
12 oldat dra 2000 ítofona

HÉTFŐI NAPLÓri 4

AZ BLÖHMtTBS AHA:

EGYES SZÁM ÁRA' 
M asyar*r®«Ac*« «OOO K.

Íft4». AMBÍríibaa RROO •■strAk k»ro«a

POLITIKAI HETILAP
FELELŐS SZERKESZTŐ: ÜR. ELEK HUGÓ

XVJ. évfotjam Budapest, 1925 március 23 12. szám

Nézeteltérésen Bukarest 
és BeierM közt 

■lioarad aklaantm kenfer««Kl*Ja
Bíifcaüesf, műre. 21,

A Cilvantnl írja: A kisaniuut 
konferenciájának elhalasztására vo
natkozó indítvány után Belgráditól 
újabb indítvánnyal állottak elő Bu
karestben és Prágában. Diplomá
ciái körök értesülése szerint Nin- 
csics szerb külügyminiszter azt in
dítványozta, hogy a három külügy
miniszter Temesváron találkozzék 
eszmecserére az általános helyzet 
felől. Ezt az újabb indítványt azon
ban Bukarestben és Prágában el
utasították és így megmaradtak an
nál a tervnél, hogy az értekezletet 
májusban tartsák meg.

Diplomáciai körök azt állítják 
azonban, hogy a kteantant konfe
renciáját májusban Bem fogjak 
megtartani és valószínű, hogy is
mét ellmlssztják. Eddig azonban ez- 
irányban nem történt semmi fele

tótesik. «»y BélgrM én^- 
karest közt nézeteltérés van W 
nyos olyan kérdések tekintetében; 
amelyeket a bukaresti értekezleten 
kellett volna megvitatni. A konfe- 
fonc'ia folytonos elhalasztását sok
kal inkább ezek a nézeteltérések 
idézték elő, mint a jugoszláviai bi
zonytalan politikai helyzet és Mn- 
csics labilis helyzete a Pasics-kítt- 
Hiányban.

Ugyanezek a ^iplómáeiai körök 
úgy tudják, hogy a® a kérdés, amebr 
miatt Bukarest és Belgrád között 
nem lehetett egyetértést létrehozni, 
a reguláris hadseregnek Bulgáriá
ban való visszaállítása. Hír szerint 
Dúca külügyminiszter ebben a kér
désben bizonyos kötelezettségeket 
vállalt a bolgár kormánnyal szem
ben Cankov miniszter elnök buka
resti látogatása alkalmával.

Az Osztrtk nemzeti Bank 
új építettnek felmnttsn

Bécs, március 22.
Az osztrák Nemzeti Bank uj épüle
tének mai ünnepélyes megnyitásán 
Keisch dr., a bank elnöke beszédet 
mondott, melyben a körülmények 
szerencsés találkozásának mondot
ta, hogy az uj palota felavatása 
összeesik az aranyalapon nyugvó 
shillingvaluta bevezetésével és an
nak a szilárd meggyőződésének 
adott kifejezést, hogy rövid időn 
belül sikerül majd a súlyosan meg
próbált osztrák gazdaságnak az ed
digi kamatláb leszállításával és a 
szabad devizaforgalom bevezetésé
vel régen óhajtott könnyítéseket 
szerezni. Hainisch dr. szövetségi el
nök kifejtette, hogy abban, hogy a 
bank most saját otthonában fogja 
folytatni működését, konszolidálá
sának jelét látja. Ramek dr. szövet
ségi kancellár rámutatott az állam 
és a gazdasági élet vállvetett szö- 
yetcégee munkájára a Nemzeti 
■lónk felvirágoztatása körül.

Módosítják a 
felsőháziJavaslatot
71 király által kinevezett főrendek tagjai lesznek a felső
háznak — 71 főrendek állásfoglalása kormánykörökben 

megütközést keltett

Őrffy Imre nyilatkozata
A főrendok szombati ülése a fel

sőházi javaslatra irányozta a poli
tikai érdeklődést. A főrendek gyű
lésén feltűnést keltő nyilatkozatok 
hangzottak el, amelyeket ma külö
nösen kormánypárti körökben éle
sen kommentáltak,

Őrffy Imre

ez ügyben a következőket mondatta 
a H-ffői Napló- mjjukatársánuk;

— Nézetein szerint a képviselő
házat és a felsőházi: t közel kell 
hozni egymáshoz. Amennyire 
knpzervatív yagyok a választójog 
kérdésében, annyira liberálisan 
kezelem a felsőház ügyét Közös

Vasárnap Is tanácskoztak 
Búd pénzügyminiszternél a 
a mezőgazdasági hitelről
SzBvegozik a földreform sírbatőteléröl készített tör- 
véavlawaslatot — Felfüggesztik az Ingatlan-érverésak 
korlátozásét - ■ földbirtokpolitikai célokra lekBtBtt 

termetek 60 százalékát felszabadítják

Env éven beiül be kell fejezni a földreform 
végrehojtáSát

Ellenzéki körökben nagy megüt
közéssel tárgyalják a kormánynak 
azt a törekvését, mely a földreform 
mielőbbi sirbavételére irányul. 
Pénteken bizonytalan időre elna
polták a Házat és máris köztudo
mású, hogy osötörtökro újra össze
hívják a nemzetgyűlést, amelyen

Hűd János pénzügyminiszter be
terjeszti a mezőgazdasági hitel

ről szóló törvényjavaslatot.

A csütörtöki ülést hír szerint n be
terjesztés után hossaibb időre fel
függesztik abból a célból, b°gy a 
földmivelésiigyi és igazságuiís 1 hl- 
zotteág a javaslatot azonnal tár
gyalás alá vehesse és a bizottság je
lentése még a csütörtöki ülésen 
benyújtható legyen. 1 eliteken n 
plénumbun tárgyalják a javaslatot, 
szombaton pedig mái harinadstfuri 
olvasásra, kerül a sor. Ennek a fel-

nevezőre kell hozni, a két Intéz
ményt, mert csak így lehet ered
ményes munkát végezni.

— Ami a főrendek kívánságát 
illeti, . magam is azon as állás

pontön vagyok, hogy

u király által kinevezett főren
deknek helyet kell Icapniok a 

felsőházban.

—• Ügy vagyat ’nftirmálva, 
hogy

« miniszterelnök üt. nem zárkó
zik el a király által kinevezett 
főrendek felsőházi tagságának 

megadása elöl

tííuő gyorsaágnak oka az, hogy a 
párisi pénzcsoport, amelynek a j« il
latát Korányi Frigyes hú ró hozta 
magával a legutóbb tartott döntő 
értekezletre, a hitelüzlet folyósítása 
előtt ismerni óhajtja az e tárgyban 
megalkp.tott törvényi. Eredetileg 
úgy tervezték, hogy Korányi Fri
gyes báró még- az elmúlt hétfőn 
elviszi a mezőgazdasági hitelről 
szóló törvény ja vaslatot Párisifa be
mutatás céljából. Ez a terv megvál
tozott. Azon az értekezleten ugyan
is, amelyen a javaslat alapelvei fö
lött döntöttek, úgy oldották meg a 
kérdést, hogy egyszerűen figyelem
be vettek a hitelezők Korányi báró 
által közölt kívánságait és így az 
előzetes bemutatás szükségtelené 
vált.

A mezőgazdasági hitelről szóló 
törvény javaslót szövegéről egyéb
ként hosszas és beható tárgyalások 
folytak a p/nzíigyininiszlériumban. 

ás így ebben az irányban előlit 
láthatóan módosítani fogjuk 0 
felsőházi törvényjavaslatot. Kü< 
lönben is esak néhány tagságról 
lehet szó. A király által kineve, 
zett. főrendek száma alig 20—2.1. 
ezek közül la többen hiyataluknAi 
fogva tagjai lesznek a felsőház- 
nak.

—• A főrendek gyűléséről egyéiij 
ként fisak annyit; mondhatók, 
lwgy az a Jrprmány és az a nemi 
zetgyfilés, amely itt rendet nyru 
galmat és konszolidációt terem, 
tett, nem adött okot arra, hogy 
„fomdalmt testület"-mi. nevez. 
Zék.

