztem.

— Marha? — kiáltott rám’ — azt 
hiszed nem] tudok tisztességesen 
szeretni, ha szeretek. Azt bjszed

.Fejes j.yukot‘‘ fogtam az este 
jsélte Gyuszi —. elsőrendű nő,

is

alkalmat. rögtön

férjem, nem fél 
incselkedve a nő.

niem. lehet másképpen. .
— De azután már, nem volt olyan 

büszke. Egyszer mindketten le vol
tunk égve. Egy krajcárunk sem 
volt.

— Együtt mentünk a Teréz kör
útra és a Hegedűn ucca, sarkAü

Jíóser vendéglőnél meirálfitött.
— Vári mén, min tölsaaladoli a 

tyukhox dohányért.
— Vártam rá, de nem nczteffl 

tttána és igy nera jS lAHnrn hogy 
melyik házba megy be. Öt pert » 
múlva már mellettem volt.

— Ugye gyorsan ment? — Kár. 
Hozta és egy félmillióst lpbogtatetí 
a kezében.

— Hát mégis megvágtad a nőt?
— Előbb-iitóbb erre is rákerül g 

sor, — mosolyogta el magát Gynszt
— Hogy hívják a nőt?
— Bébinek.
— Hol lakik?
— Mi közöd hozzá.
Másról beszéltünk ezután. Ez aj 

eset már télen történt Azóta nem' 
találkoztam vele, mig néhány hete 
az Erzsébet körúton szembe jött 
velem.

— Honnan jössz? — kérdeztem.
— A „dilihátból" (olmegyógyfníSj 

zetből) — mondotta.
— De én akkor két barátimnál 

mentem és nem álltunk meg beszél 
getni.

— Azóta semmit sem tudtam íróla. 
mig az Újságokban nem olvastam, 
hojy ö ölte meg Leiren Amáliát.

Pötör öngyilkosságra akarta 
kényszeríteni Bellát

Pötör visszanyerte jókedvét. Együtt 
montek a Lipót körút és Fáik Miksa 
ucca sarkán tevő vendéglőbe, ahol pom
pásan megebédeltek.

Ebéd utált előre megbeszélt terv sze
rint, a Vígszínháznál találkoztak Sa
gulyval és hármasban indultak el a 
Rózsadombra, Pötör egy ismerőséhez, 
akinél egy ezüsttárgy volt elrejtve. Ez
után valamennyien Saguly lakására 
mentek és a sötétség beálltával onnan 
indultak az ékszereket elsüllyeszteni.

A rendőrségen vasárnap a Pötör 
Gyula ellen kiadott elfogatóparancsot 
az összes európai nyolvekro lefordittat- 
ták és mindegyiket a megfelelő ország
ba küldöttük.

Vasárnap este elhatározták a rendőr
ségen hogy Bollát a detektívek levi
szik Ceglédre. Ott ásták el ugyanig 
először az ékszereket Bolla most pon
tosan meg fogja mutatni a helyet, 
ahová elásták. A rendőrségen remélik, 
hogy újabb, esetleg nyomravezető bűn
jelet fognak találni a helyszínen. Bollát 
erős fedezettel hétfőn hajnalban vitték 
a nyugoti pályaudvarról induló ceglédi 
vonattal.

Vasárnap este jelentették a főkapi
tányságnak, hogy Kispesten látták ma 
bujkálni PötXrt. Lengyel detektivfőfe- 
1 ügyelő csoportja azonnal automobilon 
sietett Kispestre.

Lapunk zártakor a detektívek Kis
pestről telefonon jelentették, hogy Pö- 
tört a jelzett helyen nem találták meg 
és hozzáfognak a környék átkutatásá
hoz.

Leirer Lőrinc rehabilitása

A rendőrségeit vasárnap egész nap 
folytak a kihallgatások.

Először Ságul y Ferencet vezették 
Angyal László detektivfőfelügyelő elé. 
A főfelügyelő előtt Sagulynak újból el 
kollott mondania egészen élőiről az 
egész históriát. A kihallgatás célja az 
előző vallomás ellenőrzése volt Az első 
napokban' ugyanis sem Bollával som 
Sagulyval nem vettek föl jegyzőköny
vet Szombaton foglalták össze Írásban 
a vallomásokat Vasárnap pedig azért 
mondatták el vele még egyszer, hogy 
nem kerül-o valami ellentmondásba.

Saguly pontosan úgy mondott el min
dent, ahogy a jegyzőkönyvben volt.

Ezután! Bellát hallgatta ki Angyal fő
felügyelő. A betörő a kövotkező újabb 
részleteket mondott el. ö maga is ál
landóan félt Pötörtől, mert az állandóan 
revolverrel járt és többször megfenye
gette, hogy lelövi.

Aznap mikor az ezüstholmikat a Du
nába süllyesztették, délelőtt 10 órakor a 
Csáky uccában' találkozott Pötörrel. 
Pötör rettenetes dühvei támadt rá ami
att, mert Fischer ékszerészt elvezette 
Saguly lakására.

Annyira fel volt ingerülve Pötör, 
hogy Bollát, egy kapu alá húzta, a ke
zébe nyomta a revolvert, hogy azonnal 
lője főbe magát. Csak akkor nyugodott 
meg, mikor Holla megígérte, hogy majd 
főbe is fogja lőni magát és rögtön be 
is ment egy trafikba és két gyászkorc- 
tes levélpapírt vásárolt, hogy búcsúle
veleit azokon fogja megírni. Később

Saguly Forencnek Leirer Amália meg
gyilkoláséval kapcsolatban tett szenzá
ciós valjomásval derült ki csak Leirer 
Lőrinc ártatlansága. A közvélemény, ez 
n legnagyobb, • de felolőtlen rögtönitélő 
blrosug, nyomban rehabilitálta a mél
tatlanul meghurcolt apát. Am nem ilyen 
gyors aí igazságszolgáltatás hivatalos 
apparátusa, amelyet eljárásaiban a 
büntető perrendtartás előirásai vezérel
nek. Leirer szabadlábra helyezése ter
mészetesen nem egyértelmű még a tel
jes rehabilitációval, noha az íirpg ur 
ártatlansága vitán felül álló. Leirer Ló- 
rína már Baross uooai lakásában élvezi 
az srany szabadná got, de hivatalosan 
mindaddig folyik ellene az eljárás, amig 
a rideg bírósági iratok mugneni álla-

pitjíik róla, hogy nem követte el a 
szörnyűséges bűncselekményt.

A hivatalos rehabilitáció csupán ak
kor fog megtörténni, amikor az előzetes 
bűnügyi vizsgálat, már befejeződött, 
konkrét személyek ellen konkretizálva 
vannak a vádak, egyszóval elkészült a 
királyi ügyészség vádirata is.

A vádirat fog a maga hivatalos nyel
vén megemlékezni arról, hogy Leirer 
Lőrinc, akit a nyomozó hatóságok az 
előzetes vizsgálat során gyanúba fog. 
tok, teljesen ártatlan és csupán szeren
csétlen látszatok vélellon összejátszása 
folytén terelődött rá a bűnügyi hatósá
gok figyelme és ezért vclu azcwhen „éli 
kellett ejteni a vádat4.
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A közeljövőben nagy személyi vál
tozások következnek be a főváros 

vezetőségében
Ax ügyoaztályok összevonása folytán Zilahi-Kiss Jenő al
polgármester és négy tanácsnok távozik a városházáról — 
A választások után Sipőcz Jenő és Folkusházy Lajos be

adják lemondásukat
Lapunk mai számának más helyén 

Ripka Ferenc kormánybiztos, mint leg- 
IU&ték<feebb tényező, újra ég a leghatá
rozottabbun megerősíti azokat a híreket, 
melyek szerint még ezen n héten meg
jelenik a belügyminiszter rendeleté, 
moly városházi ügyosztályok összevo
násáról és az adminisztráció sürgős le
építéséről intézkedik. A városházán^ 
ahol az utolsó percig bíztak és remény
kedtek, hogy' erre a határozott és eré
lyes kun náuy lépésre nem fog gór ke
rülni, tormészetosen példátlan konster- 
uáeiót idézett elő az események ilyen 
fordulata. A tanács tagjai a legnagyobb 
kétségbeeséssel tárgyalják a rendelet 
kövotkeziuényoit h mintán o percben 
már visszavonhatatlanimk és végérvé
nyesnek látszik, hogy egy alpolgármes
tert és hat tanácsnoki állás megszűnik, 
mindenki kétségek és izgalmak között 
várja a rendelet végrehajtását, mely 
esetleg a legbiztosabb pozícióban ülő 
tanácsnokok elbocsátását eredményezné.

Még nem biztos, vájjon a szóbanforgó 
belügymin sztori rendelet elő fogja-e 
Imi, hogy mely ügyosztályokat kell 
megszüntetni, vagy pedig csak szárú- 
Hzeríileg fog rámutatni a leépítés mér
tékére. A városházán minden eshető- 
Hégre elkészültén, máris tervezeteket 
•tolgoztak ki arra vonatkozóan, hogyan 
bajtsák végre az ügyosztályok összevo
nását. Ezek szerint megszűnik:

•z ut- és csatornaépítési ügyosztály, 
a városépítési ügyosztály, 
az építkezési Ügyosztály,
a katonai és Illetőségi Ügyosztály, 
a .közgazdasági ügyosztály és 
a világítási és vízvezetéki ügyosztály. 
A bárom olőáft, n Inilmtt' figyd^lí- 

lyokaf, egy hivatallá fogják egyesíteni* 
r ezáltal újra életre keltik az 1911-ben 
megszűnt mérnöki hivatalt. Ennek ve
zetésére

műszak! Igazgatót választanak, 
aki m Hé két aligazgatót neveznek ki. 
A műszaki igazgatói állásra eddig mint 
legmegfelelőbb szakférfiút, Fock Ede 
tanácsnok nevét emlegették, do a na
pokban történt váratlan elhunyta na
gyon meg fogja nehezíteni önnek a 
nagy pzakértelmet igénylő pozíciónak 
a. betöltését.* A másik három megszün
tetendő ügyosztályt viszont a rokon- 
tszakmáju ügyosztályokba fogjuk beol
vasztani.

Nemcsak a városházán, de a kívülál
lók körében is nagyon sokat találgatják, 
kik lesznek azok a tanácsnokok, nkik 
a, leépítés következtében B-llstára ke
rülnek, illetve a tanács milyen szem
pontok szerint fogja ezt a romikivül 
kellemetlen kiválogatást, végezni. Annyi 
mindenesetre tény, hogy nőm kizárólag 
azok a tanácsnokok kerülnek B-listára, 
akiknek ügyosztályait megszüntetik. 
Különben is a hat megszüntetendő ügy
osztály ellenére

csak Zilahi Kiss Jenő alpolgármes
ter és négy tanácsnok elbocsátásáról 

lehet szó,
juiután 2 tanácsnoki állás jelonleg üre-í ■ 
Kedésben van. És pedig az elnöki ügy
osztályé, amelyet Szaspovszky József ta-I' 
ráesnek elhunytéval csak ideiglenes 1 
minőségben töltöttek be és Fock Edo i 
öröké az ut- és csatornaépítési iigyosz-1 
tályhnn. Egyesek szerint a teljes nyug-' 

berzeviczy májusban Olaszország városai 
bán előadásokat tart a magyar kérdésről 

Politikai körökben az a hir ter
jedt cl, hogy Berzeviczy Albert, a 
Magyar Tudományos Akadémia el
nöke, akinek Itália című hatalmas 
munkáját az egész világon ismerik, 
nagyjelentőségű akcióra határozta 
el magát. Arról van szó ugyanis, 
hogy Berzeviczy Albert ismertető 
előadásokat fog tartani a külföldön 
a magyar kérdésről. Munkatár
sunk erről is megkérdezte

Berzeviczy Albert, 
díjra magérett, vagy közelálló tanács volt kultuszminisztert, a M. 
nokokat. fogják elbocsátani, mások vl- elnökét, aki a következőket

^-MlHtják. hogy a legutóbb meg- dotta:
— Minthogy az akció terve 
további megtárgyalásra vár.

r -

választott, rangban lejrüatnlabb 4 ta-; 
Mctmok kerti B-UaUra. Ezek a meg-!

HORVÁTH ÉS HALÁSZ
IU., llACZI-UTCfl 26.

Különleges íauaszl női és férfiszöoefeink megérkeztek

Az ma már senki előtt sem kétséges, 
hogy a kurzus felett megkondult a 
lélekharang s az öt liét innlva lefolyó 
választások olyan közgyűlést fognak 
létrehozni, amelyben a gyűlölködő, éb
redőszellem. helyett, a liberalizmus és 
demokrácia eszméje fog érvényesülni. 
A városháza jövőjének ilyen fordulása 
arra kényszeríti a kurzus városházi 
oszlopait, hogy az eseményekből levon
ják a konzekvenciákat s uj náluknál 
jobb kormányosoknak adják át a hatal
mat. Legelsőnek, a két legoxponáltabb 
városházi vezetőszemélyiség, Sipőcz 
Jenő polgármester ég Folkusházy Lajos 
alpolgármester lesz az, aki átadja he
lyét az uj rezsim vezéreinek s valószínű, 
hogy közvetlenül a választások után, 
még április végén megtörténik a két 

legvalószínűbb, i polgármester lemondása.

Berzeviczy Albert 
a főrendek mozgalmáról

oldósok nem igen látszanak valószinü- 
eknek, sőt lehetetlennek tartjuk azt az 
előkelő helyről szerzett információt, 
moly szerint

a tanács sorshúzás utján válasz
taná ki testületéből négy elbocsá

tandó tagját.
Dacára, hogy nagyon~suk komoly forrás 
hangoztatja ezt a megoldási módot, íicm 
tudunk ennek a hímek hitelt adni, mert 
hiszen ha a véletlenre, a sorsra bíznák 
enek a nagyhorderejű kérdésnek a meg
oldását, megtörténhetik, hogy épp a 
I égé rtékesobb, légnél külözheto tlenebb 
tanácsnokok távoznak cl a városházáról. 
Mindent egybevetve

Éles harc a kormány felsőházi javaslata 
ellen — „A felsőház új Intézmény** — mondja 

a kormány
A főrendek tiltakozó határozatot terveznek a felsőházi 

javaslat ellen

A ’ kormány felsőházi javaslata 
általános elégületlenséeret keltett 
mindenfelé. Nemcsak liberális ol
dalról kifogásolják a javaslat reak
ciós Jntúakedóséit, hanem a kon
zervativizmus képviselői: a főren
dek is éles harcra készülnek a kor
mány ellen. A főrendek a javaslat 
intézkedéseiben szerzett ingáik sé
relmét látják és azzal érvelnek, 
hogy ilyen felsőházi javaslattal a 
jogfolytonosság helyre nem állít
ható. Különösen a király által ki
nevezett „örökös* főrendek nyug
talankodnak. A kifogások egyéb
ként konkrét határozat alakjában 
kerülnek a kormány elé, mert a 
főrendek március 21-én a fő*-' 
rendiház épületében gyűlést tarta
nak. amelyen előreláthatóan éles 
kifakadások fognak elhangzani. 
Munkatársunk a főrendek mozgal
máról megkérdezte

Berzeviczy Albert 
főrendet, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökét, aki a következő
ket mondotta a Hétfői Napló

a

A.T. 
mon-

még 
csak

hogy a tanácsnoki B-Iistát közös meg
egyezéssel, békésen állítja össze a pol
gármester közreműködésével ’ a tanács.

De nemcsak ez a változás fog a közel
jövőben bekövetkezni a városháza ve
zetőségében. Mig a tanácsnoki B-listút 
még a választások előtt, rövid néhány 
napon belül hajtják végre, a választá
sok után’

újabb döntő változások fognak be- 
állanl a főváros kormányzásában.

munkatársának:
— Tudok a főrendek mozgal

máról. Március 21-én ülést tar
tunk a főrendiház épületében és 

részletesen megvi tat
nemzet- 

felsőházi 
főrendek

fel is

ülésünkön .
.Íuk a kormány által a 
gyűlés elé terjesztett 
törvényjavaslatot A 
ülésén
részt fogok venni, sőt 

szólalok.
A javaslattal szemben felmerült 
észrevételeinket határozati javas

latban fojtjuk tömöríteni.
A főrendek akciójáról

a kormány álláspontja
— mint jól informált helyről érte
sülünk — a következő:

— A kormányjavaslat nem fő
rendi-, hanem fclsőházról szól. 
Tehát egy egészen
uj intézmény kreálásáról van 

szó.
nem pedig a főrendiház feleleve
nítéséről.

annyit mondhatok, hogy április 
vésőn Párizsba utazom, ahol az 
Interparlamentáris Unió ülésein 
veszek részt.
Májasban Olaszországba me
gyek. amelynek nagyobb vá
rosaiban előadásokat szándéko

zom tartani.
• Értesülésünk szerint Berzeviczy 
Albert autó túrával kapcsolatban 
tervezi olaszországi előadásait. Hir 
szerint végigautózza Olaszországot 
és minden gócpontban — természe
tesen olasz nyelven — ismertetni 
fogja Magyarország helyzetét. Ber
zeviczy Albert akciója, elé politikai 
körökben pártkülönbség nélkül nagy 
várakozással tekintenek.

Véres kommunista 
WuteíÉs Berlinben

■ . Berlin, március is
, Va?avnaP délután három óra u; 
w”' vorulbolü.1 négyszázötven tűr" 

^°5JU,lniata vonuit át a nc 
kollrn Hermann-téren. Egy közn : 
kí’CSA a ™?noten keresztül folvS 
akarta útját, mire a tüntetők érő 
szakkal megállították. A® eA-n- 
tunteto a váltóállító rúddal a kS-f 

A tér északi S 
allo közlekedési rendőrök a tettest 
le akartak fosni, hogy az őrszobára 
vigyek, a tüntetők azonban meisaki- 
dalyozták ebben és a tettest ktera- 
badítottak a rendőrök közéből. ’ A 
tér deli részéről elősiető rendőrt 
tisztviselőt a tömés? szintén megtá- 
yadta es a földre teperte. A rend- 
orok tamadoi közül az egyik liiníe- 
tót egy golyó ielsooombján eltalálta 

elv?rzett’ ’nég mielőtt 
beszállíthattak volna a kórházba A 
rendőröknek, akik továbbra is éleb 
veszedelemben forogtak, csak előre- 
szegzett fegyverekkel és a követkéz, 
menyekre való utalással sikerült a 
tömeget fékén tartaniok, mig segít- 
seg érkezett, amely a tömeget a 
szetoszlasra i-ávette. A rendőrök 
szorult helyzetet és a tömeg erőszn- 
kos viselkedését a tüntetésben részt 
nem vovo polgárok is igazolták.

Amerika!
Csütörtökön, március I9’én

FŐVÁROSIa

OPERETT
.FŐVÁROSI 

OPERETT- 
SZINHAZBANSZÍNHÁZBAN

jíz évad legnagyobb 
színházi szenzációja!
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Húszezer ember kísérte 
MúátjáraUmce Gyula 
tűzoltót a Teréz-Körúti 

tűz hősi halottját
A tüzoltóföparanesnoksáff kunuccri 

épületéből temették el vasárnap délelőtt 
n terézkÖruti tüzkatasztrófa áldozatát; 
rinrze Gyula tűzoltót. Az épület jobb
szárnyán levő szertárterein falait fekete 
drapériával bevonták és a terem köze
pén állították fel a ravatalt. Kétoldalt 
diszruhás tűzoltók állanak ágő fáklyá
val a kezükben. Az érckoporső még 
nincs leboritva a fedelével és igy az 
üvegfalon át látható a dísze gyen ruhába 
öltöztetett hős halott. Arca viaszksárga, 
a homlokán középen le az orrig nagy 
véres seb húzódik. Háromnegyed tizen
egykor érkerik meg Vincze családja: az 
özvegy és három kicsi szőke árvája, to
vábbá a szomszédok, akik mind eljöt
tek. hogy búcsút vegyenek tőle. Mikor 
a felesége belép, sirva ráborul a kopor
sóra és hangosan felzokog:

-- Drága fiam, hát itthagytál!
És az árvák, mintha csak tudnák, mi

lyen csapás szakadt le rájuk, együtt zo
kognak anyjukkal.