Szömbaton délután őt Órakor

Bfíd .János pénzügy mini sztélét 
bizalmas megbeszélés volt,

amelyen a következők vettek’ részfcj 
Pesthy Pál. igazságügyminífiztert 
Szabóky Alajos államtitkár, Iklódy 
Szabó Andor miniszteri tanácsos, y 
pénzügymin isztetium h itelosztályá’ 
nak vezetője, Korányi Frigyes báré 
párisi követ, Teleszky János, volt 
pénzügyminiszter és Popovie.s Ját 
nos, a Nemzeti Bank elnöke.

A tanácskozást vasárnap délelőtt 
is folytatták

és ez alkalommal már végleg 

megállapodtak a mezőgazdasági 
hitelről szóló törvény-javaslat 

szövegében.
A javaslat alapelvciről teljesen be* 
vatott helyről a következő infor* 
niáclót szerezte a Hétfői Napié 
munkatársa:

— A mezőgazdasági hitelről 
szóló törvényjavaslat célja a kül
földi agrárkölcsönök megszerzé
sének biztosítása. A külföldi pénz- 
csoportok ugyanis a magángaz- 
datságoknak mindezideig azért 
nem voltak hajlandók hitelt nyúj
tani, mert több érvényben lévő 
törvény és rendelet a mezőgazda
ságot különKiiző irányókban meg
kötötte. A javaslat kiküszöböli 
mindazokat n nehézségekéi. ame
lyek az agrárkölcsönök felvételét 
megakadályozták. Ig.v például a 
javaslat
1. Megszünteti az ingatlanár ve

rések korlúlozdsd l;
2, föloldja a földreform alól a
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birtokpolitikái célokra lekötött 
területek 60 százalékát;

3. a földbirtokrcfarm céljaira 
még meghagyott területek 40 
Mtázalékán egy évben jelöli meg 
n végrehajtás legvégső termi

nusát.

— Ez azt jelenti, hogy egy óvón 
helöl a földreformot a 40 száza- 
lékre csökkentett területen végre 
kell hajtani. 192« áprilisától kezd
ve földreformról beszélni többet 
nem szabad. Mindez azért szük
séges, hogy u bileibizonytalanság 
megszűnjön és a mezőgazdaság 
kölcsönökhöz juthasson.

Hétfőn kezdi meg a vizsgálóbíró 
Bolláék kihallgatását 

Bűnsegédek vagy bűnpártolók a Leirer Úgy 
letartóztatottjai

Rentiörí felügyelet mellett 
ülésezhetnek Erdélyben 

n ma$ynroK
Székely udvarhely, tnárclüs 21.

A magyar párt udvarhelymegyei 
tagozatának intéző bizottsága gyű
lést tartott, amelyen úgy a szigu- 
ranca, mint a rendőrség kiküldötte 
is hivatalosan részivel t. Szakács 
Péter elnöki megnyitója után Os 
váth Árpád dr. tiltakozását fejezte 
ki a rendőrség és az állambizton
sági hivatal kiküldötteinek a gyű
lésen való részvétele ellen. A gyűlé
sen indítványt fogadtak el, hogy a 
„Gyilkos44 cimü lapot a magtafság 
bojkottálja. A fal vük megszervezé
sének kérdésénél megállapították, 
hogy e tekintetben sok nehézség 
áll fenh. így például Udvarhely 
megyében a hivatalos közegektől 
való félelem az egyik ók, ami miatt 
nehezen megy a szervezés mun
kája. A hatóságok merev maga
tartása akadályozza á magyarság 
politikai életnyilvánulását. Udvar- 
helymegyében egyszerűen nem en
gedélyezik a falvak magyar-párti 
szervezkedését. A gyűlés elvetette 
az uj országos nagygyűlés össze-. 
ji|(v$0.nak eszméjét. Az iskolák 
kérdésében n magyar párt hivata
los álláspontját fogadta el a bizott
ság s az autonóm magyar iskolák
kal szemben a hitvallásos magyar 
tannyelvű iskolák mellett foglalt 
állást.

Mialatt a világ minden részében 
széleskörű nyomozás folyik Pödör 
Ferenc, Leirer Amália bestiális 
gyilkosának kézrekeritésére, addig 
n budapesti -rendőrségen -deiglone- 
seu szünetelnek az ügyben megin
dított kihallgatások.

A rendőrség ugyanis a bűntársak
kal szemben már lefolytatta a nyo
mozást és az ügy számára csupán 
akkor válik aktuálissá, ha a tettest 
valahol mégis sikerül kézrekeri- 
teni.

Bállá Józsefet,. Saguly Ferencet 
és Helik J ózsefet a .Zrínyi uccából 
már visszaklsérték a markóuccai 
fogházába. Heliket a bűntény egyik 
mozzanatának tisztázása céljából a

rendőrség nem sokkal az elszállítás 
jítán újra kikérte, de a rövid kihall
gatás után ismét visszakisérlek’ a 
Markó pccába.

Medvés Medico István dr. vjzs-» 
gálóbiró már áttanulmányozta a 
bűnügyi nyomozat irattömegét és 
hétfőn kezdi meg a három büntevő 
kihallgatását.

Ballát és társait bünsegédi biinré- 
szesség, vagy pedig bűnpártolás 
címén fogják fogságban tartani, 
de ezenkívül egy máá ügyből kifo
lyóan, lopás címén is folyik elle
nük a bűnvádi eljárás.

A bűncselekményük minősítésére, 
csak részletes kihallgatásuk után 
fog sor kerülni.

Teljesen szünetel Budapesten 
az építkezés

A főváros a kormányt okolja az építkezés katasztrófá
jáért — Hetek óta még kerítés vagy toldalék építésre 

sem kértek engedélyt a városházán

Hős építkopfe! hoMzájárulékot és a ma 
gaa aranyháebért le tudná fizetni.

Addig nem is várható komoly építkr 
zós megindítása, mig a hatóságok, a 
kormány, a főváros nem járnak elől a 
jó példával Nem elég építkezési kanfe 
renciákat rendeíanf, hatásos beszédeket 
tartani, ide-oda küldöttséget meneez 
teni. Komoly munkára van végre szük
ség, alkotni akarásra, A kormánytól 
több megértést kell követelni e minden
nél fontosabb ügy iránt, mert mit őrünk 
azzal, ha a népjóléti miniszter folyton 
csak ígéri az építkezést. s utána a pénz
ügyminiszter kijelenti, hogy ilyen célra 
nem tud pénzt előteremteni. A főváros
nál meg lenne a Jóakarat, az igyekezet 
az építkezés megindítására, de a város 
háza gyönyörű terveit is a kormány 
taktikázása, meg nem értése húzta ke
resztül. Emlékezetes, hogy a múlt év
ben milyen nagyszabású építkezési 
programot dolgozott ki n főváros. Fel
akarták építeni az új előljárósági épü
leteket, több emeletet akartak húzni a 
városházára s más középületekre, 
hogy itt helyezzék el a jelenleg magán
épületekben dolgozó közhivatalokat. 
Már minden elő volt készítve az építke
zés megindításához, mely többszáz la
kás felszabadulását eredményezte volna, 
de a kormány nem akarta engedélyezni 
a törvényben biztosított 60%-os építke
zési hozzájárulást s így az egész terv 
füstbe ment. Most is terveznek a város
házán építkezést a Mester uccában, a 
Simór uccában, meg akarják építeni a 
VII. kerületi elöljáróságot, de mikor itt 
a tavasz s még egy téglát sem látni a 
kijelölt telkeken, nem is lesz ezekből a 
tervekből semmi, hiszen

n-ittes egy fillér sem. amivel az épí
téshez hozzáfoghatnának.