Tizenegy órakor megérkezik Gödé La
jos református lelkész, püspökhelyettes, 
aki a főváros •tanácsúnak felkérésére 
végzi a gyászszertartást. Négy tűzoltó 
megfogja a koporsót és kiviszi az ud
varra, melynek egy részét fekete lepel
lel lebontották és az ott levő katafalkra 
helyezik. A koporsóra rátették Vincze 
sisakját és övét is.

Egymásután hozzák a koszorúkat, 
melyeknek szalagján a következő fel
iratok láthatók:

- Szeretett férjének és édesatyjuknak 
bánatos neje és gyermekei.

— Vincze Gyulának a budapesti ön
kéntes tüzoltó-testület.

— A tűzöltó-tisztikár Vincze Gyulá
nak.

- Hősi halált halt szerető bajtársá
nak a fővárosi tűzoltóság legénysége.

- Vincze Gyulának a Teréz körút 15. 
szánni ház lakói.

— Budapest közönsége.
— Az államrondőrség őrszemélyzete. 
.4 ravatal körül fáklyás tűzoltók di3z- 

őrs.ége áll. Az udvaron háromszögalak
ban diszruhás tűzoltók és rendőrök so
rakoznak^ Kivonultak az összes szabad
napos tűzoltók, mintegy kétszázötvenen, 
továbbá a pesti és a környékbeli gyá
rak önkéntes tűzoltósága, közel négy
százan. A megjelent notabilitások között 
látható volt Ripka Ferenc kormánybiz
tos, Sipőcz Jenő polgármester, Zilahy- 
Kiss Jenő alpolgármester, Bcrcell Jenő 
és Barczen Gyula fővárosi tanácsnok, 
gróf Szécheny Viktor, az Országos Tűz
oltó Szövetség elnöke, Tomcsányl Pál 
miniszteri tanácsos, Andréka Károly 
főkapitányhelyettes a főkapitány képvi
seletében, Breuer Szilárd tüzoltófőpa- 
rancsnok és Blazsnek Hugó tűzoltópa
rancsnok. A tűzoltók vezetője^ Kállai 
Imre főtiszt, a rendőröké Török János 
rendőrfőparancsnok volt.

Gödé Lajos lelkész 11 órakor kezdte 
meg a gyászszertartást. Búcsúztató sza
vai után a belügyminiszter képviseleté
ben Tomcsányl miniszteri tanácsos, a 
főváros tanácsának képviseletében pe
dig Zilahy-Kiss alpolgármoster mond
tak beszédet, majd a megjelent notabili
tások személyesen kondoleáltak az Öz
vegynek.

Ezután a koporsót feltették egy szer
kocsira, egy másikra meg a koszorúkat 
és megindult a menet. Elől négy lovas
rendőr haladt, mögötte a rendőrzenokar, 
ezután következtek a disznihás tüzpltók 
és a tűzoltók zenekara egy szakasz disz
ruhás rendőr, majd a halottaskocsi fák
lyás tűzoltókkal körülvéve, a koszorús
kocsi, végül a családtagok és az előkelő
ségek. A menet a Kun uccán és a Köz
temető utón út mindenütt díszruháé 
rendőrök és mintegy húszezer ember 
sorfala között vonult a Kerepesi temo- 
tőbe. Útközben a rendőr- és a tűzoltó
zenekar felváltva gyúszdalokat játszott.

A temetőben, a főváros által adomá
nyozott. díszsírhely körül mintegy 2— 
3000 főnyi tömeg gyűlt össze. A gyász
szertartás befejezte után Bognár Ká
roly tűzoltó törzsőrmester, aki maga !s 
sul. osan megsérült a terézkÖruti tűz
vésznél. búcsúztatta el bajtársai nevé
ben Kincse Gyulát, majd az egyik tűz
oltó kürtjébe fújt és a koporsót leeresz
tettek a gödörbe. És megkezdődött a 
h'gszomorubb zene: a koporsóra hulló 
rögök zenéje...

Beretvús Pnsztilln a IcőmaKücsaöl) fejfájást elmulasztja

Ripka Ferenc 
nyilatkozik a Hétfői Naplónak a 
városháza aktuális eseményeiről 
Mindent párt kibocsát that ajánl élvet, de az aláírások gyűj
tése előtt fel kell tűntetni a jelöltek névsorát — Visszavon
hatatlanul végrehajtják az ügyosztályok összevonását — Mi 
történik Ripkával és a kormány biztosi á lásával a válasz- 

utántások
A városházán újra felhalmozódott az 

aktuális események egész sorozata. A 
küszöbön álló választások előkészületei, 
az üzemek befejezéshez közeledő reví
ziója, a napokban visszavonhatatlanul 
megtörténő ügyosztályösszevonások kér
dése, egyenként és együttesen mind 
ol#an kérdés, amely döntő befolyással 
lesz a városháza képének jövő kialaku
lására.

A Hétfői Napló tudósítója felkereste 
Ripka Ferenc kormánybiztost, akitől 
nyilatkozatot kért mindezen aktuális 
kérdésekre vonatkozóan. Mindenekelőtt 
aziránt, kértünk felvilágosítást a kor
mánybiztostól, hogy mikor és hogyan 
rendezik a választási ajánló ivek kérdé
sét. Köztudomású ugyanis, hogy Wolffék 
agitátorai már napok óta sorra járják 
a házakat cs kész ajánló ívek aláírására 
kapacitűlják a választókat, különösen a 
köztisztviselőket. A*ipolgárság körében 
joggal merült fel annak kérdése, hogy 
hogyan körözhetik már . Wolffék az 
ajáuló íveket, mikor azok kibocsátásá
ról még semmiféle rendelet nem intéz
kedik. Ripka Ferenc ebben az ügyben 
ezeket mondotta tudósítónknak:

— Pozitív értesüléseim szerint 
a legközelebbi napokban megjelenik 
az a belügyminiszteri pótrendelet, 
amely az ajánló ivek kibocsátásá
ról intézkedik. Felsőbb helyen nyert 
értesüléseim szerint a kormány ren
deleté olymódon oldja meg ezt a 
kérdést, hogy

megengedi minden pártnak az 
az ajánló ivek kibocsátását, 

azonban az ivek formája, szövege 
egységes kell hogy legyen. Ezeken 
az egyöntetű ajánló iveken az alá
írások gyűjtésének megkezdése 
előtt fel kell tüntetni az illető párt 
jelöltjeinek pontos névsorát s a je
löltek neveit tartalmazó, ajánló ive
ket az aláírások gyűjtésének meg
kezdése előtt hitelesíttetni és látta
moztatni kell az illetékes választói 
bizottságoknál.

A hosszab idő óta emlegetett, város
házi ügyosztály-összevonást és leépítést 
végérvényesen végre kell hajtani. Bár 
felelős tényezők kijelentései szerint a 
belügyminiszter erről szóló rendeleté 
rövidesen megjelenik, sokan, különösen 
az érdekelt tanács köréből, cáfolni igye
keznek ezeket a híreket. A kormánybiz
tos ezekkel a határozott szavakkal osz
lat el minden kétséget, mely ezt a nagy- | 
fontosságú kérdést körülveszi: j

— Csak megismételhetem azokat 
a régebbi kijelentéseiméi, amelye
ket ezzel a kérdéssel kapcsolatban, 
nem egyszer elmondottam. A kor
mánynak határozott szándéka a vá
rosházi adminisztráció leépítésének 
végrehajtása s ez meg is fog tör
ténni. Minden ellenkező hírrel szem
ben tehát újra a leghatározottab
ban kijelentem, hogy táján meg 
ezen a héten, de mindenesetre rövid

pár napon belül a városházára 
érkezik az a készülő belügymi

niszteri rendelet.
amely utasítani fogja a fővárost, 
hogy adminisztrációját az 1910. ev 
előtti keretekbe szorítsa vissza.

Szóvétettük Ripka kormánybiztos 
előtt, hogy az üzcmfelülvizsgáló bizott
ság legkésőbb március végére ígérte fel
adatának elvégzését. Miután már csak 
napok választanak el ettől a határidő
től, megkérdeztük, mi a bizottság eddigi 
munkájának eredménye. Kérdésünkre a 
következő választ kaptuk:

— Miután az üzcmrcvlziós bizott
ság működése a legszigorúbb titok
tartás mellett folyik, részletek és 
ladatok nem állanak rendelkezé
semre eddigi tevékenysége ered
ményéről. Tudomásom szerint azon
ban a bizottság feladata nagy részét 
már elvégezte s csupán kisebb je

lentőségű munka van még hátra. 
Kétségtelen, hogy

számos kisebb vállalat és üzem 
megszüntetését fogja maga után 

vonni
a bizottság vizsgálata, még pedig 
azokét. amelyek létükkel kárára 
voltak a szabad iparnak és keres
kedelemnek s amelyek fentartása a 
mai viszonyok között már nem in
dokolt. Névleg ma még nem lehet 
megnevezni ezeket a halálraítélt 
üzemeket, mert a bizottság javas
latai csak később lesznek ismerete
sek. Anyit már is mondhatok, hogy 
af nagyüzemeknél nem lesz semmi 
változás s a bizottság vizsgáltá
nak eredménye a főváros nagy
üzemi politikáját egyáltalán nem 
érinti.

Még egy nagy fontosságú és rövidesen 
az aktualitás előterébe lépő, de egyben 
lényeges kérdésről informálódtunk Rip
ka Ferencnél. A hat hét múlva lefolyó 
választások után ugyanis fel fog ve
tődni a kérdés, mi legyen a kormány
biztosi állással? Igaz, hogy a kormány
biztos kiküldetése, illetve működése 
nincs határidőhöz kötve, de kétségtelen, 
hogy a közgyűlés összeülése után a leg
sürgősebb kérdések egyike lesz a főpol-

Vázsonyi Vilmos 
Dósa Gyórgy utódairól: a forró 
üstön ülő kisgazdákról. Vass mi
niszter pártállásáról és a Teleki
téren szerzendő forradalomról — 

a meliényzsebben

„A mai rezsim kövei hengerit Petőfi 
és Jókai sírjára"

A fővárosi választásokra közö
sen szervezkedő baloldali pártok 
vasárnap délelőtt szervezkedő gyű
lést tartottak a XVIII. választóke
rületben. A Hozam-mozi termét 
zsúfolásig megtöltötték a választók. 
A szociáldemokrata párt vezetősé
gét Peyer Károly és Koháry Jó; 
zsef. a demokratapártot Vázsonyi 
Vilmos, Hajdú Marcell és Zsombor 
Géza képviselték.

Peyer Károly
azt hangoztatta, hogy a reakcióval 
szemben egységes polgári és mun
kás-frontot kell teremteni. Bethlen 
beszédére válaszolva, emlékeztette a 
miniszterelnököt, hogy elvbarátai
val együtt Pécsből nézte a gerstli- 
és tök-ebédeket — jólétben.

Vázsonyl Vilmos 
mindenekelőtt Vass József népjóléti 
miniszter beszédjével foglalkozott. 
A zsidóság nincs sem hálára, sem 
csendre kötelezve.

Azért nem jár hála, hogy nem 
verik fejbe az uccán az embert 

gumibotosok.
Csend pedig csak a halállal jár. 
Aki itt nyugodtan dolgozni akar, 
annak politikával foglalkoznia kell. 
Mindenféle invektivákkal szemben 
meg kell csinálni az egységes fron
tot, amit a túlsó oldalon megkísé
relnek ugyan: de az esetre jel
lemző. hogy például

Vass miniszter ur már nincs 
Wolfféknál és még nincs Sip

kánál.

gármesteri állás betöltése, illetve n kor
mánybiztosság megszüntetése. Ripka 
Ferenc, mint köztudomású, jelenleg a 
gázgyár szabadságon levő vezérigazga
tója, akit a tanács, kormánybiztossá tör
tént kinevezése alkalmával, egy évre 
szabadságolt. Nyílt, dn mindenki által 
érdeklődéssel fogadott kérdés tehát, 
hogy mi lesz llipka Ferenccel, ha a 
közgyűlés úgy határoz, hogy betölti a 
főpolgármesteri állást. Abban mindenki 
egyetért, hogy Ripka Ferenc nem tér 
vissza a gázgyár vezérigazgatói székébe 
s beavatottak tudni vélik, hogy a kor
mánybiztosra, ilyen minőségének meg
szűnése után, magasabb pozíció vár. So
kan kereskedelmi államtitkárságot jó
solnak Ripkának, de számos komoly 
személyiség mint, jövendő kereskedelmi 
minisztert hozza kombinációba a kor
mánybiztos nevét. Azok viszont, akik a 
politikai helyzetet alaposan ismerik s 
kellő érzékkel képesek megítélni a vá
rosháza választások utáni kibontakozá
sának képét, mint pozitívumot rebesge
tik mindenfelé, hogy’ Ripka Ferenc a 
választások után is megmarad a fővá
ros élén, de a kormánybiztosi, jllctvo he
lyettes főpolgármesteri állást felcseréti 
a valóságos főpolgármesteri díszes pozí
cióval. Midőn a kormánybiztost erre a 
kényes kérdésre vonatkozóan meginter
júvoltuk, röviden igy válaszolt:

— Kinevezésem, illetve működé
sem nincs határidőhöz kötve. Ad
dig maradok ezen a helyen, amíg a 
kormány bizalma ideálJit. Még iga
zán nem gondolkodtam azon, hogy 
mit fogok tenni, ha működésem eb
ben a pozícióban feleslegessé válik. 
Különben még nem bizonyos, hogy 
a választások lefolytatása, azaz az 
uj közgyűlés összeülése után a kor
mánybiztosi állást megszüntetik. 
Arra már van perecedens a fővá
ros történetében, hogy uj választá
sok után még hosszú ideig kor
mánybiztos vezette a főváros ügyeit. 
E percben tehát igazán nem tudok 
érdemleges választ adni a kérdésre.

Nyilvánvaló, hogy az ellenpártoü 
szeretnék a bolsevizmust és a for
radalom réméi falra festeni. Azt 
ajánlom, hogy szerezzenek a mel
lényzsebbe a Teleki téren eay kis 
forradalmat, mert különben nem 
sikerül elcsendesiteni a reakció el
lenségeit.

A választójog kérdésére tért át 
ezután és a kisgazdák állásfoglalá
sát kritizálta. A kisgazdák. Dósa 
György utódai most már nem forró 
trónon, hanem

forró üstön ülnek
és elfeledkeznek arról, hogy elődeik 
valamikor véreztek azért, hogy sza
badságot vívjanak ki. ők, a késő 
utódok, feladnak mindent a forró 
üstön ülve. Nekünk nem szabad el
menni Petőfi szobrához. holott 
Petőfi és Jókai szelleme a miénk. E 
hatalmas szellemek ellen vétkeztek 
azok, akik a mai rezsimet inaugu- 
rálták, mert sírjaikra követ henge
reltek, nehogy géniuszuk felszaba- 
dúljon. Éppen a márciusi napok 
emlékezete bizonyság arra, hogy — 
ha vannak is eltérések részletkér
désekben —

feltétlenül meg kell csinálni 
az egységes frontot a reakció

val szemben.
Végül a lakáskérdéssel foglalkozott. 
Az egybegyült közönség Jel kés óvh- 
dóban részesítette a szónokokat.

SZAKORVOSI
EZÜ8T 8ALVARSAN-OLTÁS. - Rendelés égési nap 

Rákóczi-úi 32. I. em. 1. RólroaeH szemben.
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negyvennyolcas menház 
utolsó lakójánál...

Látogatás a kilencvennégy éves Lebó Istvánnál
Egyik reggeli lap a napokban 

arról számolt be, hogy a negy
vennyolcas menhcly utolsó hon
védje: Lebó István is elhunyt. 
Munkatársunk március Idusával 
kapcsolatosan hinni járt a men- 
helycn és már „holtnak nyilvá
nított" Lebó bácsival beszélgetést 
folytatod.

A Soroksári út füstölgő gyárkéményei 
között, kétholdaa kert közepében egy 
terebélyes, emeletes sárga ház álL Olyan, 
luint egy régi urasáéi ház. amelyet nagy 
bőkezűséggel építettek, do amelyet azu
tán az uraság olhagyott, a amely meg
kopott, megrongálódott. Szabadsághar
cunk elhagyott harcosainak, a barna , 
Atilláé öreg negyvennyolcas honvédek
nek a menhelye a kopott ház. Ötven év
vel ezelőtt építettók a nomzet egyesei. 
Jtt találtak ápolást ötven évig a dicső 
harcok elöregedett hősei. Számuk azon
ban egyre npndt. A rohanó élet jelené
től egyre messzebb távolodott ezernyolc- 
ezáznegyvennyolc s hetvenhét év után 
a menhcly sok száz honvédje, egy kivé
telével, mind megtért nz örök álom csen- ' 
des birodalmába,

>0 menház utolsó negyven* 
nyolcas lakója

Ellátogattunk a menhelyre. Most is 
rokkantak laknak a régi sárga épület
ben, de már nem negyvennyolcasok, ha
nem a világháború rokkant hős tisztjei. 
Negyvennyolcas csak egyetlen egy van,___ . ________  itii
„Lebó bácsi". Az öreg Lebó István ki- megőrizte hírnevét, 
lencvcxinégy éves. Ö az utolsó és egyet-' A mai rossz gazdasági konjunk- 
lcn negyven nyolcas lakója a menholy- furában azonban már Mándoki is 
nek. I.’í-----

Hófehér hajú, nyirott szakállú öreg olyan dolgokat követett el, 
ember Lebó bácsi, de egészséges, mint a 1 ’ ' ‘
makk. Barna atillában, kék nadrágban 
ül az ágyán, mikor belépünk hozzá. 
Köszönésünkre visszaköszön. Kérdé- 
•toiukre értelmesen, világosan felel. „ ---------- -------------, —

— Bizony régen voltam én már katona szőnyeget,, amelyet még másnap ki- 
— mondja.

— De hát. csak' tudja!, mikor!
— Hát hogyne 

voltam a katonája, 
a ok 
tam

ni h 
Egy meg úgy, hogy egy

Kossuthot!
Debrecenben, ahol 

rtngy bajban van a 
láttam. Az is híres

— ismé-

uagyou

tudnám. Kossuthnak 
. Nagy Sándor tábor

ezredében szolgáltam, Léván csap
iét katonának.
Volt-e csatában!
Mán hogyno lettem volna. Itt van 
vágás is — mutatja a feje tetejét—. 
orosz vágott 

esztendeig éreztem.
— Osztón látta-e
— Láttam bizony 

arról beszélt, hogy 
haza. Bem apót is 
ember volt.

— Az bizony híres ember volt 
teljük.

Az öreg Lebó bácsi olyan 
megelégedett. Nem is kérdezzük. Beszél.

— Pintér Károly volt az ezredesem, 
PaXsi volt nz őrmester, a káplár Kádár. 
Járturn Tre.ncsénben is, mikor nagy hi
deg volt, tüzet gyújtottunk éa úgy mele
gedtünk mellette, önkéntea katona vol
tam. Tizenhét évp« , . .

Haynau tizenhat koronája
— Meg van-e elégedve a sorsúval — 

kérdezőm.
— Meg. Ennivaló van, pipa Í6 van. 

De azért szeretnék hazamenni. Már én 
csak ott tudnék nyugodtan meghalni. 
Azt tessék megcsinálni, hogy hazame
hessek.

— Aztán hová!
— Szelére, Hont megyébe. Olt most 

csehek vannak. Nagy baj az. Azért nőm 
tudok hazamenni.

— Sokba Is kerülne az út, Lebó báosi. 
meg aztán miből élne meg.

•— Korcsok én pénzt, zsoldol, meg az
tán még valami: „hajnulpénzt" Abból 
csak megélnék.

Jót nevetek.
— Milyen pénzt!
— Hajnalnénzt. — ismétli —. Valami 

generális tehe azt az alapítványt.
— Haynau volt az a generális — mou 1 

aom —. Aztán mennyi nz a pénz!
— Sok, nem is tudom.
(Később megtudtam az irodában, hogv 

havi tizen lm t koroua, amit ma is tizen- 
Ba' Papírkoronában fizetnek.
. ~A vlHoinUtóíra, jövő ily.-nkor. 
•jSoó bácsi!

— TaUu megérem. A főorvos «r í,gyl8 

i

azt mondja, hogy én száz évet 
élni.

— Adja Isten!

Az utolsó törzslap
Az igazgatósági szobában dr. Kenye

res Artúr főorvos fogadott ö vizsgál- 
gatja naponként a menhcly öreg lakóját 
és ő kezeli a menholy épületében elhe
lyezett uj honvéd tiszti rokkantház 
tisztjeit is.

— Nem negyvennyolcas menholy ez 
már — zuondja —. Tavaly halt meg a 
.Mara bácsi, kilencvenhat éves volt, s 
olyan egészséges, mint Lebó bácsi. Túl
élte volna a száz évet is, ha lo nem esik 
az ágyról és csípőtöréi-be bele nem

fog k

Szaporodik Mándoki Lajos dr. 
bílnlajstroma

A „Piramis" rt.-ét 12 millióval csapta be
Mándoki Lajos dr. ügyvéd egyike 

volt a legérdekesebb budapesti 
exisztenciáknak. Életében igeu sok
szor nagy vagyon felett rendelke
zett, de vagyonát minden alkalom- 

I mai határtalan hazárd vállalkozá
saival elúsztatta. A nyugtalan vérü 
ügyvéd még mint gazdag ember 
is elkövetett kisebb-nagyobb szél
hámosságokat, de ezeket még mi
előtt komoly konzekvenciái lehet
tek volna, , sikerült elsimítania és 

I A jnai rossz gazdasági konjunk- 

I elvesztette józan a ítélőképességét és 
-----—- •—vL k,1, ame

lyekért, a vádlottak padjáról kell 
számolnia.

Sülé Zsigmond háztulajdonostól 
bizományba átvett egy százötven 
millió korona értékű nagy perzsa 

j lene# millióért elzálogosított, a zá
logcédulát pedig eladta.

■ Mándoki Lajosnak azonban nem 
csak ez a bűn terheli lelkiismeretét.

1 A „Piramis** földbirtokosok és föld- 
i bérlők kereskedelmi részvénytársa
sága. amikor a letartóztatásról ór-
M‘*l*‘*‘*l***l*‘*****‘*,*‘**v-óTiTr‘i‘iTiTiTr>vrj~i.'_'.i

Pénteken elnapolják a Házat — 
bizonytalan időre

A választójogi javaslat, tárgya
lását kedden délután kezdi meg az 
e célra választott 25 tagú bizott
ság. A bizottsági üléseket a parla
ment elnapolásáig délután tartják 
meg, ha a Ház szünetre, megy, dél
előtt tárgyal.iák a választójogot. 
Még a múlt hét végén is úgy lát
szott. hogy az appropriáeiós tör
vényjavaslat vitája a jövő hétre is 
áthúzódik. Pénteken azonban Zsit- 
vau Tibor alelnök a feliratkozott 
szonokok távollótót az ülés utolsó 
negyedórájában felhasználva, vá
ratlanul lezárta az általános vitát, 
úgyhogy kedden már a részletes 
targyalasra kerül a sor.

I A,Ház munkarendjének alakulá- 
.saról

Huszár Károly,
a nemzetgyűlés alelnöke a követke
zőket mondotta a Hétfői Navló 
munkatársának:

— Kedden a felhatalmazási ja
vaslat részletes tárgyalása van 
napirenden. Ezzel előreláthatóan 
végez a Ház, mert az uj házsza
bályok szerint az egyes szaka
szoknál egy-egy szónok legfeljebb 
15 percig beszélhet.

— Csütörtökön, esetleg már 
szerdán elkezdjük az előkészített 
mentelmi ügyek tárgyalását, köz-

jL g g üexdöaöft

nagy tavaszi vásár*
MOLNÁR GVULA
nUt dtvatdi.utiar.dban VH., lUMcil-út M.

Tavaszi utdonsádaim • |«“i»bb cov«co«t-. burbury- es »ip«-«i>veiekwik4,,ou■ ujuuuauguiin köpenjek"en,konlOmökbsn,ruhákban eaIllákban m,,erkeitek:

A leskénvesebü m Min is
fciztüm angol dhralazOaetböl . .1.100000

Kosztüm 1.100.000
Divatos bubiruha 495.000
8zövetruha rtpK 676.000

Conrooat kabát legújabb faxon 740.900
Coverooat kabát IXfíő’tt 990.000 
Burbury kabát 980.003
Burbury kabát ,%*&IŰ1.2S0.000 

pusztul. Az öreg rokkantak helyóro a 
világháború rokkantjai kerültek. Ha 
Lebó bácsi meghal, negyvennnyolcas 
honvédet mór csak a nuizeumban lát
hatunk. Oda kerülnek ezek a könyvek 
is, s rámutatott az anyaköDyvekro.

Kezembe vettem az egyiket. Kilenc- 
százegynéhány név van benne. A neve
ket keresztben vörös ceruzával áthúz
ták s az utolsó rovatba odaírták „meg
halt". A második könyvet is átlapozom. 
Itt is minden törzslap át van húzva. 
Neveken akad meg a szemem. Bor
nemissza Sándor hadnagy, Szomráky 
István hadnagy, Szirmay György had
nagy, 1833, meghalt 1920-ban. Csak egy 
törzslap tiszta. Olvasom:

„Lebó István született 1832. Szete, Hont 
megye, földmives. A menhelyre került 
1906“.

Becsukom a könyvet.
— Igaza van főorvos ur — mondtam —. 

Nemcsak negyvonnyolc, de már a men- 
hely is a történelemé.

Csapody Sándor.

atesült, szintén feljelentést tett 
rossz útra tért ügyvéd ellen.

Mándoki ugyanis megjelent _ 
részvénytársaság , igazgatóságánál, 
ahol hamis okmányok bemutatásá
val elhitette, hogy őt Zichy Jenő 
gróf ajkai* uradalma megbízta 150 
métermázsa kukorica eladásával. A 
cég a kifogástalannak látszó ügy
letbe belement és 15 millió koronát 
adott át előlegképpen Mándokinak.

A cég táviratban értesítette az 
ügylet létrejöttéről a Becsben tar
tózkodó grófot, aki ugyancsak 
sürgöny válaszában szélhámosnak 
jelentette ki Mándokit. akit a dró
ton kapott válasz szerint nyomban 
le kell tartóztatni.

A részvénytársaság egy tiszt
viselője nyomban felkereste Mán- 
dokit, aki akkor azonban már a 
pénz legnagyobb részét elköltötte és 
csupán hárommilliót adott vissza.

A rendőrség ebben az ügyben is 
megindította a vizsgálatot, de kiter
jesztette azt más irányba is. mert 
alapos a gyanú, hogy Mándoki 
több egyéb szélhámosságot is el
követett.

tűk a Rupert-ügvet is r<m i 
több felszólalás várható, 11a S 
kel is végzünk, czek-
a Ház legkésőbb pénteken meg 
kezdi szünetét _ bizony® 

időre,
l®. «e“> “^WaljS’! vátoztói^ 
törvényjavaslatot. "O'iojogi 
Értesülésünk szerint a válnál- 

jogi bizottság március 31-ig. ,-agvu 
a Ház,áltál elfogadott terminS 
nem vegezhet a javaslattal. Xt

az ellenzék egységesen veszi f»i 
a harcot a reakciós tervezet 

ellen,
a miniszterelnök kijelentése szc 
rint pedig nincs akadálya annak, 
hogy a javaslat bizottsági iár^r 
tea81"-iui is —

Vászon
Siíws

Karton
Dóién

Selyem
Csipke 
Szalag

Legolcsóbb áron

divatáruházában

HŰI KALAPOKAT

az „OK aZ“ tagok 
családtagjai rcszérc 
2OP, o Kedvezmény
nyel adunk. I'érfi és 
női kalapiavit sokat 
és átalakításokat 8 
nap alatt eszköz
lünk nogyon szépen

Kalapipari es
Kereskedelmi Rt. 

Budapest Vi. Óuoca47 
Nagymező ucca és 

Gvár ucca között

Náthái 97 Qllon elsőrendű minőségű sArcípS 
üullluluí CllGlt közismert legjobb gyártmányú 
éO ezer *cor‘ n^l aércipő, nyel vés 110 ezer. 
KK KB Férfi ■árcipő 90, lyelves 110 ezer kor.

11 Öy®r,n®k •érclpő o5, 75 I .-r koroin
■ K Női bo* börcipő i 1

I 11 M Férfi boxclpő
S 9 I ■ Torn«- éa teníMcipők, úgyszintén 

aaandálok már megérkeztek________
Tornanadrág kiottból 40 ezer korona. 

Svéd azoknyanadrág 125 ezer kor
Tornatrikók 35 ezer korona_____

Háxiolpők bőrtalppai Ön ezer kotonáért 
a 25 év óta szolidságáról közismert Schfifer cégnél 

caak I. kerület, Döbrentel tér 4. szám alatt

limit kapható rtgl Időktől bevall 
(Valdhelm-jéie 

soványiíó-tea 
Biztos hatású, igen kellemes ízű, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk alak érhető el. 
Kapható minden gyógyszertárban é 
drogériában. Magyarországi főraktár 
:xent Péter qyóg 

la’-araf
Badgpnt. VI., Fellő
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Kereskedő és Iparos Újság
A pénzügy miniszter 

megígérte...
A felhatalmazási javaslat általá

nos vitájának befejezése után Búd 
János pénzügyminiszter hosszabb 
beszédben válaszolt a vita kereté
ben elhangzott felszólalásokra éa 
ezzel kapcsolatban számos olyan ki
jelentést és ígéretet tett, melyeket a 
kereskedelem és ipar, érdekeinek 
szempontjából annál is inkább le 
kell szögezni, mert a kormány egyes 
tagjainak ígéretei az utolsó eszten
dőkben, sajnos a legritkább esetben 
váltak valósággá. Ha tehát a pénz
ügyminiszter a felhatalmazási ja
vaslat elfogadása után meg is fe
ledkezik a maga ígéreteiről, az ér
dekelteknek lesz feladata és köte
lessége ez, hogy ezeket az ígéreteket 
számontartsák, s megvalósításukat 
követeljék.

Ezért nem felesleges, ha összegez
zük: Mit ígért a pénzügyminiszter’ 

Megígérte a pénzügyminiszter azt, 
hogy a nemrég megszervezett taka
rékossági bizottság nem csupán kis 
tételeket fog törölni, hanem az ál
lami élet egész terén érvényt szerez 
a takarékosság elvének.

Megígérte a pénzügyminiszter, 
hogy gyökeres reformot hajt vég^e 
a forgalmi adózás terén, s a for
galmi adó bevételeket, velük együtt 
pedig a forgalmi adó terheket lé
nyegesen csökkenteni fogja.

Megígérte a pénzügyminiszter, i 
hogy az adópolitikában jelentkező ' 
igazságtalanságokat 1926 végéig el-1 
tünteti, s az adózást jelentékenyen 
csökkenti.

Megígérte a pénzügyminiszter, ; 
hogy a bankokkal szemben állan- ■ 
dóan befolyást fog gyakorolni a; 
hitelpolitika enyhítésére.

Megígérte a pénzügyminiszter, • 
hogy rövidesen kibocsátja a kény-1 
szerkölesönkötvényeket és megszüu- • 
teti *a külföldi kölcsönök felvételé
nek jogi akadályait.

Megígérte a pénzügyminiszter, 
högy a mérleg valódiságot nem az 
arany, hanem a papírkorona alap
ján akarja keresztülvinni.

Megígérte a pénzügyminiszter, 
hogy a különböző szorzószámok el
törlésével és a tizenhétezerszeres 
szorzószám megszüntetésével meg
szünteti az aranykorona átszámítási 
kulcsúval kapcsolatos visszás, indo
kolatlan és igazságtalan helyzetet.

A pénzügyminiszternek ezek az 
ígéretei nagyjelentőségüek gazda
sági életünkre, s ezért csak termé
szetes, hogy a gazdasági érdekeltsé
gek ezeket az ígéreteket állandóan 
napirenden fogják tartani, mert 
nőni elég, hogy megígérte a pénz
ügyminiszter mindazt amit meg
ígért, hanem szükséges, hogy eze
ket az ígéreteket tettekre is váltsa.

MUN^DUHÁK

,G*ITMANN JXto

Gratz Gusztáv
a túlzott vámvédelem 

és adózás ellen
A Magyar Tőzsdeklub legutóbbi 

összejövetelén Gratz Gusztáv volt 
külügyminiszter a GyOSz-nak egy
kori igazgatója érdekes előadás ke
retében foglalkozott az ország gaz
dasági helyzetével, s többek között 
a következőket mondotta:
~ A mai gazdasági bajok arra ve

zethetők vissza, hogy a szanálással 
bedugultak a tőkeszükséglet fedezé
sének irracionális forrásai anélkül, 
hogy egyidejűleg a tőkeszükséglet 
más fedezésének lehetősége biztosít
tatott volna. A feladat tehát, tőkét 
teremteni, vagy szerezni.

A belföldi tőkegyűjtésnek azon
ban útját állja az uralkodó drá
gaság. Ennek oko
zott vámvédelem, 
tál megdrágítja a

A drágább termelés ............ .....
az alacsonyabb termelési költségek- 
nlapján kalgulált vámok túlalaeso- 
nyak lesznek, úgyhogy a vámokat 
megint fel kell emelni, amivel az-1 programban kilátásba volt véve.

először a tűl- 
mely egyút- 
termelést is.

folytán azután

Blokk alakul
a kamarai választások intézésére

Május közepén lesznek a választások
Walko Lajos kereskedelemügyi 

miniszter, mint arról egutóbbi szá
munkban beszámoltunk, elrendelte 
a budapesti kereskedelmi és iparka
mara újjáalakítását, s az előkészítő 
munkálatokkal részben a főváros 
törvényhatóságát, részben pedig a 
budapesti kamara elnökségét bízta 
meg.

A jelenleg érvényben álló szabá
lyok értelmében a. kereskedelmi és 
iparkamarai választások előkészí
tése a törvényhatóságok hatáskö
rébe tartozik, amelyek erre a célra 
központi választási bizottságot ala- 
tanak.

A központi választási bizottsá
goknak 3—3 iparos, illetve keres-I __ ___ _____

j kedő rendes tagja és 3—3 iparos, 
illetve kereskedő póttagja van,

akiket a kereskedelmi és iparkama
ra mégha Ugatása után a törvényha- 

■ tósági bizottságok választanak meg. 
• Ezenkívül a fővárosban kerületen- 
, ként albizottságok is alakítandók, 

amelyek a választási jogosutság 
megállapítása tekintetében játsza- 

; nak döntő szerepet és a választások 
. lebonyolításának munkálatait, vég

zik.
A közöl egy évszázados múltra 

1 visszatekintő kamarai intézmény 
időszaki újjáalakításában néhány 
évtized óta az a gyakorlat fejlődött 
ki. hogy a vezető érdekképviseletek 
közös választási blokkot és közöe je
lölő listát létesítettek, amel.v azután 
az egyébként nagyobb érdeklődést 
rendszerint nem kellő választásokon 
egyhangúlag keresztülment.

A budapesti kereskedelmi es ipar
kamarának 1920-ban, a kommün 
után történt újjáalakítasa alkalmá
val, annak dacára, hogy az akkor 
javában uralkodó kurzus ebbe a po
litikától távolálló szervezetbe is 
bele akarta vinni a jelszavakon 
nyargaló demagógiát, végeredmény
ben ismét a régi szokás lett úrrá es 

1 választási paktum alapjan közös 
; jelölt-lista győzedelmeskedett.

Ennek az évtizedes tradíciónak 
megfelelően járt el tehát a buda
pesti kereskedelmi és iparkamara 

. jelenlegi elnöksége akkor, amidőn a 
i vezető érdekképviseletek elnökséget I 
a választással kapcsolatos teendőka _ ____________________________________________________________ ________

Az Országéi Kerotkrtfi é» Iparos Azöwctséa hivatalos lapja

Után a drágaság fokozódik, azután 
az egész játék újból kezdődik. Ez

a túlzott vámvédelem a fogyasz
tás csökkenésével jár,

és ahelyett, hogy a nagy forgalom 
és kevés haszon elvére fektetné köz
gazdaságunkat, a. kis forgalom és 
nagy haszon helytelen elvét viszi 
keresztül.

Második oka e drágaságnak adó-1 
rendszerünk hibáiba rejlik, különö
sen a forgalmi adó magasságában. 
Ezeknek az adóknak nagy része az 
inflációs időkben keletkezett, ami
kor indokolt, és elbírható volt, de 
ezzel az adók most már nem marad
hatnak az államgazdaságnak pil
lérei, mert különben tönkre megy a 
közgazdaság.

Államháztartásunk hónapról - hó
napra jelentékeny fölösleggel záró
dik. Indokolt volna tehát megfon
tolni, nem lehetne-e a közgazdaság
ból tényleg csak annyi állami bevé
telt meríteni, amennyi a szanálási

megbeszélése, céljából közös értekez
letre hívta, össze. A Belatiny Artúr 
kamarai elnök vezetése mellett tar
tott értekezlet, amelyen nz Okiszt 
Weiner. Mátyás társelnök képvi
selte,

az eddigi- szokásnak megfelelően 
a. vezető érdekképviseletek be
vonásával választási blokknak 
a megalakítása, mellett foglalt 

állást.

Az értekezlet Ugyanis megállapí
totta azt, hogy az 1920-ban alakult 
kamara tagjai közül a túlnyomó 
többség a bizalomra érdemesnek 
mutatkozott, ,s csupán néhány tag
ját kellene újakkal pótolni, azokat 
t. i., akik az időközben bekövetke
zett gazdasági változások folytón a 
gazdasági életben viselt vezető sze
repüket elvesztették, illetve a ka
mara közgazdasági munkájától nia- 
gukat, állandóan távol tartják.

Az értekezleten a választási blokk 
formális megalakulására még nem 
kerülhetett a sor, mert sürgősebb 
teendőket kellett elintézni. így első
sorban ki kellett jelölni azokat a 
kamarai tagokat, akik a székesfővá
ros törvényhatósági bizottsága által 
alakítandó központi választmány
ban fognak helyet foglalni. Az ér
tekezlet ebben a részben akként ha
tározott, hogy a

központi választmányba kikül
dendő tagok delegálását a ka

mara elnökére bízta.

aki h vezető érdekképviseletek sze
repének szem előtt tartásával fog-4* 
feladatának megfelelni.