FISCHÍR SÁNDOR áiszik. )
Külön termek Társas ■bss«ejöve<c'rk Kávéház

éttermeiben '

Évek óta uQni volt ilyen kedvező idő- 
járás az építkezésekre, mint móstuná 
br.n. A gzáraz ű/sz, «z fnyhe, hónéjküli 
tél% mintha csak elősegítem szerették 
ívoltta nfc építkezések: hic^lntylását. Söj- 
hős ’azönb'h'h, "hiába Jó az idő, rosszak 
a viszonyok s hónapok múlnak el, anél
kül, hogy egyetlen új lróz, .''egFeitJen 
.téglasor felépülne. Már itt a tavasz,- az 
építőfnunkások, az' iparösok únluka nél
kül tengődő tízezrei utolsó reményüket 
a távasz beköszöntéséhez fűzik « .ettől 
várják az építkezési kedv fellendülését. 
A jelek azonban szomorúbb eredményt 
jósolnak, mint á múltban * s halomra 
döntenek minden reményt, mely az 
építkezés megindulását várja. A Hét
fői Napló tudósítója a városháza épít
kezés! ügyosztályán érdeklődött, ta- 

! pasztalhatő-e némi mozgolódás a közön
ség körében s a tavaszi időnek beállta 
kihatással lesz-e az építkezések megin
dulására. Válaszul ezeket mondotta in
formátorunk:

-«■ A háború kezdete óta most értő el 
az építő ipar a krízis tetőfokát. Talán 
megszokottnak látszik ez a megállapí
tás, mert évek óta állandóan az építke
zés hiányáról beszélnek, de jelen eset
ben már 
a krízis 
szomorú 
ugyan

egy pár villát, családi házat, új amse
teket húztak a régi bérpalotákra, gyá
rakat .építettek a kültelkeken a még 
múlt évben is. a gazdasági konjunktúra 
végérájában számos nagyobb , űzjettóz,.,- 
iroda&iiület létésifít." Áta! Hetek multiak 
ej és- még csak kerítés építőre een. 
kertiek engedélyt az ügyosztályban. 7’ 
villák, amelyeket tavaly kezdtek építőn 
ott állnak tető, ....................
nincs

Gyámon időszak kevetkraett be az idei 
tavaaszal az építkezésre s azt hiszen’, 
sokáig szomorúan fognak visszaemlé
kezni 1925 tavaszára, amikor előfordul 
hatott az, hogy egy milliós fővárosban- 
nemcsak új házak nem épülnek, de a 
körítések, toldalékok építéséről is kény
telen volt lemondani a 'lakosság.

teljesen

sok 
nwZ

vakolat nélkül; •-mér 
pénz az építkezés folytatására, 

helyen hónapok. óta vákolgtla- 
meredeznek az újonnan húzott 

emeletek,

a háztulajdonos nem képes befe 
Mindennek a

nem csupán frázis az, amikor 
tetőfokáról beszélünk, hanem 
valóság, mert- ezúttal csak

a

páratlan aiKerŰ amerikai műsora:

IleDezd óé; i böBfisi
8 felvonásban

Mse Bush, Aileen Prinftle, Conr. Magéi

' Koruab leányai
7 felvonásban 

Mary Bow és Forrest atanley
Előadások kezdete 4, 6, 8 és 10 órakor

A HÉTFŐI NAPLÓ 
közönségéhez!

FEHÉR M. MIKSA, a közkedvelt férfi- 
rjihairnház értesít, hogy tavaszi

nnsol fűSIdnok és öltönyök 
Károly körüt IS ss. üzletében 
JC" már készcu kaphatók I

mert 
jeztetni az építkezést, 
pénzhiány az oka- Ma, mikor végre el
értük azt az időt, hogy stabil alapon 
lehetne a számításokat eszközölni, sen
kinek nincs pénze, de kedve se, hogy 
építsen, őszintén szólva, nem is fizető
it ik ki az uj építkezés, mert hiába épí
tene valaki lakásokat, üzlethelyiségeket 
nem lenne, aki azokat kibérelné, olyan 
horribilis házbért kellen az építtetőnek 
követelnie. Itt vannak például a múlt 
évben felépült üzlet- és irodaházak. 
Még a fele sincs kiadva a helyiségek
nek, mert, ma sok kereskedő lelépés nél
kül is átadja üzletét, csakhogy megsza
baduljon a drága házbértől. Az új üz
letházak tulajdonosai pedig még a tör
vényesnél is nagyobb bért kérnek, mert 
csak így tudják befektetett tőkéjük ka
matát biztosítani. Sok üzletházat már 
lakások céljára is kiadnának, de még 
így sincs sok jelentkező, aki a többmil-

Nemzetközi 
Vásár

1935 Április hó 18—27.
Rended a

Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara.

Nagyarányú rltutn- g, atazúii Med- 
reamínyabal<>K&lf<lúiv*»taKral>

megállóit az egész vonalon 
az építkezés,

JEddig mégis csak építettek elvétve né
hány emeletes házat az új gazdagok

i■■■

Megkezdődött a 

nagy tavaszt vásár
MOLNAl
nőt atvatdnulididba

Tavaszi újdonságaim
A legkényesebb igényli höl

Covercoat kabát iwi.bbi.»n 740.000
Covercoat kabát 990.000
Burbury kabát hoMzüy'‘píd''15 080.000 
Barbury kabát ^T&J.MOOO

?GYULA
n VH.» nákóczbát 22.

covercoat-, burbury- és ripsz-szövetekből készült 
n, kosztümökben, ruhákban és aljakban megérkeztek!

Ast lat megtalálja áruházamban mindazon ruhá- 
yU zaticikkeket, amire szüksége van
á»J a lábbát, • legjobbat legélcsább "a

KOSZtfim angol divatszOvetből ..1.100.000*
Kosztüm 1100.000
Divatos bubiruha Sf’tet. 495.000
Szövstruha 876.000

LakAe-elójogyzés I
Kiállítók jelentkelhetnek és felvilágosítás 
;yérheti a Visirirod mit V, Siemere u 6
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Br.K«áesS.,JanHL
fogorvos, snedallsta fogász 

Bpesl YII,Erzséhetkörat4O-42 
Mflfogak, fogsorok, teljesen száj
padlás nélkül. xrsMinyAfutaA 
és koronák jranyatpótTó fémből 
is. fhp>.kas«4*B. ragtBtfáa 
(plo m báláid áraémtatess Iá ’ « 
altatással is. - Műtétek esetén is 
fordulton a legnagyobb bizalom
mal 40 átt óta 
rendelőnkbe - Vidékiek soren- 
ktvAI fogadtatnak. — lö évi jót
állás! Rendkívül mérsékelt árak!

Orvost tanács díjtalan. 
Rendelés, d. e. 9-42-ig, d. u. 2-7 
Vasár- és ünnepnap d. e. 10—l-fg
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Magyarok Párizsban
Párizs, március, 

fagyon sok magyar él ma Párizsban. 
Mindenütt találkozhatunk velük, a leg
előkelőbb lokálban, a legfényesebb hotel
ben éppen úgy, mint a Montmartre zug
korcsmáiban. .

Hatvanezer magyar el ma Párizsban 
és ez a szám napról-napra növekszik. 
Úgy jönnek ide, mint háború előtt Ame
rikába mentek. Pedig mindnyájan csa
lódnak; az, aki szórakozást keres, éppen 
úgy, mint az, nki megélhetést.

Sorba járják a letört, lakásnélküli, 
munkanélküli magyarok a kávéházakat 
és ahol magyar szó üti meg a fülüket, 
ott néhány centimes kölcsönért, adomá
nyért könyörögnek. És attól, akitől egy
szer kaptak, a következő alkalommal 
már követelnek.

A párizsi magyarok krémje az írók, 
színésze köréből kerül ki. Lenkeiig Ica, 
a híres moziszinésznő, aki a ezintén ma
gyar származású Louis Manheint bankár 
felesége, dédelgetett tagja a párisi comme 
il faut társaságnak, fíecker Béby, azaz 
(bocsánat!) górf Nyáry Antalné a fél
világ ünnepelt szépsége, Corthy Mira 
szintén látogatója az előkelő mulatók
nak.

Polnay Ákos, Rózsahegyi László, 
Szentgyörgyi Ferenc, Zsolt Béla, Stella 
Adorján, Göllner Aladár, mint a magyar 
napilapok tudósítói kedvelt tagjai az 
irodalmi köröknek.

A párizsi egyetem egy előadásán 
Zsoldos Andorral, a népszerű pesti hír
lapíróval is találkoztam, aki irodalom
történeti tanulmányai mellett egyéb fon
tos szerepet is vállalt: igazgatója lett a 
párizsi magyar színháznak.

Az idegenbe szakadt magyar színészek 
akiket nem elégített ki a színház eddigi 
igazgatójának ténykedése, nagy biza
lommal tették a színház sorsát Zsoldos 
Andor kezeibe, akinél hozzáértőbb szak
embert alig találhattak volna.

Bányai Sándor dr., a gyászos emléke
zetű Magyar-Amerikai Bank volt igaz
gatója, mint színházi ügynök előkelő 
pozíciót tölt be Párizs művészi köreiben. 
Ö talán a legnépszerűbb magyar Párizs
ban; sok pénzt, ropogós frank-bankje
gyeket hozott már a francia íróknak.

Külön méltatás illeti az idegenbe sza
kadt három magyar rajzolót: Vértest, 
Dezsőt és Kelen t. .*

Mindhárom gazdag ember lett Párizs
ban, munkatársai a legnagyobb lapok
nak. Vértes már saját autóján tnell a 
széles boulevárdokat és velő rajzoltatták 
az Operabál idei plakátját, amely a leg
nagyobb megtisztel tetősek egyike.

A magyar színészek közül Va szarv 
János, Boray Lajos és Benedek Margit 
az állandó párizsi lakósok. Kisebb szí
nész azonban bőven akad, tanúja ennek 
a 20 tagú társulattal bíró magyar 
színház.

Ezek is sokan vannak. A Renault autó
gyár négyezer magyar munkást foglal
koztat és a legnehezebb, legpiszkosabb 
munkák elvégzésénél is végső nyomorba 
jutott magyarokat találunk, akik közül 
bizony gyakori az intellcktuell.

Gépészmérnökök mint napszámosok, 
tányérmosogatók keresik a kenyerüket, 
a keserves, mindennapi élelmet. Tönkre
ment tőzsdének, bankigazgatók, kereske
dők, mezítláb, kabát nélkül — és ami a 
legszomorúbb —- munka nélkül, koplalva 
szaladgálnak fel-alá az uccákon.

Reggel 4—5 órakor tömegesen találha
tunk a vásárcsarnok környékén magya
rokat, akik 1—2—3 frankért szívesen 
hordanak le egy kocsirakás főzeléket

Párizs ma temetője a reményeknek.
Makai F. Emil.

KAMARA
KÉT POMPÁS ATTRAKCIÓ!

ROOOLPHO VaUtNTINO 
idei első egyetlen filmje 

A jeges halál 
Ezenkívül:

Nevezd meg 
a bűnöst! 

Goldwyn-Deúk-film
__ A tőszerepben: gowrsxf Hegei_______

szakowvosi
ntjTMlVARSA»^tTáS. — Rcnitóe egész nap

Wczt-ttt 32.1. em. 1. WkussavrtertTOa.

Kertész 11. véresre vert 
eay rendőrt 
Botrány a futballpáíyán

Hangos botrány játszódott le va
sárnap délután a hungáriauti MTK 
futballpáíyán.

Fél négy órakor éppen az MTK- 
Vasas mérkőzés folyt le, mikor az 
ügyeletet teljesítő rendőrkapitány 
észrevette, hogy a pályán belül, a 
hatósági tilalom dacára, a korláton 
ül egy férfi. A rendőrkapitány uta
sítására Sős Antal felügyelő-he
lyettes felszólította az illetőt —aki 
mint később kiderült, Kertész Vil
mos, az ismertnevü futballista volt 
—, hogy szálljon le a korlátról. Ker
tész Vilmos akkor; átment a pálya 
másik oldalára, de ott is a korlátra 
ült. Mikor Sós felügyelő-helyettes 
ez ellen is kifogást emelt, Kertész 
leugrott a korlátról, durván rátá
madt a rendőrre, hasbaboxolta és 
többször arcába sújtott. A vereke-

Újabb öt eltűnést 
jelentettek be a rendőrségen 
Eltűnt aa etnographiai múzeum nyugalmazott igazgatója, 
két zenész, egy sainésxnő, egy anya két gyermekével fs egy 

dedkgyerek
Vasárnap ismét több eltűnést je

lentettek be a rendőrségen.
Brüger Petemé, aki a Rökk Szi

lárd ucCa 17. számú házban lakik, 
bejelentette, hogy a nála albérlet
ben lakó Szabó János 21 éves és 
Kiss JuliaéCbSjköptenm ;zsefYt q 
Kiss Ilona 26 éves zenészek két 
napja nem jelentkeztek a lakáson.

Szlányi Antal bejelentette, hogy 
nővére, Slányi Margit színésznő el
tűnt a Királyi Fái ucca 18. számú 
lakásukról.

Garat Ferencné tegnapelőtt eltá
vozott Práter Ucca 82. számú laká
sáról. Magával vitte egy éves Ka
tica és két és féléves Ilona gyer
mekeit Azóta nem jöttek haza és

A passzivitás feladásáról 
tárgyalások indulnak meg

A békét Huszár Károly alclnök közvetíti — Baross János nyilatkozata
A kormány és az ellenzék közötti 

feszültség enyhül. Az a személyes 
összecsapás, amely a választó jogi 
bizottság legutóbbi ülésén Bethlen 
miniszterelnök és Vázsonyi Vil
mos— Szilágyi Lajos között kölcsö
nös kimagyarázkodással végződött, 
— úgy látszik — a megoldás felé 
vezet. Nagyban

enyhítette az ellentétet Huszár
Károly határozott magatartása, 

parlamenti beszéde és főként az a 
kompromisszumos javaslat, ame
lyet a választások titkossága tekin
tetében előterjesztett. Több passzív 
ellenzéki képviselő kijelentette 
munkatársunknak, hogy

Huszár Károly tervezete meg
felelő alap volna az egyezkedési 

tárgyalások megkezdésére.
A helyzetre jelemző az alábbi nyi
latkozat amelyet

Baross János 
tett a Nétfői Napló mukatársa 
előtt:

— Véleményem szerint Volna mód 
a notfnális parlamenti munka lene- 
tőségének megteremtésére, ha a 
kormány részéről konkrét nyilat
kozat hadgzanék el egy kompro
misszumos tervezet elfogadásáról. 
HR,iár Károly javaslata teljesen 
néni fedi ugyan felfogásunkat a ni- 
kosság kérdésében, mindazonáltal

dés nem zajlott le csöndben, mert 
a pályán helyet foglaló közönség 
hangosan biztatni kezdte kedvencét:

— Ne hagyd magad! Üsd!
Az egész jelenet azonban csak pár 

pillanatig tartott, mert az elősiető 
rendőrök lefogták Kertészt, aki az
zal indokolta tettét, hogy Sós An
tal részeg fővel, durva hangon szólt 
hozzá. A pályaorvos és a rendőror
vos azonban megállapították, hogy 
a felügyelőhelyettes teljesen józan. 
Sós Antal súlyos orr- és fülsérü
léseket szenvedett.

Kertész Vilmost igazoltatás Után 
előállították a főkapitányságra, 
ahol megkezdték részletes kihallga
tását. A kihallgatás eredményétől 
függ, hogy Kertészt elengedik-e, 
vagy őrizetbe veszik. Lapunk zárta
kor. a kihallgatás még tart,

nem adtak éle tjeit magukról.
Ugyancsak eltűnt Seemaycr Vili- 

bald dr., az etnpgraphiai muzeum 
nyugalmazott igazgatója. Az 57 
éves öreg ur a Krisztina körút 101. 
számú házban lakott albérletben. 
Az európai nevű tudós az utóbbi 
években nagyon rossz anyagi vi. 
szonyok között élt Nyugdíjából 
alig tellett, betevő falatra, kopott, 
gyűrött rúnában járt Jobb lábára 
sántít.