A központi választmány megala
kulása után, amely valószínűleg 
i urébb Győző székesfővárosi ta
nácsnok vezetése alatt fog működni, 
a kamarai tagok választására való
színűleg május közepén, közvetlenül 
a fővárosi választások megojtése 
után, de még az új törvényhatósági 
bizottság formai megalakulása előtt 
fog sor kerülni. Azért kellett ezt az 
időt választani, mert a székesfővá
ros hivatalai éa tisztviselői ^sak eb
ben a közheneső időben képesek tel
jes kosjülségüket a kamarai válasz
tások szolgálatába állítani.

Tekintettel pedig arra, hogy a 
budapesti kamarai kerület a székes
főváros területén kívül. Pest-Pilis- 
Solt Kisknn, Fejér-, Nógrád- é.*» 
Hont vármegyék területét is magá
ban foglalja,

« székest óvárossal emrideiíllef, 
Fejer-. Pest-, Kógrád- és Hont- 
vármegyék törvényhatósági bi
zottságéi. is megkezdik a kama
rai választások előkészíts mun

kálatait.
A vidék összesen' ügyananiívj ka
marai tasot választ, mint Budapest 
vagyis a kamarának 24 budapesti 
es 24 vidéki kereskedő tacia és 24 
budapesti. 24 vidéki iparos tairia 
lesz.

Pcstmesryo !» körzetben bonyolítja 
i le a kamarai választásokat, s'a kör
zetek nagyjából összeesnek a köz
igazgatási járások területével.

Az OKISZ msokezdte 
az adószahéríák ki- 

jelöléséi
A budapesti Kereskedelmi és Ipar, 

kamara, illetve a központi adófel-, 
ügyelőség megbízásából az Orszá
gos Kereskedő és Iparosszövetség 
már megkezdte az adószakértők de-* 
legálását azokban a szakmákban, 
amelyeket az OKISzre bíztak. A 
tojáskereskedők és bútorszállítók 
szakmájában a szakértők delegálása 
már megtörtént, a textil, cpő, divat" 
áru és csaroki élelmiszerkereskede
lem szakosztályai pedig a napokban 
fogják a végleges listát elkészíteni.

E munkálatok során az OKISz 
arra a meggyőződésre jutott, hogy 
a gyakorlatban bizonyos szakmák ■ 
nál el kell térni attól a» eredeti 
tervtől, mely szerint minden kerü
letben 10 adószakértő jelölendő ki. 
A szakmai viszonyok ugyanis sok 
esetben nem teszik lehetővé ezt a 
megoldást, miért is helyesebbnek 
látszik az egész szakmára nézve ke
rületi beosztás nélkül kijelölni a 
szakértőket, akik valamennyi szak
mabeli adóalany kereseti viázonyaiti 
ismerik, s így bármelyik kerületi 
adófelügyelő felkérésére vélemény fi 
nyilváníthatnak.

Ez a megoldási mód egyaránt kí 
fogja elégíteni úgy az adózóknak, 
mint az adófelügyelöségeknek az 
érdekeit.

A szakértők kijelölésére vonatkőzó 
munkálatok egyébként a budapesti 
kereskedelmi kamarában serényen 
folynak és a legközelebbi napokban 
a teljes lista az adó felügyelőségek 
rendelkezésére fog állani.

1
Budapesti 

Nemzetközi 
Vásár

1925 április hó 18-37.
Headeti m

Budapesti Kereskedelmi 
ós Iparkamara.

Nagyarányú rkatn- ét trtarátl 
veimén? a bel vatataZrah

Lakás -előjegyzés I
Kiállítók jelentkezhetnek •'s feMttoeetfe 
nyerhető a Vásárirodánál V, Szemro q á
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R társascégeh Is általá
nos Keresett adótfagnsH 

fizetni
A közkereseti ós betéti társasá
gokat kiveszik a társulati adó 

alól
Előző számunkban ltirf . adtunk már I 

arról, hogy a társulati adóbevallások I 
benyujtásáró! szóló pénziigyininiHzteri : 
rónádét, amely az ndóvailomúsok óiké-: 
HZÍtésére vonatkozó elvi utasítások rövid 
összefoglalását tartalmazza, a társulati 
adó bevallására kötelezett vállalatok 
felsoró.ásából kihagyta a közkereseti és 
betéti társaságokat.

A pénzügyi igazgatás egyik fő irányi 
tójának nyilatkozata alapján megírtuk 
azt is, hogy e kihagyás nem véletlen 
müve, hanem szándékos intézkedés volt, 
mert a pénzügyminiszter közkereseti [ 
óh betéti társaságokat a jövőben nem• 
társulati adóval, hanoin általános kere
seti adóval akarja megróni.

A pénzügyminiszter most ehhez a ter
véhez megszerezte a törvényhozás hozzá
járulását is. amennyiben az appropriá- 
ciós törvénybe egy kiilöu szakaszt véte
tett föl, amely az említett adóreform 
megvalósítására a kormányt feljogo
sítja és egyúttal a pénzügyminisztert 
bízza meg a szükséges átmeneti intéz
kedések megtételével.

Ezekre az átmeneti Intézkedésekre 
nemcsak azért, van szükség, mert az ál
talános kereseti adó bevallásának határ
ideje már lejárt, s igy a közkereseti és 
betéti társaságok tagjaira nézve uj ha
táridőt kell kitűzni, hanem szükség van 
azért is, mert a két adónem között úgy 
az adóalap megállapítása, mint az adó
kulcsok tekintetében lényeges eltérés 
van.

Értesülésünk szerint az átmeneti in
tézkedésekről szóló pénzügyminiszteri 
rendelet már előkészítés alatt áll, de 
csak a felhatalmazási törvény kormány
zói jóváhagyása után fog megjelenni.

26 Legjobb minőségű 
féríi- és nöiszövofek 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

FRIEDNANN FARKAS 
divatáruháza VII., Király ucca 11. sz. 
Eladás nagyban és kicsinyben II

Erasmo M. Reda 
Biella
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A csarnok! és piaci Ismludik mozgalma 
a lerinsiűl lgazol»Anyokital való vlssza- 

Éiés Elten
A Tojáskereskedöft Egyesülete a batyuzás és házalás 

megszüntetését követeli
Még íi teljes iparszabadság elvi 

álláspontjához közelálló régi i.•'•ár
törvény is erős korlátokat szabott 
az iparcikkekkel való házalás elé s 
külön 1 örvény korlátozta a megren
delések gyűjtését is. A mezőgazda
sági törvények forgalmára vonat
kozólag azonban a már akkor is 
erős agrárius befolyásnak sikerült 
keresztülvini azt, hogy a korlátozó 
intézkedések az élelmiszerekre vo
natkozólag csak a kereskedelmet kö
tötték meg, ellenben a termelőknek 
továbbra is megengedték, ho‘<y nem
csak az ország összes vásárain és 
hetipiacain, hanem egyes községek
ben házalva is eladhassák termé
keiket.

Ez a kivétel már magábanvéve is 
éles ellentétben áll a korlátozó in
tézkedések megalkotásánál szemel ott 
tartott indokokkal, mert ha helyes 
a korlátozó intézkedéseknek egye
düli célja, t. i. a fogyasztóközönség
nek zaklatások és beeső pások ellen 
való megvédése, kétszeresen helyes 
ez az élelmiszerek tekintetében, mert

az élelmiszerekkel való házalás 
nemcsak a fogyasztóközönség 

zaklatását jelenti, hanem első
rendű közegészségügyi érdeke
ket is veszélyeztet, mert romlott 
élelmi cikkek forgatombahozata- 
lát minden ellenőrzés nélkül le

hetővé teszi.
És ha már a korlátozó intézkedé

sekről szóló törvények az élelmisze
rek tekintetében kivételt állapítot
tak meg, az egyedüli észszerű intéz
kedés az lett volna, hogy a kivételt 
azokra az élelmiszorkereskedőkre 
nézve állapítsák meg, akik rendes 
kereskedelmi teleppel és üzlethelyi
séggel rendelkeznek, akik tehát ez
zel is garanciát nyújthatnak arra, 
hogy romlott és élvezhetetlen vagy 
selejtes élclmicikkeket forgalomba 
hozni nem fognak. Az agrárius be
folyás azonban keresztülvitte azt, 
hogy

l az élelmiszerkcreskedöket, akik 
t rendes kereskedelmi telepük ré

vén minden visszaélés ellen ga
ranciát nyújtanak, eltiltották a 
fogyasztók felkeresésétől, ellen
ben az ismeretlen falusi bátyu
soknak, akiket silány vagy rom
lott termékeik eladásáért felelős
ségre vonni nem lehet, megen

gedték a házalást.

Természetes, hogy a törvénynek 
ez a szakasza számos visszaélésre 
nyújtott alkalmat s mihamar elsza
porodott azoknak az illegális üzé
reknek a száma, akik valamelyik 
félreeső faluban szerzett termelői 
igazolványukkal rendszeres keres
kedést folytatnak, a vidéken össze
vásárolt silány termékeikkel el
árasztják a főváros uccáit, tisztes
ségtelen versenyt támasztva ezzel a 
fővárosi élelmiszerkereskedőknek.

Ezek a foglalkozásszerű bátyusok 
és áhzalók a közönség egy részének 
arja a hiszékenységére alapítják 
számításaikat, hogy a budapesti fo
gyasztó a falusi parasztasszony 
maszkjában házaló „termelőtől" fris
sebb és jobb minőségű átüt vásá
rolhat. s ezért aztán nemcsak hogy 
nem olcsóbbak a piaci és csarnoki 
kereskedőknél, hanem minden eset
ben drágábbak, azzal okolva meg az 
árkülönbözetet< hogy egészen friss 
árut árusítanak. Ezzel szemben a 
való helyzet az, hogy

ezek az állítólagos termelők igen 
sokszor a budapesti piaci keres
kedőktől vásárolják meg készle
tüket s ezeket mint friss falusi 
termékeket, sokkal drágábban 
sózzák a hiszékeny budapesti fo

gyasztó nyakába.

A Tojáskereskedők Egyesülete 
legutóbbi közgyűlésén elhatározta, 
hogy a termelői igazolványokkal 
űzött számtalan visszaélés megszün
tetése /érdekében az élelmi szer keres
kedők egyesületeivel együttesen erő
teljes mozgalmat indít s a batyu
zásnak és házalásnak eltiltását fogja 
követelni.

Nézetünk szerint ennek az akció
nak mielőbbi sikere elsősorban a fö- 
gyasztóközönség érdekében volna 
kívánatos, amely ezáltal sok becsa
pástól és bosszúságtól szabadulna 
meg.

A kAzáposztíly 
kongresszusa
A Magyar Középosztály Országos 

Egyesülése első évi rendes közgyűlésé
nek és első kongresszusnak idejét vég. 
lég meghatározta és tárgysorozatút le
folyásút is nagyjában megállapította. 
A közgyűlés 21-én szombaton csto les. 
a Baross Szövetség helyiségében, s azon 
az addig lefolytatott működésről szóié 
titkári jelentést fogják tárgyalni a 
számadásokat elintézni és az uj vezető
séget megválasztani. Az országos kon
gresszus színhelyéül a székesfőváros 
polgármester© az. uj városháza közgyű
lési termét engedte út. A kongresszust 
Bernát István dr. egyetemi tanár, a 
Magyar Gazdaszövetségnek és ogyuttal 
a Középosztály Szövetségének is elnöke, 
fog;. vezetni. Előadások fognak elhang
zani a középosztály társadalmi kérdé
seiről. Csatlakozásukat jelentik he a me
zőgazdaság, az ipar, a kereskedelem, 
az értelmiségi szahadpályúk, a közszol
gálati alkalmazottak, a hölgyek és az 
Ifjúság kiküldöttei. Az előadásokhoz 
csatlakozó vitával kapcsolatban szintén 
felszólalások várhatók. Az érdeklődök 
a délutáni órákban a Magyar Közép
osztály Országos Egyesületének ideig, 
lenes helyiségében' (Baross Szövetség) 
a titkárságnál kaphatnak bővebb folvi- 
lágositást

X. 
Prágai 

Nemzetközi 
Mintavásár

1925 március \
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a oaeLszlovák kormány védnöksége alatt '

Vízum 
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Jogerős bírói ítélet 
a telefónelőlegek valorizált 

visszafizetésére
A távíró és távbeszélő igazgató- Ebben az ügyben érdekes dbnt- 

tudvalévőén 1921. és 1922. évek- vényt hozott a napokban a központi 
sín beruházási kölcsön’ címén min- járásbíróságon Martinovics dr., já- 
űnn előfizetőtől 2000 korona kény- rásbiró. Az egyik kereset letárgya- 
““-kölcsönt vett igénybe. Ennek az i lása után ugyanis a kincstárt 2a0.000 
összegnek a kirovása, amely abban ’ koronában marasztalta el. Az indo- 
.7 időben jelentékeny tétel volt, az; tolásban kimondota a biró, hogy a 
érdekeltek körében meglehetős visz- 
szatetszésre talált Amilyen kelle
metlen volt annakidején a kirovás, 
éppen oly meglepetést keltett a 
múlt év folyamán a telefonigazga
tóságnak az .az in.tézifidése, mely 
szerint az államkincstár visszaü
lte ugyan a kényszerkölpsönössze- 
geket azonban csak 1924, évi pari
tása 2000 koronát, vagyis jóval ki
sebb értékű összegeket, mint a 
kényszerkölcsön eredeti értéke volt. 
Sokan voltak azok, akik nem nyu
godtak bele az államkincstárnak 
ebbe az intézkedésébe és ügyvédeik 

fordultak a központi já---------------_
hoz az államkincstár ellen és a te
lefonigazgatóságnak r.------------------
adott kölcsön valorizáltan való

'4 távíró és távbeszélő igazgató-
, 1__1(101 Ár, 1Q0O Á.rrtlr-

kolasban kimondota a bíró, hogy a 
polgári törvénykönyv javaslatában 
kifejtett jogszabály szerint, akinek 
követelési joga van adósától olyan 
értéket kiválthat vissza, mint ami
lyent ő szolgáltatott. Ennélfogva a 
zürichi árfolyamoknak egybeveté
sével a perrendtartás 271. §-a értei
mében való becslés szerint úgy ta
lálta a bíróság, hogy az annakide
jén kölcsönadóit 2000 koronával 
250.000 korona áll vásárlóerő tekin
tetében arányban és ezért marasz
talta el ilyen összegben az állam
kincstárt. Az ítélet ellen, mivel , a 
oertárgy értéke 500.000 koronát nem

Sutján körülbelül százan keresettel halad meg, felebbezésnek nincs he
fordultak a központi járásbíróság- , lye s igy az Ítélet jogerős.

'Jen és a te-. -......... — ■ .........................
annakidején ' Réti Sándor* és Tsa

-1 valOi posztó.ésbeiésárunagykereskedés, Károly körút 15

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
Halálozás. Semler Sándor keres

kedelmi tanácsos, a Posztó- és Bé
lésáru Nagykerekedők Szövetségé
nek elnöke, a napokban meghalt. A 
közbecsülésben, álló kiváló szaktu
dású kereskedőt, aki az OKISz-nek 
is megalapítása óta tagja volt, ál
talános részvét mellett kísérték 
örök nyugalomra. Temetésén képvi- 

i seltette magát Budapest törvény
hatósága, a Kereskedelmi és Ipar
kamara, az OKISz, a Kereskedelmi 
Csarnok, az OMKE és a Fővárosi 
Kereskedők Egyesülete is. Az 
OKISz a gyászoló családhoz rész
vétiratot intézett és legközelebbi 
igazgatósági ülésén Semler Sándor 
emlékét jegyzőkönyvileg fogja meg
örökíteni.

Szabóky Alajos az OKIL elnöke. A 
kormányzó a pénzügyminiszter előtor- 
jesztésére Szabóky Alajos dr. államtit
kárt, az Országos Központi Hitelszövet
kezet igazgatósági elnöki teondőinok 
ideiglenes ellátásával megbízta.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
igazgatósága ma megtartott ülésén el
határozta, hogy az ezévi rendes közgyű
lést folyó hó 21-re hívja egybe. A köz
gyűlés napirendjén a rendes évi közgyű
lés tárgyain kívül szerepelni fog az 
igazgatóságnak indítványa az alaptőke 
felemelésére oly módon, hogy 100.000

darab új részvény kibocsátása által ax 
eddigi 800,000,000 koronányi alaptőke
I. 000 000.000 koronára emeltessék fel. A 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank elnöke 
legutóbbi londoni tartózkodása alatt a
J. Henry Schröder & Co céggel meg
állapodást létesített, amelynek alapján 
nevezett bankház nemzetközi »oportot 
állított össze elsőrangú angol, ameri
kai, holland és svájci házakból amely 
csoport az újonnun kibocsátandó részvé
nyeket 1925 január 1-től kezdődő (éta
lék jogosultsággal, darabonként 1,100.000 
koronáért fix átveszi és az ilymódon 
átvett részvénybirtokát több évre leköti. 
Tervbe van véve, hogy az aranymérleg 
elkészítése után a bank részvényei, ha 
a viszonyok megenegedik a londoni 
tőzsdén bovezottesonok.

Hltel-endezö bizottság Miskolcon. Hi
telrendező bizottságot alakított a Mis
kolci Kereskedelmi Testület oly célból, 
hogy az önhibájukon kívül tönkrement 
és fizetési zavarokba jutott kereskedőket 
szükség esetén erkölcsileg és anyagilag 
is támogassa. A bizottság revizori mun
kát is fog kifejteni. A bizottság külön
ben már megkezdto működését azzal, 
hogy érintkezésbe lépett a hazai véd- 
ogyletekkel és a különféle gazdasági 
szakkörökkel.

Házasság. Sugár Zsuzsi, az 
OKISz tisztviselőnője es Ilirschler 
István március hó 22-én, vasárnap 
d. u. ‘A4 órakor tartják esküvőjüket, 
a dohányuccai templomban.

Uridivat-osztály
színes zeflring __

_ 58-000

--- 118-000

....  2 IO-000
25-000

55.000
65-ooo
98-ooo 

130-ooo
11- 500
15.500

12- 000

Rákóczi—ut

Férfi
2 gallérral ..................— —

Hosszú hálóing
szmes bortnivul ... — _

Sefyemmellü ing
2 gallérra! ... .................... —

Selyempuplin zetiring
2 gallérral .....................

Selyem nyakkendő
gyönyörű minta .........

Selyem n skkendő
’nocador... —................

Selyem nyakkendő 
mintás újdonságok — 

Se yem nyakkendő 
moare, legújabb .........

Selyem nyakkendő
kockás, tavaszi újdonság

Kernén gallér

74.
Jtröan

'löi harisnya
minden sz>nben ... .

eMusIinharisnya
minden színben ... .

Fát olharienya
minden színben ... .

Selyemharlsnya
mosható, varrót*- ...

7.900

23-ooo
39-ooo
45-ooo

Ti:±^mharirya.-__ now

Mosőcrepp
min ien létező színben M 

Mintás mosó; arokin 
gyönyörű kimintázásban 

Batisztsifón
80 cm. széles — — — _

Agynemltöamasxt
jominőségü ..._ — —

Francia eponge
hguiabb mintákban —. m

Francia sponge
dupiaszéles—

18.000

22-soo
34-000
33-ooo
38-oco
48-000

$.500

dupla, pragai
Keménygallér

dupla, la bécsi
Nadrágtartó

selyem __
Férfizokni

ló minŐBÓg...
Hímzett zokni

kitűnő minőség
Oórna zokni

minden azinben 
'W*3t ZOKni 
tavaszi divat

115-000 
115^00

BőrkeWük
Pécsi bőrkeztyii

férfi és nöi._......... — —--------- —
Kutyabőrkeztyil

férfi és női gj’ön-vhJjgomhw j_
KutyaWrkesrtjrti

férfi és női, osattos „ . — — —
A — ■kiig 

rwKvtv "v'
S»/„ 6, ey4 ssámokban roftlémér _

75-ooo
56.000

110 000

30 ooo
1M-000

Szövetáru osztály
Sottiss ás színes kelmék

anviot ^s gabardin _ _ —. _ _
Férfi öltönykelme

tenisz csikós, 140 cm s«éles... _ _
Kosztümkeime tiszta gyapjú,

minden ginben, 140 cm széles _»
Divatcsikos gyapjueeltn

135 cm széles..................................... ..
Gyapjú brokát marokin szövet

140 cm szeles ............._____ — _
Koverkotkelmék

kosz umre. kabátra. 140 cm síébe

40-000
85-ooo 

150-000 
19O-000 

22O-ooo 
24O-ooo 

Marokin gyapjúszövet
újdonság, 135 om pséles __ _ _ fi W’VW

Burbury-kelmék
minden színben ..._ ___ __ __ fi £

Burbury-kelmék •«*« «u*«i qaa _
kitűnő minősége — —________WmV-000

Selyemára osztály
68-000
83-om 

108-ooe 
128000 
155-000 
160 000 
230 ooo
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Jí.) délelőtt 9-től 1-igr és délután 4-től 
; I 6-ig veszi át

| A Hadrila és a tisztességtelen verseny. 
(Két nyilatkozat.) I. „A Hétfői Napló" 
1925. márchu hó 9-én megjelent 10-ik 

: számában közölt .,A Hodröá és a tisztes
ségtelen verseny" című cikkben foglal
takra következő észrevételeink vannak:

1. a leghatározottabban tagadjuk azt 
azállitást, mintha nekünk Rcreszthuri 
Béla állítólagos hólabda tizeiméiről csak

. tudomásunk is lett volna, annál kevésbé 
történhetett ennek n rendszernek mog-

1 indítása a mi kezdeményezésünkből. 
Semmi részünk nem volt ezen állítólagos 
hólabdarendszer megindításában, nme- 

: lyet tehát mi nem is alimentólhatunk s 
, amelyről mi magunk is csak a lapokból 
szereztünk tudomást.

2. Meg kell állapítanunk azt is, hogy 
biztos tudomásunk szerint az Uricipő- 
gyár Rt. soha meg nem bukott, sőt még 
fizetési nehézségekkel sem küzdött; tud
juk azt is, hogy a Pénzintézeti Központ 
revizorának megállapítása szerint is 
ezen vállalat minden tekintetben aktív 
és életképes vállalkozásnak bizonyult.

i Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadi- 
; árvák Nemzeti Szövetsége. Hadröa Uri- 
I cipőgyár Iit.

Az OKISz közgyűlésó. Az Orszá
gos Kereskedő ós Iparos Szövetség 
március hó 22-én (vasárnap) d. e. 
.10 órakor tartja évi rendes közgyű
lését. melynek meghívóját és napi
rendjét lapunk más helyén közöljük.

A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó 
Bank igazgatósága megállapította az 
1924. évi mérleget, amely 11.051,207.577.52: 
korona tiszta nyereséggel zárul. Az 
igazgatóság a közgyűlésnek Javasolni 
fogja, hogy az 1924. évi osztalékszelvény, 
részvényenként 4P00 koronával váltassák 
be.

Gazdasági előadás. A Belvárosi Pol
gári Kör nagy olvasótermében a hónap 
17-én esti hét órnkor Dán Leó kereslte- ‘ 
delml tanácsos Gazdasági jövőnk elmen; 
előadást tart, melyre vendégeket is szí
vesen látnak.

Prágái vásár. Mint minden év
ben, uwy az idén is a szokott nagy
mérvű arányaiban fog lefolyni 
március 12. április 8 lka között a 
prágai vásár, ahová vízum nélkül, 
83 százalék vasúti kedvezménnyel 
lehet utazni. Igazolványok Tanzer 
Miksánál. VII., Akácfa ucca 59.1 
Telefon:

Tojáskereskedők közgyűlése. A Tojás-, m mo-
kereskedők Egyesülete március hó 9-én II- A ..Hétfői Napló hetilap 192a mar- 
tartotta ezévi rendes közgyűlését az 
OKISz helyiségeiben. A közgyűlés szak
mai kérdéseken kívül foglalkozott a for
galmi adó reformjával és külön bizott
ságot küldött ki azoknak a javaslatok
nak az elkészítésére, amelyeket az egye- 
•tüet a tojáskereskedelem körében meg
valósítandó adóreformra nézve a minisz
térium elé fog terjeszteni. Elhatározta 
továbbá a közgyűlés, hogy Sipka kor
mánybiztos felkérésére napirenden I 
tartja a budapesti tojásvásár megváló- | 
látásának tervét és részletes előterjesz-; 
ttft tesz arra vonatkozólag, hogy milyen l 
előzetes intézkedések (szállítási kedvez
mény, forgalmi adó könnyítés, behoza-' 
tali vám megszüntetése stb.) szükségesek 
a tojásforgalomnak Budapesten való 
központosításához. Végül a közgyűlés 
mozgalmat kezdeményezett a termelői 
igazolványokkal űzött visszaélések meg- 
ezüntotéso céljából. A megejtett válasz- 
táeokon elnökké ismét Fischer Miksát, 
a választmány tagjaivá pedig a régi ta
gokat választottak meg. j

A Borsod—Miskolci osztaléka. Csü
lökön tartotta igazgatósági ülését a 
Borsód—Miskolci és Debreceni István 
gőzmalom rt. igazgatósága. Az ülésen 
megállapították az 1921. évi mérleget, 
mely az alapszó bályszerü levonások után 
közöl .9 milliárd tiszta haszonnal záró
dik. Az igazgatóság elhatározta, hogy a 
21-ikére összehívandó rendes közgyűlés
nek 20.000 koronás osztalék kifizetését 
fogja javasolni.

A Magyar Országos Központi Takarék
pénztár tegnapi ülésében állupitotta 
meg nz 1924. évi mérleget, mint követ
kezük: Vagyon: Készpénz és követelések 
315,406.865.719 korona. Értékpapírok 
14.469,743.813 korona. Ingatlan vagyon 
2.501,700.000 kor., összesen 328.378,309.532 
kor. Tartozás: Saját tőkék 19.518,898.000 
korona. Idegen tőkék 297.606.111.722 kor. 
Egyéb tartozások 5.752,086.568 korona. 
Tiszta nyereség 7.501.218.242 korona, ősz- 
szeson 328.378,319.532 korona. Ennek a 
mérlegnek adatai is. mint a korábbi 
évekéi nz intézet fokozatos fejlődésének 
képéi tükrözik vissza s azt bizonyítják, 
hogy pozícióját, a pénzp acon a háborút 
követő nehéz gazdasági viszonyok közt 
nemcsak megtartotta, de viszonylag ja
vította Is, ami a kezelésre bízott, idegen 
tőkéknek 297.6 milliárd koronára való 
szaporodásában is a mai viszonyok közt 
számút f evő módon jut kifejezésre. Az 
igazgatóság a folyó hónap 21-ére egybe-, 
hivott közgyűlésnek 19.000 korona (ta
valy 3000 korona) osztalék kifizetését, 
fogja javasolni. i

Magánlakásokat kérnek a tavaszi Bn-I 
daprsti Nemzetközi Vásárra érkezők 
részére. Mint köztudomású, folyó évi 
április 18—27-iko között rendezi ez év-, 
ben elsőidben a tavaszi vásárt nemzet-1 
közi jelleggel a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara. A Budapesti Nemzetközi 
lási.r oly nagy érdeklődést, költött azl 
egész külföldön, hogy n vásár területét I 
VI. me,t keIleM ""KTobbitanl.
Előrelátható, hogy a vásár alkalmával 
igen nagy számban fognak vásárlátoga- 
Lók. "“Z * mint külföldről
BndopMtr. ért„ni. Krrr való tokln- 
' tkl .7 cl’aMMwláirt InMző Rzíko«td 
.nron IdOBOnforgalmi Hivatal fölkéri 
mindazokat, akiknek merfelélA 
rólkOlóri.rte

"U m'■^1-L. 1'^nte) OVw’wk ai M^'-'uforgílml
H »(■! (IV, Harisban I. (t

,' cius 9-iki ^számában „A HadrŐa és a 
tieztMségtelen vereseny" című közlő- 

! ményro észrevételeink a következők: 
Valótlan, hogy az „TM Cipőgyár Rt.“ 

j megbukott volna, sőt a Pénzintézeti 
Központ revizorának megállapítása sze- 

. rint ezen vállalkozás minden tekintot- 
bon életképes és aktív vállalatnak bizo- 

‘ nyúlt. „Űri Cipőgyár Rt.*1,
! vW>/WvVvVVW
j A« Országos Kereskedő és Iparos 

Szövetség hivatalos lapja
■ Az OKISz közleményeit Szarka István dr.
i szerkeszti

MEGHÍVÓ

I

Az Országos Kereskedő és 
Iparos Szövetség f. évi márc. 
hó 22-én (vasárnap) d. e. 10 
órakor tartja évi

rendes 
közgyűlését, 

melyre Kartárs urat tisztelettel 
meghívja

az Elnökség.

Napirend:
1. Elnöki beszámoló.
2. Titkári jelentés.
3. Az 1924. évi zárszámadás 

előterjesztése ésá felmentvény 
megadása féletti határozat
hozatal. továbbá az 1925. 
évi költségelőirányzat jóvá
hagyása.

4. Az alapszabályok mó
dosítása,

5. Választások.
6. Esetleges indítványok.

Megjegyzés: Alapszabályaink 
értelmében a közgyűlésen csak azok 
az indítványok tárgyalhatok, ame
lyeket b nappal előbb írásban be
nyújtottak.

Zsebkendők, női fürdőruhák, textiláruk nagybani

HDChsfádfer Húr és Fial 
kötény-, gyermekruha-, női- és térfi- 

körót 13. Alapittatott fisa

^ÖSÉlHÉtlíJKblhfiÉR
Budapest IV, Kossuth Latos u. 11
Trltfonuzám ■ Jőasef 111—54 101

I

Central
magyar 

nagyszálló
WIEN, TAborstrasia 8/a
(A tcnnényíézsde és Fcrdiiiandsbriicke mellett 

„0“ Kocsi megálló az Ostbahnhoftól)
153 a legmodernebb comfolttal teljesesen újon
nan berendezett nagyszáló légfűtéssel, hideg
meleg folyóvízzel, lift, rádlszalon. magyar konyha 
kávénáz. Kinő. Magyar kereskedők es iparosok 

találkozóhelye. A város központjában.

1 Agyas szoba 50 6500,0 Kor
2 „ „ 80-120.000 Kor

mely árakban minden benfogla'tátik

Az OnlSZ igazolványával állított 
tagoknak a fenti árakból 10 
százalékos engedményt adunk 

CENTRAL NAGySZÁLLO 
WIEN, II., Táborstr. 8 a

BecSc Vilmos és Fiai

Qross - Meseritsoh 

Bmerlch Ditő BnmpolM

Iroda:
Rács VI, Hirschengasse 25

L&llSöitj' puszid-és lexlilyyérak kéi~ 
A IC a A irfl Budapaar,Alt i*e Cl V, Miuleg ucca 12

EibenfChützI.Sándor
szövetáru-nagykereskedése, V, Sas ucca 4. Legna- 
gyobb raktár az összes nőj- és férfiszöveickben

JNeurath 
iigg Budapest

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

Telefónszám: 110—40.

Ulelnar Mátyás divatáruházában 
vidéki kereskedők és konfekció-árusok finomabb 
szövet-, selyem- és mosókelmcszükségletüket kisebb 
méretekben is nagybani árban szerezhetik be: 
Budapest VI, Andrássy út 3. szóm 
Sugár ^rnaiíci1 izletház Buda-I 

pe3t V, Sas ucca 20. szám. Kendő-, zsebkendő- és 
divatárunagykereskedó. — Állandó dús raktár

33

Otutsch Márts Fiai
Vilmos császár út 6 35

Férfi;, fiú- és gyermekruhagyár. Szörme- 
árugyár. Posztó- és bólésárnk nagyban

KIZÁRÓLAG
ENGROS
ELADÓ

Reltzer Emil nagykereskedése
VJ. ÁBFflfdf, ffnftBr. «, jgdm

fenyves iosíIrt
WEISZ SÁNDOR ÉS RÓNA
Posztó- és bélesárunagykereskedés Budapest.!
V. Uarütet, Arany János ueca aa, aacóm j

57

BUDAPEST
BÁLVÁNYUCCA 13

SonáSh Jeni) és Társa
Budapest. »V. kcrtilet, Sz#ii usca 8 

S. aadington & Co Ltd 
« londoni posztógyár t 

cég vezérképviselői

Kovács Ernő
>3 pocitónagykereskedói 
Budapest V, Nagykoréba u. IS

WelszH. Ármin Budapes’, Károly körút
13 (az udvarban). Oombés varrókellékek kereskedése

Csomagolópapiros

LÉVAI SÁNDOR
papírnagyk.reskeOésében.

Tel.i.n: »ud*p«rt,
IM-OO. ISO-li TI., annrt.iy-iu M

64

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Nenstadt au dér Tafelfirkte
i. B. Jungbunzlau 1. B. 

Kratzau 1. B. Dalowitz i. B.

vezérképviselete Magyarország számára
Bécs, Zelinkaqasse 4

pamutszűTeí- és hélésárunaijjkereskedőli
A Budapest —Warnsdorfi 
Pamutszövőgyár R.-Társ. 
egyedárusítői lerakata.
Budapest V. Zrínyi ucca 15 48

Epstein és Pfelfer
textiláru nagykereskedés. Budapest V, Sas a. 6

lEinzig Henrik
| lK°ual<il g? * r «> » '

Víi, Károly kőrút 10 
. Teleién József 122-67 
ok képviselője

Büohler Zsigmond és Társa, Budapest FehÉr CÉH Buían8Sf«, Nagy7 
Gyo.., teher-é.syiiitSforg.Un.k I 241* nagykeretkedi*TELEPEK:

Wien, I., Biborstrasso 8 — Brün, Da- 
vádolni 6. — Warnsdorf, Cári Wagner- 

strasso
Porges és Társa Rt.

j textiliagykereskcdés Kiroly kör»>t 19. Vezért gMMatá

““ÜS?.®’1 [Pajor és...n,- «> esllitmUv.. fiudap^ V, Bál-fay
Oyár és raktár- IV, Károly kCrrtt IQ ■télem.) 
Villamos erére berendezve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- és ezüstmunkáf alakítást és javí
tást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és órákban. Telefónszám: 116—24

PLATSCHEK VILMOS
lértiruha áruMz.i BudapW IV. tartMKJfg 
kőrút (Központi városház.) Teleién- 11-78. «***_

WARENHAUS VlfU
VI, NARIAHlbFERSTRASSE 85-87 H L CH 
SObIDESTES, BlbblGSTES KAUFHAUSZ WIEN



Bndapest, hétfő, március 16. HÉTFŐ! NAPLÓ 9

HÍREK
Hagy vihar 

a FőldKözi-tengeren

A viceházmesterné és a 
züllött mágnásfiu

Madrid, mdrpiSs 15,
A Földközl-tenKeren nagy vihar 

dühöng. Több kikötőben a gátak 
sok kárt szenvedtek. Különösen Ma
lagában és Mellllában volt jelente- 
keisv a pusztulás. A vihar sok hajót 
a sziklákhoz csapott, ahol szótan- 
zó diák.

Strahlendorf Gyula bárót átkisérték a Markó-utcai 
fogházba

Az Újságíró Egyesület rendkívüli 
közgyűlése. A Magyarországi Újságírók 
Egyesülete ma rendkívüli közgyűlést 
tartat amelyen a tagok feltűnőenungy 
Hámban jelentek m»r. A közgyűlést 
.. ,-i liivi.it iibf-e, hegy douünm a ve
zetőség működésével szemben beadott 
bizalmatlansági indítvány ügyében. A 
szavazást megelőző ielszólalások rend
kívül izgalmas hangulatban folytak le. 
\ szavazást percekig tartó vihar előzte 
meg. A közgyűlés végül is szótöbbség
gel elvetette a bizalmatlansági indit- 
ViSnyt éB _ minthogy ollenkező értelmű 
indítványt is benyújtottak — ezzel egy- 
értelműén bizalmat szavazott a jelen
legi vezetőségének.

— A VII, VIII, IX. kerületi demokra- 
tikus szövetség pártvacsorája. Vasárnap 
este tartotta pártvacsoráját a VII, Vili.

’ ós IX. kerülőt egyesített demokratikus .------
szövetsége, melynek keretében Szilágyi .hogy az -

nemzetgyűlési képviselő a liberó- varosainak hatosagai es tiszti or- 
<=• . , , , ___ —xrncmí uvnvpfspirnn tnmin'iT.fiP A R7.n-

— A Petőfi Társaság ünnepségei. A 
Petőfi Társaság tagjai vasárnap délután 
2 órakor ünnepi lakomán pöttek össze a 
Dunapalotában, ahol megjelent József 
Ferenc kir. herceg, Preszly Elemér fő
ispán és Lobmayer Károly fővárosi ta
nácsnok is. Pékár Gyula Jókaival való 
találkozásáról beszólt Felszólalt még 
Bársony István, József Ferenc főher
ceg, Hegedűs Sándor, Csajthay Ferenc, 
Császár Elemér, Tomory Jenő pedig 
Auguszta föhercegasszonyhoz irt ódáját 
olvasta fel. A Petőü Társaság vasárnap 
délelőtt az Akadémia helyiségében nagy
gyűlést tartott, melyen megjelent Jó
zsef főherceg is. Pékár Gyula elnöki, 
megnyitója után Szávay Gyula tett 
titkári jelentést, Jakab Ödön „Jókai'* 
című versét, olvasta fel, ..___
főherceg „Jókai nugy atyám** 
tartott előadást.

— Nyolc eltűnés egy 
Vasárnap folyamán nyolc 
folyamán ugyanis nyolc 
szóló bejelentés érkezett a _____
Ságra. Az eltűntek névsora a következő 
Ugrakovits Mihály 45 éves napszámos 
IPiísin/yer Nándor 40 éves rak tárnok, 
.Vőos Károly 27 éves fodrász, Gó’«cí»/- 
Zsolnai György 28 éves tisztviselő Pin
tér Mária 20 éves varrónő, Dubac Ilona 
22 éves varrónő, Nagy Istvánnó 47 éves 
kofa, Szengö Hcrmlnn 23 éves háztar
tási alkalmazott. A rendőrség megindí
totta a nyomozásié.

— Baleset a iuthallpályáu. A rákos
csabai futballpályán Szökő Béla 23 éves 
szerelőt játék közben úgy megrugták, 
hogy a lábszárcsontja kettétört. A ltó- 
kus kórházba vitték,

A lapok törvényszéki rovatának 
olvasói előtt nem egészen, ismeret
len Strahhevdorf Gyula báró neve. 
Az aliff huszonegy éves fiatalember 
abból a történelmi osztrák arisztok
rata családból származik, amely 
nem egy kiváló diplomatát, állam
férfit és tábornokot adott a monar
chiának. A család egyik ága Ma
gyarországra származott és elsze
gényedett. Ebből az ágból szárma
zik Strahlendorf Gyula, aki már 
kora ifjúságában rossz útra tért.