Tornyai Miklós 18 éves tanuló 
szüleinek X. kér., Zoltán úccai la
kásáról távozott el ismeretlen 
helyre.

A rendőrség mindegyik ügyben 
megindította a nyomozást 

közel áll Vázsonyi Vilmos javasla
tához és követeléseinek 25 százalé
kának honorálását jelenti. Nézetem 
szerint

Huszár Károly kömprömisszür 
mos javaslata alkalmas volna 
arra, hogy ezen az alapon tár
gyalások induljanak meg, ame
lyek esetleg a passzivitás fel

adását eredményezhetnék.

Politikai körökben komolyan szá
molnak azzal az eshetőséggel, hogy 
a húsvéti szünet alatt megkötik a 
parlamenti békét A baloldal nagy 
részében ugyanis megvan a hajlan
dóság a passzivitás feladására, 
amit csak néfiány vezér ellenez. A 
passzivitás azonban a végsőkig már 
csak azért sem tolható ki, mert a 
Demokratikus Pártok Szövetségé
nek bomlását vonhatná maga után. 
Nyilt titok ugyanis, hogy

az agrár-ellenzéki képviselők, 
köztük fírózdy Győző, Lakó 
Imre, Létay Ernő, Cscrty Jó
zsef és mások, sőt Nagy Ernő is 
a választójog plenáris tárgyalá

sára feltétlenül megjelennek

és felveszik a harcot, högy — ha 
nem érnének is cl eredményt — vá
lasztóik előtt dokumentálhassák: 
mindent megtettek a faifi titkos vá
lasztójogáért.

Nsin kell nwgoperálnl
Esküit bajost

* kiviteli panama késének egyéb 
Unitéit la hamarosan letárgyaljak

A kiviteli panamák ügyének fő
szereplője, Esküit Lajos, akit u bí
róság hónapokkal ezelőtt ötévi 
fegyliázra Ítélt, heveny vakbél- 
gyuladás tünetei között hirtelen 
megbetegedett.

ügy látszott már, hogy az operá
ció teljesen kikerülhetetlen ős ilyen 
értelemben határoztak a gyűjtő
fogház orvosai.

Eskütt állapota közben teljesen 
javulást mutatott, úgyhogy az ope. 
ráció is feleslegessé vált.

Itt említjük meg, hogy Weiss 
Ödön dr. kérelmet intézett a bün
tetőtörvényszék elnökéhez, hogy 
Eskütt zsarolási és rágalmazást 
biinperében soronkivül tűzzék ki a 
főtárgyalást.

Víl, Rákóczi üt 32
11.. Fö ucca 52

alatti üzleteiben

Padláfllceh, fűiéit, 
lamberhenek szőnyegek I
Bulirnöviftk príma brokátok 330 ezer

Vdgrd ésTársa 
Mfpitos kQlíéttek űzMében 

IV. Kammermayer Károly ucca 3 
(Központi Városház épületében)

Axn.Frcniifurn tfűsiif
Általános náiir: április 19-Zl-lg 
Technikai vásár: április 17-ZZ-lg 

Németorsság legnagyobb, 
szakmák szerint csoportosított 

minta-kiállítása
A vásár újdonságai az óriási keretekben épfltt 

Haus dér Módén, 
mely telöleli az összes kultúrnemzefek 
női és férfidivat újdonságainak kiállítását 

divat-bemutatókkal, 
továbbá 

tép- és élelmlszer-kléllltés 
Képviseletek közvetítése

Felvilágosítási nyújt * tiszteletbeli megbízott:

Aczél Gyula Budapest,
VII.,  Rákóczi út 32. szóm

TtlsUMiámi Msnf 11H-1O
A 75»/« vizum-kedvezmény 3 heti németországi 
tartózkodásra jogosít. Utazási kedvezmények. 

Dfjtalan vásári igazolvány

észletfizeiésre
férfiöltönyök, raglánok, női velourkaMtok. 
sztny«í«, s^tlenfakarifk.

Bab o«i •.
E lapra hivatkozóknak 5 százalék kedvezmény*
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Busaistsírtts 
a teletónon heresitOI

Két lakolalgMaat* érttakas 
afMrJa

A véletlen össícjitaziaából érde-
k.s módon elkövetett Iwceületsér- 
tési iifryben hozott ítéletet a buda
pesti btintetöjárésbíróság.

Jakapovic, Lajos, a Tömör uecal 
elemi fiúiskola igazgató t néhány 
hónappal ezelőtt telefonon felhívta 
egy tanítónő ismerőse. A központ 
tévedésből Kína Gyula leányiskolái 
igazgatóval kapcsolta össze a taní
tónőt

Kiaa Gyula a tanítónővel szemben 
• perirat szerint plyan kifejezése
ket használt, amit a tanítónő sértö- 
nlek tartott magára.

A tanítónő az inöidens ntán Ja- 
hopovioa igazgatót hívta fel és ér- 
eékenyen elpanaszolta, hogy 
Gyula megsértette ot. Kiss Gyula 
kihallgatta ezt a beszélgetést, 
amelynek során Jakopovics a taní
tónőnek sértő módon nyilatkozott 
Kiss Gyula személyéről.

Ennek a telefon-diskurzusnak a 
kapcsán Kiss Gyula még aznap 
provokáltatta Jakopovicsot, aM 
azonban kijelentette, hogy Kiss 
Gyula bizonyos ügyek miatt nem 
alkalmas lovaglás elégtétel ada

gára.
Kiss Gyula ekkor a büntető járás

bírósághoz fordult elégtételeit. 
Bzombaton foglalkozott ezzel ax 
üggyel I-ollek dr. büntetojárásblró. 
Jakopovics védekezéséül azt hozta 
fel, hogy az Inkriminált telefonbe
szélgetés alkalmával sértő kltóte1®- 
ket nem használt, a lovaglás elég
tétel adását azonban meg kellett 
tagadnia, mert Kiss gyulát disz
kvalifikált egyénnek tartja. Hivat
kozott még arra is, hogy nem„szá
míthatott. arra, hogy az is hallotta 
a beszélgetést, akiről szó esett, es 
aki a fatális véletlen folytan is in
diszkréciót követett el a purparlé 
kihallgatásával.

Lollek bíró nem fogadta el a vé
dekezést, hanem Jakoporvicsot vét
kesnek mondotta ki becsuletaériés- 
ben és ezért egymillió korona pénz- 
büntetésre ítélte.

ki érdekes indokolás szerint a bí
róság súlyosbító körülménynek 
vette, hogy
akinek a jövendő generde ó lelki 
művelése a hivatása, sértette meg 
egy másik kottását.

Jakopovics az Ítélet ellen felebbe- 
RÓasd élt, .

fennálló

17.500
18.500

75 év Óta 
Auer Ignác Fia 
Rákóczi út 10. szám, 
.mely alapítása óta kizárólag megbíz
ható anyagokat oru.lt, A kővetkező 
átakat ayürl űrakban ajánlja:
Stíl puhmiiu asoo aun> 
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Adósságai hátrahagyásával 
megszökött egy textilkereskedő 

Elfuaatö perenegot adtak ki Serényi Rezső ellen
Az Anglo Asiatic Textiles Com- 

pany Limited londoni tcxtilárucég, 
amelyiknek budapesti ké viselője a 
Pamutszövet Kereskedelmi Rt., föl
jelentést tett a rendőrségen Heré
nyi Rezső nagykoronauccai keres
kedő ellen, hitelezési csalás miatt. 
Az ismert recept szerint dolgozott 
Herényi. Amikor, a konjunktúra 
megszűnt, kezdett hitelbe vásárolni 
és ő maga is részletre és hitelbe 
adott eL Adósságait pontosan 
fizette, amíg bírta, amikor azután 
fizetési nehézségekkel küzdött, el
kezdett szélhámoskodnl.