A jónevelésben részesült fiatal
embert, aki jó eredménnyel érett-1 
ségizett, ismerősei hivatalban he
lyezték el, de az elmúlt nyáron 
B-listára került és teljesen elke- 
nyéríelenedett. Strahlendorf Gyula 
báró megpróbált elhelyezkedni, 
sehol sem sikerült neki és igy _ 
legnagyobb nyomorba jutott. Az 
ínség talán már régen elpusztította 
volna, ha nem akad egy jóltevője

— Országos szövetségbe tömörül- — A Petőfl-ház megnyitása. Vasárnap 
nek az összes hatósági és_ tiszti- ’ délelőtt ismét megnyílt a Bajza ucca 

* Petőfi ház. Pékár Gyula tartotta az ün
nepi beszédet és felhívta az ifjúságot, 
hogy az élet hullámverése elől mindig 
ide meneküljenek, ahonnan tisztult lé
lekkel távozhatnak. Utána Havi. . István 
hangoztatta, hogy nem beszélhetünk 
Petőfiről úgy, hogy Jóka' t is ne kell- í 
jen megemlítenünk. Egyik volt a tett, 
a másik az álom, de őszinto tiszta lélek I 
mindkettő.

— Tüzek. Ma délután egy órakor a. 
Cserhát ucca 27 számú házban az udva- '[ 
ron lévő szénakazal kigyuladt. A kivo
nult tűzoltóknak a kazalt nem sikerült 
megmenteni. Délután 6 órakor a Petnc- 
házy ucca 41. számú házban levő fűszer- 
üzletben tfiz támadt, de a tűzoltóié rö* 
videson eloltották. Ezenkívül bejelen
tettek négy kérném?tüzet: « Tüzér 4icco. 
12/b, a% Üllői ut 155, Teleki tér 10 és a 
Zsák ucca 10 számú házból.

— Az órás Ipartestület jubileuma. A 
Budapesti Órás Tpartestülct ma délelőtt 
tartotta mcR Károly körút 3 szám alatti 
helyiségeiben 40 éves fennállásának ju
bileumát. Lőw Sándor elnöki megnyi
tója után dr. Eosédi László hatósági 
biztos tartott ünnepi beszédet, majd 
dr. Nagy Lajos múzeumi tisztviselő a 
régi pesti és budai órásokról és céhekről 
tartott előadást.

— Baleset. A Gellórt téren egy villa- j 
mosról felakart ugrani Rcill Emília 19 
éves hivatalnoknő. Ugrás közben meg
csúszott és a pótkocsi alá került, moly 
mindkét lábát levágta. A Rókus 
házba vitték.

— A Hazai Bank Részvény társaság 
szombaton tartotta meg Wenckheim Dé
nes gróf v. b. t. t. elnök vezetésével 

j 30. évi rendes közgyűlését. Az igazgató-

de
a

Ebba Jánosné 
melyében, aki__ ______ ___ ____  __
rény koszfot is adott neki.

A fiatal báró az ellátás ellenében 
segédkezett a húz tisztogatásában. 
Végre is a szerencsétlen bárófiü, 
akit meghatott az egyszerű vice- 
házmesternő jósága, igazi messali- 
ánszra. határozta magát, amennyi 
ben eljegyezte jóltevőjét.

Strahlendorf közben egy szénke
reskedőhöz szénhordónak szegődött 
el és ebben a minőségében szenet 
kellett vinnie Degenfeld Imrénó 
grófnő pincéjébe, ahol három gmni- 
fürdőkádat talált

A báró ezeket az anyaguknál 
fogra is drága dolgokat ellopta es 
eladta.

A károsult grófnő följelentésére a 
fiatal bárót letartóztatták és átldsér- 
ték a markóuceai ügyészségi iog-

viceliázjmesteruő 
hajlékot és igen

sze
sze-

József Ferenc 
cimeq

nap alatt. 
eltűnésről 
eltűnésről 

főkapitány-

ték a markóuceai ügyészségi 
házba.

orvosok. Végh János dr. fővárosi 
tiszti főorvos mozgalmat indított, 

ország vármegyéinek és
lesi KBPVWCIU a. i------- --------- -- .. \ ••
érdekes beszédben mu-1 vosait szövetségbe tömörítse. A szo-

• vétségnek, az lesz a célja, hogy a 
hatósági és tiszti orvosok erkölcsi, 
anyagi és szociális érdekeit meg
védje s egységes intézkedéseket fo
ganatosítson az ország , közegész
ségügyének érdekében. Végh János 
mozgalma sikerrel járt s március 
‘28-án Budapesten meg is alakul a 
Hatósági és tisztiorvosok Országos 
Szövetsége. Az u.i szövetség az 
Orvos-Szövetség kebelén belül fog

| működni s elnöke a mindenkori fő-
i városi tiszti főorvos lesz.
' — Hegyeshalmy Lajos. Elmúlt héten
tömöttéíc d '' ft váratlanul elhunyt He
gyeshalmy Lajos nemzetgyűlési képvi
selőt, volt kereskedelmi minisztert, aki
nek hirtelen halála általános részvétet 
váltott ki az országban. Temetésén, 
amely impozáns keretekben folyt le, a 
kormány és a nemzetgyűlés hivatalosan 
képviseltette magát és a politikai és tár
sadalmi életünk számos kiválósága jo 
lont *meg. Különösen súlyosan érintette 

----- ----------- Hegyeshalmy. La jós halála >a Budapesti 
azt dr Kálmán Ödön elnök vette át. A Székesfővárosi Közlekedési Részvény- 
szertartást dr. Lcichtmann Mór főrabbi társaságot, amelynek igazgatósági tagja 

_ - . v...,------------------- -„ui.i. «rni< Zc nnix-ixmoir vn|7.pt/'iKíihni] nagy
arányú tevékenységet fejtett ki. A Bu
dapest Székesfővárosi Közlekedési Rész
vénytársaság igazgatósága dr. Hegyes
halmy Lajos, a vállalat igazgatósági 
tagjának elhunyta alkalmából rendkí
vüli ülést tartott dr. Sipőcz Jenő pol- 
gármostor elnökletével, aki kegyelete® 
szarvakkal emlékezett meg dr. Hegyes
halmy Lajos érdemeiről s különös meg- 
iadultsággal emelte ki, hogy az elhunyt evl Kozgymesüu lgazsaul.
résstvett, az igazgatósadnak r60 ;3/0* I súg által előteresztett mérleg 7.737.082.214 

korona tiszta nyoreséget tüntet fel, 
amel.1 bői a közgyűlés határozata értel
mében részvényenként 7000 koroua ko
rül osztalék fejében a 30. szóimú 1924. 
évi osztalékszclvényok ellenében f. évi 
március hó 16-ától kezdve az intézet és 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesület pénztáránál kerül kifizetésre. 
A közgyűlés az igazgatóság tagjává I 
megválasztotta Grüncr Tivadart, a Pesti , 
helyettes vezér igazgatóját, Rosenthal , 
Adolfot' az Első Békéscsabai Gőzmalom 
Rosenthal Márton Rt. alolnökét és Wift- 
mann Ernő dr. ügyvédet.

Lajos _ _
Iis blokk vezéro ----------------
látott rá arra, hogy az emlékezetes 
március 15-1 pontok közül most egyetlen 
egy sincs meg. Megemlíti, hogy a már
cius 15-ikét ma minden kis pártocska 
külön-külön ünnepelte. A sok ünneplők 
között pedig elsikkadt az ünnep. A mai 
március 15-ikét álmosan és közönyösen 
ülték meg a pestiek. Később Drőzdy 
Győző beszélt Beszédében sorra vette 
az 1848. március 15-ikei követeléseket. 
A iiumerus clausust, a szabadság leg- 

kerékütőjekén* jelölte meg. I
Hősök emléktáblájának leleplezése.

Vasárnap délelőtt ünnepség keretében 
leplezték le az újpesti izr. templomban 
azt az emléktáblát, amelyet az újpesti 
-zsidóság hatvannégy hősi halottja em
lékére készítettek. Az ünenpség alkalmá
val zsúfolásig megtöltötte a közönség a 
templomot, amelynek soraiban Újpest 
város társadalmának minden rétege 
képviselve volt Az emléktáblát Arányi 
Adolf, az újpesti szentegylct elnöke adta 
át a hitközségnek, amelynek nevében

vterato liléin Éliás tökántor segédlete volt és amelynek vewtésében 
nwín-vn t.AvóVmiVHPfrAÍ. fmtp.fr. In

— A sikkasztó jog-szigorló. Vájná Béla
jogszTgorló vállalkozott arra, hogy 
napidij ellenében, behajtja a kelenföld- 
lágymánosi római katholikus egyház
község 1ü veitől az egyházi adót A jog
szigorlónak már néhány nappal ezelőtt 
le kellett volna számolnia a befolyt 
pénzel, do ehelyett egy levelet irt a 
plébánosnak és ebben bevallotta, hogy 
nyolcmillió koronát elsikkasztott, . Az 
egyházközség feljelentésére a jogszigor
lót a rendőrség letartóztatta és átkisér- 
tette a markóuceai fogházba. i

— A Keresztény Községi Párt, ma dé
lután a uudai Vigadóban gyűlést tar
tott. Az elnöki megnyitó után Ernszt 
Sándor hangoztatta, hogy ők nem túl
zók. mert követeléseik jogosak. Utána 
Wolff Károly fejtegette, hogy az ő tá
madói azok a kanalak, amelyek már 
jártak a Keresztény Községi Párt húsos 
fazekában és hiába merültek most bele 
ti gázzal teli üstbe, abból ami ott fő 
sohasem lesz finom húsleves. Minden 
baj oka az, hogy a nemzet az önvédo-1 
lem energiáját a forradalmak alatt el- t 
vesztette, mert akkor ma Budán a ko- 
ronsá k rály ülne. (A közönség lelkesen 
élteti Ottót). Végül Friedrich István 
emelkedett szólásra, akinek a beszédét, 
a rendőrtisztvisolő kétszer is félbesza
kította. — Gyűlést tartottak még Wolff- ' 
ók ma délután az angyalföldi Népszál
lóban is, ahol ugyancsak Friedriöh és 
Wolff beszéltek.

— Felakasztotta magát. A Királyi 
Pál ucca 8 számú házban Végű József 
35 éves cipészsegéd felakasztotta magát

meghalt.
Csecsemőt találtak. Éjszaka 2 őra- 

korr a Margit körút. 14. számú ház kapu- I 
.iában a házmester eey tízliúúapos cse
csemőt talált Az állami gyermekmon-■ 
kdhrne vitték. • I

lig tartott ülésén s néhány óra múlva 
érte őt a halál. Az igazgatóság határo
zata értelmében dr. Hegyeshalmy Lajos 

' temetésén testületileg vettek részt, a 
ravatalra koszorút helyezett és a gyá
szoló családhoz részvéttáviratot intézett.

— öngyilkosságok. Ma éjszaka két 
órakor a Petőfi téri hajóállomásnál 
Sxtepán Mária 22 éves varrónő a Du
nába ugrott Kimentették és a Rókus- 
kórházba vitték. — Ma délután a Fő- 
vámpalotában Juhász István 20 óvok 
fütő szublimáttal és szódával mogmér- 

' gozte magát. Szintén a Rókusba szálli- 
i tották.

I
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Budapest, hétfő, március 16.

I

Március idusa Budapesten
Landuai isiván a titkos ébradőkröl — Petőfi unoka- öc«e ét a Xioléti minivé By«J«őlve -/oltmlották 
a Bercsényi bajtársi egyesület felvonulását — Diákok 
a /jwcn.’Jas felvonuíáse a Belvárosban

Vasúi nap a niárciiis tizenötödiké 
ünneplésének jegyében zajlott le. 
Már napokkal ezelőít hatalmas fal
ragaszok ezrein közölték a kőién 
böző politikai pártok a közönség 
gél, hogy melyik párt hol és intkor 
ünnepli március tizenötödiket 
Szombaton nagyon megritkult az 
ünneplő pártok sora amennyi
ben fl Kossuth-párt és a szociál
demokrata párt ünnepélyét a ren
dőrség nem engedélyezte —, de igy 
is hatalmas tömegek zarándokoltak 
Petőfi szobra elé.

A rendőrség mindenütt erős fel
készültséggel vonult ki az ünnepé
lyek színhelyére, hogy minden eset
leges rendzavarásnak elejét ve
hesse. A főkapitány permanenciá.t 
rendelt el a IV., V., VI.. VII., ÁrlH. 
kerületben és a főkapitányság bűn
ügyi osztályát is készenlétbe he
lyezték. A Petőfi tér és a Vigadó 
körnvékc a kora reggeli óráktól 
kezdve, úgyszólván ostromállapot 
képét mutatta. Már a délelőtt fo- 
I várnán is lovas és gyalogos rendőr- 
ség vonult a Vigadó bejárata elé. 
A Petőíi-szobor körül pedig gyalo
gos rendőrség vont tágas kordont. 
Az ünnepélyek alatt a környező há
zakban. igy a Bristol-szálló kapuja 
alatt is rendőrlegónység helyezke
dett el. Nagyobb rendzavarásra 
azonban sehol sem került sor.

Az ünnepélyekről az alábbiakban 
számolunk be:

Keresztényszocialisták 
a külső és belső ellensé

gekről
Délelőtt tiz órakor kezdődött a 

Keresztényszocialista Párt ünne
pélye. Hódoló selyemzászlók alatt 
tűzoltó-, vasutas-, .postás- és, mun
kás-zenekarok és dalkörök éeneke; 
mellett vonultak el a Petőíi-szobor 
elé a keresztényszocialista szerve
zetbe tartozó egyesületek. Szabó Jó
zsef nemzetgyűlési képviselő ün
nepi beszédében megemlékezett ar
ról. hogy azok a szabadságjogok, 
melyeket Petőfi és e Iánglelkü már
ciusi ifjúság vivőit ki. mind 
rombadőltek. A kormányzatot 
gén befolyás irányit ja!

Felkiáltások: Abcua Smith 
re miás! Menjen haza!

A következő szónok, ifj. 
lawszky Andor, az Aurora 
dalmi társaság elnöke a 
ifjúság nevében beszélt, ma.............
nyánszky Zoltán és Tobler Jáuos 
volt képviselők szólaltak fel. Végül 
(liszmagyarba öltözött négy ifjú és 
fiatal leány koszorút helyezett 
á Petőíi-szobor talpazatán.

ide-

Zu- 
i ro

ma "var 
ijd Hor-

el

k özéplskol A sok k étszúzlngú 
a \ árba vonult, ahol meg-

Rákosi Jenő a magyar 
ifjúságról

UgyuncMik a délelőtti órákban vo
nultak a budapesti eleuii és középisko
lák növendékei Jókai. Mór szobra elé, 
március tizenötödike megünneplésére. A 
szobor körül Fesletich Pál gróf vezetése 
alatt csorkészdiszőrség állt. A középis 
iskolai növendékek előtt Rákosi Jenő 
emlékezett meg a mai nap jelentősé
géről.

Petőfi, és Jókai volt a mait — mon
dotta — a mni generáció a szomorú je
len, az ifjvság pedig a jövő.

Innen n 
küldöttsége r ...__
koszoruzták a honvédszobrot.

A 48-as tizenkét pontot 
követeli az ifjúság

Délelőtt tiz órakor a Múzeuuikertbeu 
gyülekezett a Methosz kötelékébe tartozó 
ifjúság, ahonnan ketlősvendekbe sora 
kozva a Vivudóba vonullak. A zsúfo
lásig megtöltött teremben Kaffan SAn- 
do püspök tartott nagyhatású boszód-t.

•— Az ifjúság a tizenkét pont alapján 
All most is - mondotta • , Idegen szel
lemtől mentes sajtói, pártok uralma he
lyett a hazni iák uralmát, törvény előtti 
egyenlőséget kívánunk. Földhöz csak az 
jusson, akit fnii-..^ ...y.-,,, nwJ||et a

Operaház 
irr'denta 
Nemzeti

Ezután Némclhy Ella, az 
múvósznőjo énekelt néhány 
dalt, végül Bakó László, a 
Színház tagja elszavalta a Talpra ma- 
gyárt.

„A bünbénat hoxoSt ben
nünket ide

Délután négy órakor már ismét sűrű ■ 
tömegtől feketéllett a Dunaport. Az Éb
redő Magyarok Egyesülete ée a bajtársi 
egyesületekbe tömörült ifjúság vonult 
Petőfi Sándor szobra elé.

Az ünnepség díszszónoka Lendvai 
István nemzetgyűlési képviselő volt, 
aki néhány ifjsági vezér beszéde után 
szólalt, fel.

— Nem ünnepelni jöttünk — mon- j 
dotta —, hanem a bűnbánat hozott ide, 
mrj L a múltnak még hibái voltak. Nem-J 
csak külső, de belső ellennségünk is! 
van. Az idegen faj, amely ki akarja j

Hogy sikkasztott 600milliót 
egy budapesti nagykereskedő fia 

A becsapott bankbizományos
Még az elmúlt év őszén torién!, hogy 

egy isinorős nagykereskedő fia kereste 
fel Martos Lajos fővárosi bankbizomá
nyost. Vass Miklós volt az elegáns és 
jófellópésü jövevény, akinek atyjával a 
bímkbizományos már régebb idő óta üz
leti összeköttetésben állott.

Vass Miklós előadta, hogy atyja meg
bízásából jött akinek hitelbiztosíték 
céljaira nagyobb, összeget reprezentáló 
értékpapirosra van szüksége. A biza
lomkeltés okából mindjárt reálisnak tet
sző ajánlatot is tett, amennyiben kije
lentette, hogy a kettős értékpapirfedezet 
ellenében felajánl kölesönképen 350 mil
lió korona készpénzt.

Martos, aki ismerte, a Fcss-eég jó hír
nevét, belement az üzletbe és a 350 mil
lió korona készpénz ellenében hatszáz
millió értékű papirt adott át.

Vass Miklós az első időben igen pe
dáns ügyfélnek mutatkozott, amennyi
ben pontosan fizette a kosztkamatokat, 
de a harmadik héten váratlanul elma
radt.

A bankbizományos erre gyanút fogott 
és tapintatos formában érdeklődni kez
dett a nagy kereskedőn  él, aki a legna
gyobb csodálkozással adta a bankbizo- 
mányos tudomására, hogy ő fia " 
léről egyáltalán nem tud és csak 
élésről lehet szó.

Martos nyomban bűnvádi útra terelte 
az ügyet. Ügyvédje, Weisz István dr., 
megállapította, hogy a bankbizományos 
egy csalási manőver áldozata, a meny* 
nyiben Vass Miklós eddig ismeretlen 
egyéntől megszerezte a 350 millió koro
nát, a fedezetre kért papírokat eladta 
és a kétszáz millió koronás differenciá
val Bécsbe szökött.

Vasul a budapesti ügyészség elfo
gató parancsára sikerült a bécsi rendőr
ségnek letartóztatnia, de a pénzből már 
csak ötvenkétezer korona és két ezüst 
cigarettatárca volt a rossz útra tért 
fiatalembernél. A többi pénzt, Vass Mik-

ügylo- 
vissza-

terelte

II. nyeremény..

V-X-ig á 1-í..

iatalof.üde 
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kaiser- 
ling HYVAKJON szépitöszerc, adagja 
K 30.0C0. Főraktár: Türök-gyógyszertár- 
Rtrátv ticca 12. szám. „Opera"-gyógy, 

szertár, Aitdrássy út 26. szám

cangu d gittekben
; JossM.éaUwenstein
I Budapest, X. kér., Halom-utc* 12. 

nzsorúzni n magyár polgárságot és 
munkásságot., Tudom, hogy itt a közön 
ség között socialisták és Zsidók is /van
nak, akik "eljöttek azé?t, mert kiváncsiak 
voltak arra, hogy izgatni Jövök-e, Pedig 
én csak zarándokolni jöttem. Vagyunk 
mi Ébredők elegen, csak sajnos, bízó 
nyos okok miatt sokau nem tudnak 
megjelenni. Egy nagy tömegre azonban 
mindenkor számíthatunk és ez az if
júság!

Lendvai beszéde közben érkeztek meg 
a. Jókai szobor előtti ünnepélyről a. 
Bercsényi bajtársi szövetség tagjai, alik. 
nagy felháborodással beszéltek arról, 
hogy a rendőrség szétoszlatta a felvo
nuló csoportjukat.

A JöxsBfvárosi Demokrata 
Kör márciust ünnepe

Vasárnap este a józsefvárosi demok
rata kör a kerület egész polgárságának 
részvétele mellett nagyszabású márciusi 
ünnepélyt rendezett. A megnyitó beszé
det. Kőrös János v. országgyűlési képv. 
mondotta, mely után Fehér Artúr, a 

szavalóművész Petőfi-verseket 
elő nagy hatással. Dr. Fábián 

Béla ünnepi beszédében március 15-ének 
jelentőségét méltatta, összehasonlítva az 
akkori jogtalanságokat a mai viszo
nyokkal.

lés — mint előadta vallomásában — 
könnyelmű nők társaságában eldorbé- 
zolta.

A magyar kormány a letartóztatás 
tudomásul vétele után nyomban megin
dította a kiadatási eljárást. Az osztrák 
kormány, miután közönséges bűncselek
ményről van szó, nyomban helyet adott 
a kiadatási kérelemnek.

Hegyeshalom határállomáson tegnap 
vették át a magyar hatóságok Vasst az 
osztrák közegektől, és nyomban felszál
lított Ak Budapestre, ahol a Marké. uccui 
fogházban helyezték el.

A bűnügyben -- miután a vádirat 
már elkészült — hamarosan megtartják 
a főtárgyalást.

Budapesti 
ilgetöveipsenyeft

A vasárnapi versenyek főszáma a 
Csörgői díj volt, amoly azonban a részt
vevők hiányában elmaradt. A nap leg
szebb versenye a handicap volt, amely
ben Plóta, Rendetlen, Marianne, Jobban 
és £va lánya indultak, start után rögtön 
Flóta áll az élre és vezet Jobbén és 
Marianno előtt, míg Éva lánya utolsó, 
az első kör után a sorrend nem változik, 
a második körben a tribünöknél Mari
anne ugrik és Éva láuya kerül a har
madik helyre, s úgy látszik, hogy köny- 
nyen nyer, az istállóknál a húrom ló 
között erős küzdelem fejlődik ki, amely
ben Éva lánya enged és az egyenesben 
ugrik, Flóta és Jobban küzdelme Ma szár 
Ferenc mesteri hajtása révén Flóta ja
vára dől el. A nap többivereenye érdekes 
a háromévesek, versenyében Jóska rög
tön az élre All és bevezet, elein to Alt 
Wien van második helyen,’ aki ugrik és 
Cimbora kerül a második helyre, ez 
üldözőbe veszi Jóskát, ‘de elérni nem 

JOSS
NYEREMÉNY-GALLÉR

Joss oroszlán védjegyű gallért 
vásárolj minden 3dar*bhozjeg,nyereményiegyc t 

ttyel május 15-inn közjegyző előtt meg 
ejtendő sorsoláson résztvesz. 
A nyeremények ■ következők 

stnőtiy........■.••-26,969.900 korona
.. 5,900.000 korona 
.. 2,900.000 korona 
.. 2,009.000 korona 
.. 6,000.090 korona

tudja és így második lesz. Az Üllői 
díjban a nagy favorit FÍlemont, rögtön 
a startnál na-.y hibát csinál és ogy fél 
pályával utolsó lesz, így Egat.ó’kerül 
az élre •XTJx ’do-Novak jó beosztással eléri 
Izgatól és könnyen nyer. A ki-'l -sfoimtú 
nMíitürha^ást <11 .Irvalcnéuji-Kes.keiiö
fogat nyerte igen könnyen. A pót ver- 
tényben Ardonl rögtön az élre áll és be
vezet. A futamok részletes eredménye e 
kövei ke^ő:

[. futam: 1. Jóska (Maszár f 1%), 2. 
Cimbora (3), 3. Néha (4), f. m. Alt Wien 
(2%). Bollo Hcleno (p). 10:39 , 35 , 2?.

II. futam: 1. Lanczos (Tornán 3) 2. 
G. Jóska (p), 3. Diák (12), f. in. Gamb*- 
rinus (10), Gorám (2’í). Tilby (12), Ka- 
tica (3). 10:41, 14, 14, 16.

1IT. futam elmaradt.
IV. futam: 1. Flóta (Maszár F. 3), 2. 

Jobban (1%), 3. Éva lán.va (1Í4), f.’ iih 
Rendetlen (6). Marianne (3). 1.0:57, 21, 19.

V. futam: 1. Fitemoní (Novak 2 reá)* 
2. Izgató (4), 3. Igenis (12). F. m. Litty 
Rapid (25). Mutyi (5), Ildikó (6), Valen
tin (4), .lován (12). 10:13. 12, 18, 34.

VI. l’utam: 1. Árvaleyény-Keszkenö 
(Vampetich 1><. reá). 2. Diák-Jobban (3), 
f. m. Agent-Samu (6). Merész-Párka 
(]’/). 10:15.

VTI. futam: 1. Ardone (Maszár F. IX), 
2. Jakab (8). 3. Carament Chimay (6). F, 
m. IVtty (25), Angyo (p), MJss Ida D 
(12}, Dircgo (G). 10:22, 15, 17, 21.

Bécs, március 15.
A lóversenyszezon ma kezdődött meg 

a krieaui ügetőverseny ékkel. A rossz 
időjárás ellenére is nagy közönség gyűlt 
egybe. A mai nap főeseménye a Már
ciusi handicap volt, amelyben tizenki
lenc ló állt starthoz. Első 1 p. 29.4 mp, 
alatt Róbert, második Dulcinca, harmat 
dik Jönnie.

A HÉTFŐS NAPLÓ 
közönségéhez!

FEHÉR M. MIKSA, a közkedvelt férfl- 
ruliaáruliáz értosit, hogy tavaszi 

angol rnölnnok és öltönyök 

Károly körút 15 sz. U-ieftében 
(MET már készen kaphatók! "HBNj
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Dr.KoíáesS.csBarsial.
fogorvos, specialista togász 

BpestVlIMMkörutM 

Müfogak, fogsorok, teljesen száj
padlás nélkül. Xvanyhidah 
és koronák aranyatpótfó fémből 
is. Foghúzás, fogítimés 
(plombáid; )4>*zdAfeferiff ve 
altatással is. — Műtétek esetén is 
forduljon a legnagyobb bizalom
mal 40 iu óta fennálló 
rendelőnkbe - Vidékiek soron- 
kivt’l fogadtatnak. — 10 évi jót
állás! Rendkívül mérsékelt árak!

Orvost tanács díjtalan.
Rendelés :d.e. 9—12-ig, d. u. 2—7 
Vasár- és ünnepnap <1. e. 10—1-ig
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40
éves 

prajcia
FOGORVOS 40 

éves | 
praxis

Hagályos betegségeknél 
nélkülözhetetlen a

PatfMceK,
szőnyejik

BulorizBVBltk príma brokátok 230 ezer

Vdgró ésTársa 
üdrpifos frtltófte* üzletében 

IV, Kammermayer Károly ucca 3 
(Központi Városház épületéből)

I
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Mister Smoking
ttos folytassa.

_  Folytassam? Hát folytatom. A 
színész szóval meg volt sértve, meri 
állítólag megbántotta a rendező. A 
színházi törvényszék összeült és 
megidézte a színészt meg a direk
tort. A törvényszék tanácskozóét, 
kihallgatta a direktort, aki kijelen
tette: „ , . • • r

— Én a művész urat színésznek 
szerződtettem és nem himes tojás
nak.

__ Erre nagy méretes lett, a sértő 
meg a sértett összecsókolództak ós 
szent lelt a béke.

—• Alig fejeződtek be a targyalu
sok a rendező az igazgatóval máris 
jelentette. hogy újabb bonyodalom, 
állott be, amely azonban sokkal 
súlyosabb és komolyabb. Az igaz
gató öccse megsértette az operett 
fordítóját. aki otthagyott csapot, 
papot, tintát tollat, színházat és 
operettet és a. legnagyobb munka 
közben otthagyta az operett pró
báit. Ez még egymagában vem is 
volna nagy baj. a baj ott kezdődik, 
hogy az operett versei még nincse
nek lefordítva és ha a- szerző a szín
háznak vem bocsájt meg — nem 
is lesznek. A szerző egyelőre azt 
követelte, hogy az igazgatóság kö
vesse meg, amíg ezK meg nem teszi, 
a vezérkönyv pihen.

— A sok veszekedés után kibékülésről 
Is beszélhetne.

— Kibékülés? Az is volt egy a 
héten. A művésznő hosszú idők óta 
vem volt beszélő barátságban a 
bankigazgatóval, aki pedig egyko
ron igen forró érzelmekkel viselte
tett a primadonna iránt. Aminap 
azonban, a direktor ur jelentkezett 
és bejelentette, hogy amennyiben a 
művésznő nem veti meg a kék egü 
Itáliát, hajlandó magával vinni.
- És?
— És néhány nap múlva már 

Utaztak is.
— Látta-e. már a Vígszínházban Zi

lahy „Csillagok"-jónak próbáját?
Láttam és mondhatom remek, 

pompás. Hegedűs megint a régi 
nagy Hegedűs lesz, altt maga még 
a régi Faludi-féle Víg színházból 
ismer, amikor a premier még nem
zett ünnepség számba ment. Hege
dűs nagy szive ismét megdobban 
majd hangosan azon a színpadon, 
amelyen annyiszor érezték forrósá
gát, azon a színpadon...

— Amelyről cl akar menni.
— Ne szóljon közbe, de ha 

közbeszólt, ördög vigye elmondom 
magának, hogy most már egészen 
bizonyos, hogy Hegedűs Gyula nem 
megy el a Vígszínháztól, bár erre 
minden szándéka megvolt. De aztán 
gondolt egy nagyot és elhatározva, 
hogy mégsem megy el, hanem ott 
marad a régi falak között.

— És Petheő Attila?
— Igaza van, róla, is hallottam, 

hogy tárgyal Bárdos Artúrral. 
Ezek a tárgyalások azonban már 
évek óta ‘vartanak. de hogy mikor 
vezetnek eredményre, azt bizony 
még a jövendőmondó sem tudja 
megmondani.

— Tanayt fs rég nem láttam már. Mi 
van vele?

— Jól van és egész nap verseket 
ir, meg hegedül. Megsúgom magá
nak, de adja szavát, hogy a világon 
senkivek el nem mondja, hoay Ta- 
ray Friéinek husvétra megjelenik 
egy dalos füzete, amelyben se több, 
se kevesebb, vont száz dala lesz egy 
bokrétába fűzve. A díszes kiállí
tású könyv egyik oldalán lesz a 
vers, a másik oldalán a kotta.

- Mi van még?
— Elmondom, csak legyen türe

lemmel. Mondja, látta maga ..A 
Waterlooi csatáu-t. Ha látta, akkor 
bizonyára emlékszik még. hogy a 
pompás vígjátéknak van egy jele
nete. amikor Kabos Gyula a herme
linpalástot elveszi SomlayMl, Som
lay szeren szerinti öltöztetőie a her
melinpalást helyett hoí. egy fekete 
köppenyt, Somlaynak a könneny 
nem tetszik és jól hátíja veri az 
öltöztetőt, A héten volt. A Waterlooi 
csata ötvenedik előadása. A közön
ség pompásan mulatott és a ben- 
lenietek ?nealevetve nMék, hogy

már

SZÍNHÁZ

a Tabán-muzsíkát

Szerencse
akávécsészében

A Vígszínház magáénak mondja

Szinrehozható.e a Renaissance^Színfiázban Farkas Imre 
operettje

annak-1 a szerző is jeleu volt, jutott eszébe Far
kas Imrének, hogy a vígjáték meséjét 
újból kamatoztatni fogja és abból ope
rettet ir. Farkas Imre, aki tudvalevőén 
maga irja a szöveget, a verseket és a 
muzsikát is, rövidesen elkészült az ope
rettel és annak előadásáról beszélgetett 
is fíoboz Imrével, a Vígszínház igazga
tójával, aki hajlandó lett volna a han
gulatos daljátékot a Vígszínházban szin- 
lehozni a nyár folyamán.

A szerzőnek később azonban eszébe ju
tott az a sok keserűség, amelyben a 
,,Nótás kapitány" előadásai alatt része 
volt éppen a Vígszínház igazgatósága 
miatt ós ezért úgy határozott, hogy az 
operett előadási jogát nem engedi ál a 
Vígszínháznak, hanem Bárdos Artúr
nak, a Renaissance Színház igazgatójá
nak adja át, aki a „Tabáni muzsika" 
két főszereplőjéül Kabos Gyulát és Ilos- 
vay Rózsit ígérte a szerzőnek.

Roboz Imre ebbe az elintézési módba 
azonban nem megy bele és amint hall
juk, bírósági döntést fog provokálni

A Hétfői Napló tette szóvá 
idején először, hogy Falucli Jenő, az 
Unió vezérigazgatója, tiltakozását je
lentette be az ellen, hogy a Városi Szín
házban szinrehozzák Bús Fekete László 
és Zerkovitz Béla a „Nóta vége" című 
operettjét, amelynek librettója a Ma
gyar Színházban annakidején közel két- 
százszor szinrehozott „Búzavirág" című 
színjátékból készült. Bús Fekete László 
a „Búzavirág" meséjét dolgozta át ope
rett-librettóvá és szorosan ragaszkodott 
ahhoz a meséhez, amelynek a Magyar 
Színházban olyan sikere volt. Az ügy
nek még nincs vége, és mind máig nem 
dőlt el, hogy a „Nóta vége" szinrehoz- 
ható-e a Városi Színházban vagy nem.

Szóval az egyik ügy még tárgyalás 
alatt áll és máris ehhez hasonló pörös- 
ködésről számolhatunk be.

Farkas Imrének a Vígszínházban 
évekkel ezelőtt igen nagy sikerek között 
hozták színre a „Hónapos szoba" cirnti 
vígjátékét, amelyben Hegedűs Gyula
feledhetetlen alakítást nyújtott. A da-i juk, bírósági döntést. fog provokál* 
rab vidéken is szép sikerek között ke- arra, hogy kit illet a ,,Hónapos szoba* 
rült szinro és legutóbb épen egy ilyen meséjéből készült „Tabáni muzsika" elő- 
vidéki előadáson, amelyen történetesen adási joga.

Somlay nem. veri hátba az öltözte- 
főt. De aztán hamar világosság 
került a dologra. Somlay elmesélte, 
hogy az egyik előadáson valóban 
dühös volt és néni egyszer, hanem 
kétezer ütötte halba az öltöztetőt. 
Hogy ő is jubiláljon az ötvenedik 
előadáson azután vem ütötte meg 
így nála is kijött az ötven ,

— A császárné a módja?
— A Király színházban nagu a 

munka. Heggel 9-kor kezdődnek a

próbák és délután 6-ig tartanak. De 
remek operett is lesz ám Bu.ttykay-~ 
Faragó-Harmath operettje. Az első 
felvonás a legnagyobb, amely tudja 
ugye, hogy film felvételt ábrázol. 
Persze valódi, igazi film felvétel 
lesz, reflektorokkal, tengerháttérrel, 
vetít őkkel. operatőrökkel és min
dennel, ami a filmhez tartozik. 
Nagy meglepetésre szolgál maid, 
ha a közönség meglátja Honthy 
Hannát, aki Kökény Ilonát utá
nozza és Fülöp Sándort, aki meg 
Tihanyi Vilmost kopirozza.

— És mi van a pörrel?
— Éppen ma mesélte Kardos An

dor, hogy ö nem enged a negyven
nyolcból és bepöröli. A császárné 
apród jót, amely szerinte az ő édes 
gyermeke, sőt már a nagyapa is 
megvan; a Kőristalány. Kardos An
dor bevallása szerint. A császárné 
apródja a Kóriscalányból készült.

— Hát a Pásztor-darab?
„A legnagyobb tét"1 Az is jó 

megy, de nem is csoda, hiszen már 
annyi neve volt, mint egy spanyol 
don-nak. Először „S. O. S.“-nek hív
ták, aztán „Hajótöröttek“-néfc. az
tán „Arabic“ vek és végül most „A 
legnagyobb tée* a neve, nem lehe 
tetten azonban, hogy amire azt el
mondom magának, már uj címe 
van a darabnak.

— ha Renaissanceban az Apres 
Vamom?

— Az is nagyon aranyos darab.* 
Majd meglátja Harsányt Rezső 
luftballon disznójának milyen si-

• „A császárné apródja** — A Király 
Szinhás BuUykay-premlerje. A szinházi 
élet kiemelkedő eseménye Buttykay 
Ákos uj operettjének, „A császárné ap
ród já‘‘-nr.k szombati bemutatója a Ki
rály Színházban. „A császárné apródja* 
igazi nagy operett. Buttykay Ákos re
mekelt a muzsikában. Faragó Jenő lib
rettója, amelyhez Harmath Imre irt öt
letes verseket, méltó párja a világhírű 
„Offenbach"-nak. A brilliáns előadásnak ——. ... _____ _____
külön is szenzációja a nagyszerű Ko- den, csütörtökön, szombaton ás vasár- 

.....................  - . ®^r3r Emmy fellépte, am előre is gurun-1 nap este kerül sz nro a Városi Színház- 
kere lesz. Harsányt ugyanis eaw tAUa a diadalt, éppen úgy Honthy í han a premier nagyszerű együttesével.' 

” - - - ■ — • Ma, Ifétfőn este a Városi Színházban
..r__ ..J..... fő-

szereplők: Ferék Márta. G bor tló f, 
Szlklay József, Molnár Vera, St ruay 
Vilmos.

• „Fresklt*" — világbiker

kere lesz. Harsányt ugyanis eau a diadalt, éppen úgy Honthy
kártyást játszik. akinek a kabállája Hanna kitűnő művészete. Király Ernő _
e(TV kit felfújt disznó, amit ázott-' elcg ms férfiassága, Rátkay Márton! Lehár ..Fra«k!tá"-ja kerülj színre. 
bán mérőében, amikor elveszti vén-' klasszikus humora, Latabár jóízű mulat
ót elpuffant. Képzelt en. Szirmai 1-nro lUthoy, s ent-
gondrt okoz a színháznak. minden i iványl. Fi’löp knblneta’n Id tásni olynn 
nap egy luffbállon. A mai világban operettegyütUst jelentenek.
nem csekélység. «1*2^12 _— z _—J

RÖVID HÍREK
ELLA ILBAK

a Renaissance Színházban va
sárnap éjjeli előadás kereté
ben klasszikus táncokat muta
tott be. A nagytehíáséírü, vi
lághírű tánemüvészuő ezúttal 
ife, mint nálunk minden alka
lommal igen nagy sikert ara
tott.