Amikor már tudta hogy cége in
zol vens és hogy fizetési kötelezett
ségeinek nem tud eleget tenni, még 
mindig vásárolt árut, ahelyett,

o n o i-o o o o n o" o 1 v~ o u o ir o ~o o ~u~»o o

Miért vállalta Surgoth Gyula dr. 
a gyorsított tanács egykori el> 
no ke egy kommunista elitéit 

védelmét
A IS évi fegyházra Ítélt Hoepfner Istvánnak Surgoth ke
gyelmet kért — „Légy nyugodt Pista, májusra együtt ebé
delünk a mamával" biztatta az elítéltet Surgoth — A volt 
tanácsolnák előre felvette az ügyvédi honoráriumot — „Az 
egészet ízlés dolgának tanom" — mondotta az Ügyvédi Ka
mara titkára — „Meghatottak az anya kánnyel" — mondja 

Surgoth
Jogászi köröket már huzamosabb idő 

óta foglalkoztatja, hogy Surgoth Gyula 
dr. a kommunisták elleni gyorsított ta
nács egyik egykori elnöke, aki jelenleg 
ügyvédi gyakorlatot folytat, elvállalta 
egy gyorsított tanács által elítélt ke
gyelmi kérvényének az elintézését.

Utánajártunk az esetnek és a követ
kezőket állapítottuk meg:

Hoepfner István, tisztviselő a Károlyi
forradalom alatt a nemzetőrség egyik 
vezetője volt, majd a kommün kitörése 
után a vörös ezred parancsnoka lett. A 
kommün bukása után Hoepfner annyi 
sok más társával együtt az egyik gyor- 
oított tanáeo elé került, amely szándékos 
emberölés címén tizenöt évi /egyházra 
Ítélte.

Elítél tetőse óta a család mindent elkö
vetett, hogy Hoepfner, aki a váci fegy- 
házban tölti büntetését, kiszabaduljon. 
Errevonatkozólag Hoepfner egyik hozzá
tartozója a következőket mondotta mun
katársunknak:

— Körülbelül három évvel ezelőtt ke
gyelmi kérvényt nyújtottunk be a kor
mányzóhoz, azonban sikertelenül. Ekkor 
a volt Surgoth-tanács egyik tagja fel
hívta a figyelmünket Surgothra, volt 
táblabíróra, aki időközben ügyvédi 
praxisra tőrt át, ö előbb egy-két kisebb, 
nem politikai természetű ügyben védte 
Hoepfnert és mindig eredményesen. Mi
kor ezt a sikeres ügyvédi működést lát
tuk, arra gondoltunk, hogy megpróbál
hatnánk Surgoth révén újabb kegyelmi 
kérvényt benyújtani. Surgoth ügyvéd 
készséggel vállalta ezt a megbízatást és 
feltétlen eredménnyel kecsegtetett ben
nünket. 1923 februárjában valóban be is 
adta a kérvényt és egyúttal leutazott 
Vácra Hoepfner meglátogatására. Hoepf
ner izgatottan érdeklődött nála: 
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alkalom .redoti angol, francia amerikai Mán felölt*, ..*• 
kakit éa küWnlegeasógek iMiíllftatt iral.n való vételire

hogy fizetésképtelenségét bejelen
tette volna. A Pamutkereskedelmi 
részvénytársaságtól kétszáz millió 
értékű szövetet vásárolt hitelbe. Az 
árut azután elzálogosította, majd 
eltávozott Budapestről.

Amikor a károsult cég Berényi 
eltűnéséről értesült, megtette a föl
jelentést A detektívek kimentek 
Berényi Felsőerdősor 9. számú la
kására, ahol megállapították, hegy 
a kereskedő megszökött Elfogató 
parancsot adtak ki ellene.

Berényi Dezső 180 cm magas, vál
las, teltarcu, haja és szemöldöke 
barna, bajusza barna, nyírott Szö
késekor értékes városi bunda volt 
rajta csincsilla prémmel. A rend
őrség keresi.

— Mikor szabadulok ki, méltóságos 
uram!

— Légy nyugodt Pista — válaszolta — 
májusra együtt ebédelünk majd a ma
mával.

És azóta eltelt két május is és a Pista 
csak nem szabadult ki . . .

A kérvény visszajött azzal a megjegy
zéssel, hogy a kérelem nem teljesíthető. 
Minket nagyon bántott ez az eredmény
telenség, mert Surgoth igen magas ügy
védi honoráriumot vett fel, mivel nem 
akart beleegyezni, hogy a honoráriumot 
két részletben fizessük: felét előre, felét 
pedig, ha Hoepfner kiszabadul. Azóta 
SurgothUzl az összeköttetésünk megsza
kadt.

Felkerestük dr. Grünhut Ármint, az 
Ügyvédi Kamara ügyészét, aki e kérdés
ben elfoglalt álláspontjáról a következő
ket mondotta:

— Az ilyen esetek bekövetkezésének 
ineggátlására az Ügyvédi Kamara régeb
ben felterjesztést intézett az igazságügy
miniszterhez, amelyben annak elrende
lését kérte, hogy volt köztisztviselők, 
akik ügyvédi gyakorlatot akarnak foly
tatni, legalább két éven keresztül ne vál
lalhassanak képviseletet azon hivatal 
előtt, ahol azelőtt mint köztisztviselők 
működtek. Felterjesztésünkre azonban az 
igazságügyminisztériuratól még válasz 
6em érkezett.

— Az Ügyvédi Kamara ezzel a bead
ványával kifejtette az ilyen kérdésben 
elfoglalt álláspontját. A magam részé
ről az egészet ízlés dolgának tartom.

Nefelejtauccai lakásán felkerestük dr. 
Surgoth Gyulát, volt táblabíró-ügyvé- 
det is:

— Bizonyára tudomása van méltósá
gom uramnak arról, hogy még körülbelül 
150 gyorsított tanács által hozott ítélet

hiszen éi mérték szerint a 
legkényesebb Ízlést elégíti ki 

SCHNUR HENRIK
Budapest, Vili., RáK6cxi-űt 15. teám 
megnagyobbított é, meéenrtH italakitott iiriete

van érvényben. Mi a véleménye az ily 
elítéltek megkegyelmeztetéséről!

Katonás határozottsággal és ellent- 
mondást nem tűrő hangon válaszol:

— Én sohasem adnék ezeknek kegyét, 
met. Akik megtagadták hazájukat, szülő
anyjukat, azok nem érdemelnek kegyel
met. De különben is miért fordul ön cp. 
pen hozzá ml

— Ügy tudom, méltóságos uram — fe
lelte munkatársunk —, szintén elvállalta 
egy gyorsított tanács által elítélt ke
gyelmi kérvényének az elintézését. Ezál
tal, mint volt gyorsított tanácsi elnök, 
kifejezést adott e kérdésben elfoglalt ál
láspontjának. Épp ezért tartottam méltó- 
súgos uramat legilletékesebbnek ilyen 
ügyben nyilatkozni.

Surgoth élénk tiltakozással válaszolt:
— De kérem! Szó sincs róla. Én egyet

len ilyen ügyben sem vállaltam védel
met.

— Nekünk más információink vannak 
méltóságos uram.

— De ha mondom, hogy egyetlen ilyen 
ügyet sem vállaltam!

Erre a határozottságra már kénytele
nek voltunk előrukkolni:

— Méltóságos uram nem vállalta el 
Hoepfner István kegyelmi kérvényének 
az elintézéséti

Surgoth ügyvéd láthatóan zavarba 
jött s bizonyos idegességgel mondotta:

— ó, bocsánatot kérek! Látja, erről 
egészen megfeledkeztem. De hiszen, 
tudja, az embernek annyi ügye van és 
annyi minden más van a fejében, hogy 
nem csoda, ha ilyesmiről megfeledkezik. 
Igaz, ezt az egyet, de csakis ezt az egyet, 
vállaltam el. Na de ilyet! Ekkora fele- 
dékenység . . .

— Ha méltóságos uramnak az az állás
pontja, hogy egy kommunista elítélt 
sem érdemel kegyelmet, miért vállalta 
cl ezt az elég súlyos ügyet!

Surgoth elgondolkodva feleit:
— Hát meghatottak az anya könnyei. 

Meg aztán régóta ismerem ezt a tisztes 
és közbecsülésben álló családot.

— De kérem, mindenkinek lehet egy 
anyja, aki zokog érte és mindenkinek le
het tisztességes és becsületes családja. 
Ilyen alapon mindenki felterjeszthető 
kegyelemre.

Zavartan felelt:
— Nézze! Az ügyvédnek meg kell élnie. 

Ha én tudom is, hogy valaki gyilkolt és 
bűnös, azért még elvállalhatom a védel
mét, mert esetleg fel tudom hívni a bíró
ság figyelmét bizonyos enyhítő körülmé
nyekre, amelyekkel a büntetést mérsékel
hetem.

Ezután még kedélyesen elbeszélgettünk 
régi bűnperekről, a zsidókérdésről, t 
fajvédő-politikáról, amelyekben igen ér
dekesen fejtette ki álláspontját a gyor
sított tanács volt elnöke.

H. E,

Vászon 
Sifon 
Karton 
Delén 
Csipke 
Selyem 
Szalag 
Ruhaszövet 
Kabátbélés 
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M HÉTFŐI NHPX,Ó közgazdasági melléklete

Kereskedő és Iparos Újság
Támadások az OKISZ köz-! 
gyűlésén a kormány és a 
nemzetgyűlés gazdaság

politikája ellen

»»Gazdasági krízis és elszegényedés jelzik a szanálás útjának állomásait*1

Huska Vilmos iparosképviselő az 
OKSSZ úi társelnöke

Vasárnap délelőtt 10 órakor tat- ’ volt még egy további káros követ
tót (a az Országos Kereskedő és Ipa- I kezményc is ennek a nagyarányú pénz- 
fos Szövetség 13-ik évi rendes köz- ! érvágásnak, az, hogy a lehetetlen 
gyűlését, melyen a ingok szokatja-; ipar <s keres^tídc-
mii nng-y számban vettek részt, s | l<’'“..,lz<!l«i'.1'otolezetfsvBc1nek nem esak 

megjelentek t 
és kerületi szervezetek képviselői is.

A közgyűlést Lédermann Mór el
nök nyitotta meg nagyszabású be- . 
széddel.

Gyökeres változások történtek — úgy- : 
mond — a gazdasági életben azóta, 
hogy a legutóbbi közgyűlés lefolyt.

Tavaly, március havában gazdasági 
életünk még teljesen a háborús gazdál
kodás reudszero alatt nyögött és mind
azok az intézmények, amelyek a háború 
kitörése óta akadályozták a kereskede
lem mozgásút, javában virágzottak.

Fennállott ugyanis: a devizaköpont, 
a behozatali tilalmak rendszere, az ál
landó és fokozatos koronaromlás, végül 
az Arvizsgáló Bizottság, amely iiitézmé- 
hyek színié versenyeztek abban, hogy 
a kereskedelmet és ipart elszegényítsék.

Ha ezeknek az iutóAHiényeknek a mű
ködésére visszatekintünk, a következő
ket láthatjuk:

A Devizaközpönt hosszú időn át meg- 
akadályozta a kereskedelmet külföldi 
tartozásainak kifizetésében, akkor, ami
kor a kereskedelemnek tőkéje volt, rá- 
kényszoritette a vállalatokat arra, íiogy 
más módon igyekezzenek pénzüket 
konzerválni, ez a kísérlet azonban 
balul ütött ki, s a kereskedelem nagy 
veszteségeket szenvedett.

A behozatali tilalmakkal teremtett 
teljes elzárkózás arra kónyszeritetto a 
korcskcdelmet, hogy meglevő ám raktá
rát árusítsa ki, ellenben a külföldi tar
tozások kifizetését lehetetlenné tette.

Az állandó és fokozatos koronaromlás 
n kcgcskedolem elszegényít ősében szin
tén tekintélyes szerepet játszott, mert 
a kihitelezett összegek valóságos értéke 
nagy mértékben összezsugorodott, a ke
reskedelemben felhalmozódott forgótőkék 
pedig lassanként elolvadtak, mert sora 
külföldi tartozást kifizetni, sem pedig 
külföldi árut vásárolni nem lehetett, a 
készpénztőkét pedig a fokozatos korona- 
lomláK emésztette föl.

Végül PL‘öig az Árvizsgáló Bizottság 
az utánpótlási úrnak hosszú időn át tör
tént cl nem ismerésével a legkisebb 
exi^tcnclúkat is kiforgatta kis vagyo
nukból.

Ezekből látható, hogy a s-.abadkeroe- 
kédciem korlátozására felállított állami 
inlézmények kivétel nélkül a kereske
delem é.- ipar mesterséges elszcgénycsi- 
lésére vezetlek.

Ami púdig az elmúlt év második fe
lében, a szanálási akcióból kifolyólag 
történt, az csak betetőzte azt nz érték- 
pusztitást. amelyet n háborús szervek 
n gazdasági életnek okoztak.

A vagyonváltsúg fejében befizetett 
kereskedelem és ipar 300 mllliúrdot, 
kónyszerkölcsönro 700 milliárdot, 
’ltígybank alaptőkéjére 510 milliárdot.

Ez a három tétel egymagában másfél
billió koronát tesz ki. tehát az összes 
forgalomban levő állam jegeknek a fe- 
'él be kellett szolildllatni.

^'agyfokti tudatlanság, vagy dema
gógia kell ezek után ahoz, haanem- 
'■clgyülésen a kereskedelem és ipar 
tönkremenetelének egyetlen okál 
abban lutják, hogy a. kereskedelem 

spekulál!.

inban vettek résví „ I ,cm B^elési kötelezettségeinek nem esak 
,, í. i ]• I p'z állammal szemben, tle üzletfeleivel az szakmabeli ! 8zomben sem képes megfelelni és e te

rvezetek képviselői is. ; kintethen is felületes erkölcsi felfogás 
>t Ledermann Mól- el- ‘ kezd lábra kapni.
meg nagyszabású be- I c.n.zdasdai i-ri,^

nek. Ezután Szarka Tstván dr. részlete-, 
són felsorolta azokat a fontosabb akció
kai, amelyekben a Szövetség az elmúlt 
évben részt vett. Megemlékezett a Szö
vetséghez tartozó szervezetek és szak
osztályok működéséről, amely főleg 
szakmai ügyek Intézésére terjedt ki. Az 
OKISz titkári hivatalát erősen foglal
koztatta az elmúlt, évbon az adóügyi 
jogsegély megszervezés^ amelyből ki
folyólag a tagok bevallási és felszólam
lást ügyeit sok száz esetben az iroda 
látta el. A minisztériumi ankéteken és 
a kormány törvényjavaslataiuak bírá
latában, különösen pedig a forgalmi 
adó reformjára irányuló akcióban a 
Szövetség ólénk vészt vett, s o sokoldalú 
munka az igazgatóságot is gyakori 
ülések tartására késztette. Az OKISz 
taglétszáma is örvendetes gyarapodást 

\ mutat, r az elmúlt évben ...........
gyakorlati irányn, állandó

1 tanfolyamokat i« tartott fenn, amely
nek keretében a legközelebbi időben esti 
továbbképző tanfolyamok is fognak 

j alakulni. •, .
’ A t itkári jelen léshez Koncsok Sándor 
szólt hozzá é« köszönetét mondott a

; kisipar nevében a szervezetnek azokért 
az eredményekért, amelyeket a jöve
delmi adófizetés határidejének meghoRZ- 
Rznbbitúsa terén, a házbérflzetésckre 
elért részletfizetési kedvezmény kivívása 
által, valamint a forgalmi adó reformja 

i terén elért.