MÜLLER KÁROLY
berlini színházigazgató megkezdte 
tárgyalásait az állammal a Ka
mara Színház bérletére vonatko
zóan.

EGYED ZOLTÁN
drámája lesz a Magyar Svln- 
ház újdonsága Pásztor Árpád 
darabja után.

SZIGET SZÍNPAD
az idén nem nyílik meg. Egy 
pénzcsoport ellenben a szigeten 
nyári színházat akar építeni.

A

Jő Ize és kiadóssága 
utolérhetetlen!
A HALT Ö AMERIKA UTÁN

a 1’óvárosi Operettszinházban 
Szirmai operett kerül

SZABÓ JUCI
az Ungvári Színház volt 
Terézkörúti Színpadhoz 
dött.

SZIBILT
Jacobi Viktor fe.lediteiei.ien szép
ségű operettjét felújítja a Király 
Színház és délutáni előadások ke
retében hozza színre.

tagja a
szerző-

A

__ ,______ amelyhez 
fogható ma rnca. A színház a nagy

árvj

premierre előkészületei miatt csütörtö
kön éo pénteken nem tart előadást 
Vasárnap, hétfő, kedd, szerda a párizsi 
Graud Guignol folytatja nagysikerű 
vendégjátékát a Király Színházban.

* Zllahy Laj(s: Csillagok. A Csillagok, 
Zilahy Lajos uj színmüve, amelyet pén
teken .adnak először a Vígszínházban, a 
következő szereposztásban kerül bemu
tatóra:

Szilveszter: Lukács Pál 
Anna: Varsányi Irén 
György; Rajnai Gábor 
Felicián: Hegedűs Gyula 
Beatrix: Guál Franciska 
Martin: Dénes György 
Boyen: Kürti József 
Márk: Szerémy Zoltán 
Kegyelmes ur: Balassa Jenő 
Az akadémia elnöke: Fenyő Aladár 
Háziorvos: Földényi László 
Ferenc: Bárdi Ödön
Egy csillagász: Szarvasi Soma 
Másik csillagász: Dózsa István 
Harmadik csillagász: Szalay Károly

Az első és harmadik felvonás Szil
veszter csillagászati obszervatóriumá
ban, a második a dolgozószobában ját
szódik.

A pénteki premierre előjegyzett je
gyeket legkésőbb kedden délig tartják 
fenn, azután ezeket is eladják.

* A Renaissance Színház nagy premi
erje a legújabb francia drámairodalom 
egyik legérdekesebb színművével ismer
teti neg e hét szerdáján a budapesti kö
zönséget. Az „őszi szerelem" — ép úgy, 
mint Pierro Wólff két másik, a Nonzeti 
Színházban nagy sikert aratott, darabja: 
a „Bábjáték" és a „Titok" — az érde
kes és romantikus cselekmény, az izgal
mas drámai jelenetek mellé a derű és 
kieugesztelődés színeit keveri. A nagy 
írói értékeken kívül főleg az magya
rázza meg az „őszi szerelem„ szinte 
egyedülálló színpadi sikerét, hogy hala
sabbnál hálásabb szerepei a leghatá
sosabb színházi alakításokra adnak al
kalmat. Parisban Lucien Gtiiiry egyik 
legnagyobb diadalát aratta az „őszi 
szerelem" hősének szerepében, nálunk 
Somlay Arthur fogja benne idei, egé
szen kivételes sikersorozatát méltóan

, folytatni. Símony i Mária egy nagyvi- 
. lági francia asszonyt játszik, míg Gaby 

Morla híres szerepét — egy kis eláru
sítónőt — Ilosoay Rózsi játssza. A többi 
szereplők Tröziil is kitűnő nevek: Har- 

' sányi, Haló, Makiáry, Nagy Gyula és 
■ pompás szerepeket játszanak még: Papa 

Jolán, Turay Ida, Földy Anna és Somló. 
A bemutatón rendes helyárak.

* A Városi Színház heti műsorát a 
„Fraskita" dominálja. Lehár világhírű 
operettje hétfőn, kedden, csütörtökön, 
szombaton és vasárnap este kerül színre 
a premier kitűnő együttesével. Szerdán 
este a „Traviata** címszerepében mutat- 
koz k be Jakab Irén a tehetséges éne
kesnő, pénteken pedig Walter Rózsi elő
ször énekli a „Faust" Margarétáját. 
Ezen az előadáson Mephistophelest Kál-

I mén Oszkár énekli.
* „A feleségem babája" — Blaha 

Lujza Színház újdonsága. Pénteken mu
tatja be a Blaha Lujza Színház „A fe-

I leségem babája" című operettet, amely- 
I nek vilngh rii szerzője, Róbert Stolz 

Budapestre érkezik, hogy személyesen 
I vezesse a próbákat. Dallamos muzsika, 

mulatságos szöveg, pattogó versek, káp
rázatos kiállítás garantálják a sikert, 

l de különösen a brilliáns előadás. Vaály

Kathrelner
Kneipp miláfaUué
Ilona és Somogyi Nusi, akik 150 előadá
son vitték diadalra az „Arvácská"-t, 
most is együtt ragyogtatják művésze
tüket. Nádor Jenő remek tenorja és két 
olyan kitűnő komikus, mint Boross ég 
Vendroy teszik eseménnyé az előadást.

• Nézze meg a hlrdetőoszlopokon a 
Városi Színház hely ára* t.

• A Fővárosi Operettsztnház az esti 
műsort a , Ha’ló Ámor.ka!" a s inház 
szenzációs reviijo tölti be. Vasárnap 
dólntán a „Nótás kapitányt** adták mér
sékelt bejárakkal

• A „Fraskita** Jövő heti előadásai. 
Lehár vilghirü operettje héttőn, ked-
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• A „Csihi" ma a legnagyobb vigjá- 
léksiker Budapesten, a vidámság és 
kedvesség olyan szenzációja, ami hét
köznapokon is táblás házakat vonz ti 
.Magyar Színházba. Bajor Gizi, mint 13 
éves kislány, Csortos Gyula mint 70 éves 
angol lord olyun nagyszerűt produkál
nak, ami az /> büszke művészi pályáju
kon nem mindennapi esemény. Mészáros 
Giza, Z. Molnár. Latabár, Vendrey, 
Zala Karola együttese brilllúns. A ki
váltságos sikerű „Csibi“ legközelebb öt
ször szerepel a Magyar Színház műso
rán: hétfő, szerda, csütörtök, péntek és 
jövő vasárnap. Kedden és szombaton 
Fazekas Imre szenzációs drámai sikere, 

P. Márkus Emilig. Bajor 
Gyula felléptével. Va- 
Drégely-Liptai ..Vörös 
már az 50. előadáshoz

az „Altona" 
Gizi és Csórtos 
sárnap délután 
ember"-e, mely 
van közel.

TÍZPARANCSOLAT
• „Én már Ilyen vagyok". A sikerek

ben elkényeztetett Belvárosi Színház 
olyan premierre készül, amely idei fé
nyes szezonjának is kimagasló vígjátéki 
eseménye. Szerdán mutatja be a Bel 
városi Színház Yves Miranda „Én már 
ilyen vagyok" című bohózatát, amely 
világkörüli útjában eddig mindenütt a 
logmnlatságosabb és legkellemesebb 
színházi estét jelentette. Titkos Ilonán, 
a színház ragyogó primadonnáján kívül 
Gombaszögi Ella, Kertész Dezső, Tarnay 
Ernő, Gárdonyi Lajos, Simon Marosa 
remek vígjátéki együttese jut hálásnál 
hálásabb szerepekhez. „Én már ilyen 
vagyok** négyszer szerepel a heti műso
ron: szerdán, csütörtökön, pénteken és 
vasárnap este. Kedden a „Nagyságos 
asszonyt már láttam valahol", hétfőn 
a „Ki babája vagyok én", szombaton 
„Fej vagy írás", vasárnap délután „Az 
olasz asszony** kerül színre.

tízparancsolat
• A főpénztáros ur — Csendélet. Flcrs 

éa Cailiavot pompás vígjútéka és Mol
nár Ferenc kacagtató komédiája leg- 
kzelebb hétfőn szorepol a Vígszínház 
műsorában. Az estét a Pénztáros úrral 
kezdik óh azután következik aCse üdéiét.

TÍZPARANCSOLAT
* A Vígszínház jövő hete rendkívül 

érdekes és értékes műsort hoz. A hét 
nagy irodalmi és művészi eseménye, a 
„Csilagok" Zilahy Lajos új színmüvé
nek Pénteki bemutatója. A legnagyobb 
érdeklődés előzi meg a „Csillagok" elő
adásait. Kedden és csütörtökön a bécsi 
Burgtheater legkiválóbb művészei lép
nek fel, niég p<*dig kedden a „Sterben© 
Hősen**, „Litoratur és a ..Heiratsantrag** 
című darabban, csütörtökön pétiig Anion 
„Wildgans Kain" című darbjában. Vá
sárnál) és szerdán az „Ezüstlakodalom** 
kerül színre, hétfőn pedig a „Főpénz
táros urat" és a „Csendéletet" ismétlik.

TÍZPARANCSOLAT
A Király Színház heti műsora. Hétfő, 

kedd, szerda Grand Guignol (vendég
játék), csütörtök: Nincs előadás. Pén
tek: Nincs előadás. Szombat: A császár
né apródja (bemutató). Vasárnap dél
után 3 órakor mérsékelt hel.várakknl: 
Mórica grófnő. Este: A császárné ap
ródja. Hétfő: A császárné apródja.

A álagyar Színház heti műsora. Hét- 
szorda, csütörtök, péntek, vasárnap, 
hétfő; Csibi. Kedden ó« szombaton: Al
izna. Vasárnap déltuún 3 órakor mérsé
kelt helyárakkal: A vörös ember.

A Belvárosi Színház heti műsora. 
Hétfő: Ki bubája vagyok én. Kedd: A 
nagyságos asszonyt már láttam valahol. 
Szerda, csütörtök péntek, vasárnap, hét
fő: Éu már ilyen vagyok. Szombat: Fej 
vagy irús. Vasárnap délután 3 órakor 
mérsékelt hdvárakkal: A olasz asszony.

A Blliaha Lujza Színház heti műsora. 
Hétfő: Szuiamit. Kedd, szerda, csütör
tök péntek: Nincs előadás. Szombat: 
A feleségem babája. ** __ , .........
3 órakor mérsékelt hclyárakkul: Szula- 
Diit. Este A feleségem babája.

Vasárnap délután

renaissance-szinhAzrenaissance-szinhAz
Premier szerdán

Őszi szerelem
Fittre Woifl I felvonáson színmüve

Oomluy, Simonyi Mária, Hoscay Róisy

SPORT
J9z MTK döntetlenül 
végzett Prágában 

Kropacseket Senkey 1-et és Nádiért le
rúgták és csak így tudott a BTC ki
egyenlíteni — Orth állott a kapuban és 

Molnár látszott hátvédet MTK-Dre 4:4 (3:1)

g. n/ine 
iubilársmezetfutá- 

versenye
Hatalmas érdeklődés előzte meg a 

Magyar Atlétikai Club jubiláns cross- 
country-vorsonyét, amelyet vasárnap 
bonyolítottak le a margitszigeti sport- 
telepen.

A versenyt pompás küzdelem után 
v.. .. a MAC nagyszerű

nyerte, legyőzvén

Prága, március 15.
óriási balszerencse kisérte bajnokcsa

patunk vasárnapi prágai szereplését 
Mintegy 20.000 főnyi közönség jelent 
meg n mérkőzésen, amely nagy hóvihar
ban folyt le.

A rossz időjárásnak megfelelően, a 
mérkőzés •nívótlan és unalmas volt. A 
prágai németek csapata elejétől végig 
rendkívül durván játszott, ennek kö
szönhette azután az MTK, hogy

Kropacseket. Senkey I-et és Nád
iért lerúgták, úgy. hogy az első fél
idő végén Orth állott a kapuba és 
Molnár ment hátra bekknek, inig az 
ő helyét Rakltovszky foglalta el.

nyomasztó 
meg a ve- 
MTK há-

Kultsár István, 
hosszutávf utója

Bellonit és Király Pált*.”*"™

Csapatversenyben ugyancsak a griff- 
madaras atléták győztek, legyűrvén a 
favorit MTK-t.

Részletes eredmény:
Egyéni győztes: 1. Kultsár István 

(MAC). 2. Belloni Gyula (MAC), 3. Ki
rály Pál (ESC).

4. Zöllner (MAC), 5. Váradi dr. (MTK)
6. Szerbák (MAC), 7. +ádár (ESC), 8* 
Somogyi (MTK), 9. Orosz (MTK).

Csapatversenyben: 1. MAC 1-1-2+4+fi 
14=27 pont. — 2. MTK 5+8+9+12-1-16= 
50 pont. — 3. ESC 64 pont.

Mintegy 10 percig tartó 
MTK-fölény után Orth szerzi 
zetést, majd Jeny révén az 
romra szaporítja a gólok számát.

Ezután a prágaiak durva játékkal 
igyekeznek ellensúlyozni az MTK na
gyobb technikai tudását. A durvaságok
ban Patek jár elől, aki Kropacseket és 
Sonkeyt percek alatt „kikészíti". A ka
puba Orth áll be, míg Senkey helyét 
Molnár foglalja el. Nádler összeütközik 
Lessel és kiáll. Az ő helyébe Rati- 
tovszky áll be.

A második félidőben a csonka MTK 
ellen természetesen az intakt DFC ját
szik fölényesen és a 11. percben Szedla- 
csek lövi a prágaiak második gólját. A 
33. percben pedig Less vezetéshez jut
tatja a DFC-t Végül a 34. percben 

meg az
A vczetőgólt a DFC éri el a 16-ik 

percben Less révén. A 26-ik percben i Molnár tizenegyesből szerzi 
Orth kiegyenlít. I MTK részére a kiegyenlítést.I

157 üioncatléta 
az MTE monstre 
mezei versenyén

Eredmények:
1. Vogl János ,2. Járó József, 3. Stroh 

Vilmos, 4. Wide Simon, 5. Babits László, 
6. Gégény István, 7. Hübscher László, 
8. Wollner Sándor, 9. Nagy Imre, 10. 
Palvin János.

71 Vasasok és a Törekvés 
bajnoki küzdelme: a va
sárnap legszebb sport

eseménye
öt Játékost állítottak ki a VNCNSe 
mérkőzésen — N BERCBTC primitív 

mérkőzésen az egyetemiek győztek
Az elmúlt bajnoki vasárnapon ismét 

bosszankodva hagyta el a nagyszámú 
- futballközönség a sporttelepet. Egy inér- 
l kőzés kivételével sivár és unalmas mér- 
'■ kőzésekben volt, részünk. Szinte meg- 
i nyugtatóan hatott ránk az egyetlen

Vasas—Törekvés mérkőzés,
amelyen a két rokonszenves mukáscsa- 
pat igazi futballt játszott és szép, egész
séges akciókkal örvendeztette meg a 

1 közönséget. Egyetlen foul sem fordult 
! elő ezen a meccsen és eza két egyesület 

vezetőségének rátermettségét és sport
szerű érzékét .dokumentálja. A Törekvés 
méltó ellenfele volt a Vasasoknak és 
csupán balszerencséjükön múlt, hogy 
vesztes félként kellett elhagyniok a pá
lyát. Mindkét gólt Takács lőtte védhe- 
teÜeJfoh

Annál kevesebb örömünk telt az elő
zőén- lejátszott

VAC-NSC
2:0 arányban a Vác javára végződött 
mérkőzésen. Durva és kíméletlen eszkö
zökkel küzdött egymás ellen 
pat és ennek következménye 
nem kevesebb, mint

öt játékost állított ki a
A kiállított játékosok közül a VÁC 

hármat, az NSC pedig kettőt mondhat 
magáénak. A mérkőzés mindkét gólját 
Engel l[. Jötte.

Kemény és nívós küzdelem volt az
FTC—UTE

mérkőzés, amelyen az FTC már az első 
félidőben biztosította a maga részére a 
győzelmet. A. győztes csapat góljait 
Kohut és Sándor lőtték, míg az UTE 
.Jeszmds révén jutott az egyetlen gól
jához.

Gyönge sportot nyújtott a

mérkőzés,
BEAC-BTC

a két csa* 
volt, hogy

bíró.

amelyet teljesen kezdetleges
játék után az egyetemiek nyertek meg

f

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkiadó vállalat

Tomboló siker a
Corvin-szinházban

Buster Keaton
Három korszak

i 1:0 arányban. A futball szépségeiből 
i igazán keveset láttunk ezen a mérkőzé

sen és minden egyes akción meglátszott, 
hogy a két utolsó helyen fekvő csapat 
vívja küzdelmét.

Döntetlen eredményt hozott a
Zugló—IÍI. TVE

bajnokimérkőzése. Ellenére annak, hogy 
a III. kerületiek voltak technikai fö
lényben. a Zuglóiak szerezték meg a ve
zetést Sefesik révén az első félidőben, 
míg a Vívók csak hatalmas erőfeszítés 
ufíin tudtak szünet után kiegyenlíteni.

A másodosztályban
a két vezető-csapat, az Ékszerészek és a 
Húsipar osok kerültek össze tegnap és a 
mérkőzés a Husiparosok győzelmét hozta. 
Miután a TTC is kénytelen volt meg
osztani a bajnoki pontokat a MAC-cal, 
a három vezető-csapat .most egyforma 
pontszámmal áll a tabella élén, míg a 
Harminchárma sok, akik az UMTE-t 
győzték le, 1 ponttal áll mögöttük. 
Csúnya botrány volt a BAK—Postás 
mérkőzésen, amelynek oka az erélytele
nül bíráskodó bíró volt Az eredmények 
a következők:
Husiparos—Ékszerész 2:2. — 33FC—
UMTE 2:0. — Postás-BAK 1:0. — 
MTK—KTE 1:0. ETC—Főv.TK 1:0. 
KAOE—UTSE 1:0.

X Bécsi eredmények. A mára kitű
zött elsöosztályu bajnoki labdarugó- 
njérközósok közül a rossz időjárás miatt 
csak keltöt bonyolítottak le, még pedig 
a kővetkező eredménnyel: Amatoure— 
Vienna *1:1 (1:0). WAC— RudolfsMgel
7:1 (3:0).

X A bajnokság állása. 1. MTK 
pont. — 2. Vasas 22 pont. — 3. FTC 
pont, — 4. XSC 18 pont. — 5. KAC 17 
pont. — 6. VÁC 17 pont. — 7. III. TVE 
17 pont. — 8. UTE 13 pont. — 9. Törek
vőé 11 "* .. .............pont. “ 10. Zugló 11 pont.
11. BEAC 8 pont. - 12. BTC 7 pont.

5, 7, 9 órakor (Jrion-film

U R A N I A

Mindkét rész egyszerre

PROJECTOORAPH FILM

27
20

HIGANYT 
HAMISFOGAT 
ARANYAT 
PLATINÁT 
DÍSZTÁRGYAKAT

ROSITA"
Március 2 0 • t 61 
a ROYAL-APOLLÓ, 
OMNIA és CORSÓ 

inozgószinházakban

Uj Lubltsch . film

í'o‘?,'?^ré.r£i 79 millió korona
A Ford-gyárak nntorlzAlt képviselője:

Haltenbsrgsr Vilmos

.VMAQVZKM ' kőny.ki.ié „ rMrénrtfc mHc. MiM vni, Mkk MIM sem »,
■aíopost El, Rigy mező e.18. Tel. 68-18