• Hóna. Márk a kamarai választások, 
; Baunt Mór a kényszvregycsségi eljárás 
i visszásságait tetto szóvá, mire a köz- 
í gyűlés a titkári jelentést egyhangúlag 
I tudomásul vette.

az elnökség 
kereskedelmi

Gazdaságl krízis, elszegényedés és 
inzolvenclák jelzik a szanálás utjá
nak állomásait, s még mindig nem 
látjuk a végét, hogy a rohanó la- i 

vina hol fog megállani,-
A kormány teljes tehetetlenséggel j 

nézi a események fejlődését. Az egész j 
gazdasági óletet elsorvasztó forgalmi- I 
adórendszerünk a nagykereskedelmet, ( 
ha ugyan uiég lehet nagykereskedelem- • 
ről beszélni, Becsbe terelte át, az adók ! 
kíméletlen kivetése tovább folyik. ; 
tranzitó kereskedelmünk teljesen meg-! 
szűnt, a vúiu hiteluzsora tovább ia vi- í 
rúgzilq az autonóm vámtarifa, elvisel- • 
betétién drágaságot zúdít a fogyasz- , 
tásra és a kormány egyetlen kereeko i 
delixii szerződést sem tud megkötni. í

Do van-e csak egy is ezek ■ közül aj 
kérdések közül, amelyek a kormányt, i 
vagy a nemzetgyűlést foglalkoztatnál i 
Van-e a kormánynak egyetlen terve a 
hitolkrJzls enyhítésére, tesz-e • egyetlen - _ . .. ........ „
lépést az állami beruházások megkezdő-1 István, Kör ff y Imre, Dréhr Imre, Mar- 
tfí/.wzvl A I. n I. I r«■ I r 1A n .. .t ' 1 _ , ^1 * tintán... . .....sével a haldokló gazdasági élet fel
élesztésére.

Az egész vonalon a hallgalásnak és 
nemtörődömségnek sivár képe tárul 
elénk é« amikor a tömeg segélykiáltás
sal kér kenyeret, a kormány cirkuszi 
produkciókat rendez a felsőháztól.

A gazdasági élet tehát magára ha
gyatva, barát nélkül és ellenségek
kel körülvéve, önerejéből kénytelen 
keresni a kivezető utat, amely a ka

tasztrófát. elhárítja.
Elsősorban a kamatláb kérdése az. 

melyen az egész hitelkrizis megfordul. 
A bank-kamatláb, vám-kamatláb, jel
zálog és lombardkölcaönök szabályozá
sával el lehetne érni, azt, hogy ma, mi
kor a tőke a békebelinek 5—G-szovoaát 
hozza meg, minden rizikó nélkül, mig 
a termolő-munka hozadéka a béke hoza
déka alatt van: ezek a különbségek ki- 
egye alíttessenek óh egyedül ettől a té
nyezőtől a munka és termelő ereje in
tenzivebbé tétessen.

Azáltal, hogy a munka hozadéka na
gyobb lenne, a kereseti lehetőségek és a 
tömegek fogyasztóképefisége is 
keóne.

emel*

let
udó

a

A fogyasztás csökkenésének két 
fontosabb tényezője a forgalmi 

és a túlzott vámvédelem.
V.Í. évben kell kei-esztiilosnünk a aza-| 

nálás összes betegségein. Hu ebben az 
óvbeu a kereskedelmi osztály nem mu
tat elég erőt, elég öntudatot, elég ősz- i 
szetarlást, úgy menthetetlenül tönkre- ( 
megy.

A hossza nturló tetszéssel fogadott 
elnöki megnyitó-beszéd után Szarka 
István dr. terjesztette elő titkári jelen
tését, s kogyoletes szavakkal emlékezett 
meg Sós Béla dr. elhunytéról, akinek 
emlékét a Szövetség külön nlap létesi 
télével Örökítette meg. arcképét meg- 
festtetto, amelyet külön ünnepélyes al
kalommal fog leleplezni. A kozgyiilrn 
felállással adott kifejezést kegvolcté-

r-

Huska Vilmos 
az OKISz uj társelnöke

Ezután rátért a közgyűlés n 
megüresedett elnökségi és igazgató- 
sági tagságok betöltésére.

Barcza Lajos a kandidáló bizott
ság megbízásából rövid beszéd ke
retében tette meg a választásokra 
vonatkozó előterjesztéséi, melynek 
alapján a közgyűlés IPWwcr Má
tyást, Holzer Sándort és Huska Vil
mos nemzetgy. képviselőt egyhangú 
lelkesedéssel társelnökké. Kovács 
Ernőt pedig a lel nőkké választotta 
meg. Ugyancsak egyhangú válasz
tással töltötték be a többi tisztáé- 
gélcet is

Blatt Béla, felszólallása ulán a 
megválasztottak nevében Kondás 
Sándor mondott köszönetét, hang
súlyozva azokat a nehéz feladato
kat, amelyek a vezetőségre várnak, 
melynek a kormány rosszindulatá
val és a uemzetgyiilés tagjaiwati 
teljes közömbösségével. szemben, 
kell megvédenie a kereskedelem és 
ipar érdekeit, melyek az alkotmá
nyos fórumokon képviselet nélkül 
állanak. ígéretet tett, hogy a veze
tőség összes tagjaival együtt a leg
nagyobb odaadással fogja támo
gatni Lédetmann Mór elnököt ön
tet ál dozó munkajába 11.

Végül Leszlauer. Gyúlá alelnők 
zárószavaival a közgyűlés véget 
élt.

Az OMKE jubiláns közgyűlése 
Sándor Pál, dr. dlilcksthal Samu, Vértes Emil és Halasi- 

Hscher Ödön Ünnepi beszédei
Vasárnap délelőtt tartotta mpg az 

OMKE a Fővárosi Vigadóban húszéves' 
Jubiláris közgyűlését. A közgyűlésen 
megjelentek Berzevlczy Albert, továbbá 
Varon Gábor, Heinrich Ferenc, Bárczy

schall Ferenc, Mózer Ernő nemzetgyű
lési képviselők, Harrer Ferenc volt 
alpolgármester, Végh Károly a Tőzsde 
elnöke, Mart mi Gyula a Kereskedelmi 
Kamara alánoké, Fodor Ármin kúriai 
tanácselnök az Igazságügyin mister 
képviselője, Belaliny Artúr a Kereske
delmi Kamara elnöke, Tabaltovlch Du
sán, Purébl Győző tanácsnok a 
képviseletében, valamint a 
Kamarák képviselői.

Klnökl megnyitó
A közgyűlést. Sándor Tál 

i meg: Az Y)MKE megalakulás 
• dotta — a kereskedelem egyre növekvő 
jelentőségének, a koreskedőellenes irány 

(túlkapásai folytán életre ébredt korén- 
: keilői öntudatnak és védekezési vúgy- 
nak eredményo volt.

Működésének 20 esztendőjét. a világ 
háború véres cenzúrája határolja el 
élesen egymástól. Az első tíz év még a 
béke jutalmát hordotta magában. A 
másik tíz esztendő a szenvedések meg
számlálhatatlan stációinak hosszú kál
váriája volt. Ez alatt a tíz év alatt ál
landóan a lenni vagy nem lenni ham
leti problémája borongott n magyar ke- 
rrskodelem felett Volt idő. amikor 
csüggedt energiával, ólaiéit hittel me
redtünk a jövő elé: meddig bírja még 
a magyar kereskedelem a mázsás bék
lyók súlyát? Amikor it forradalom vi
harja által felkavart csőcselék ki(ősz- I 
tóttá üzleteinket, amikor a kommu
nista Őrület leltározott és rabolt, ami
kor azt kellett hinnünk, hogy ezeket o 
megpróbáltatásokat nem tudja elviselni 
a magyár kereskedelem. Do

a magyar kereskedelem életereje 
nem tört meg.

Valósággal horotikns küzdelmet kel
lett vívni « kurzus első énéiben a Ino- 
nopoliszfikus és privilégiumot irányzat 
ezerfejü hidrája ellen. Viselnünk kellett 
az állami árdrágítás minden terhét is 
ugyanakkor auouk minden ódiumát. Az csődjét.

főváros 
vidéki

nyitetta
— mon-

árvizsgáló bizottság razzia zó detektív- 
j élnék valóságos erkölcsrendóRzeti, fel
ügyelete alatt nem volt szabad raktá
runkat ntánpótoluunk. Az utánpótlási 
ár késedelmes elismerése elütötte a ke
reskedőt tartalékai gyűjtésétől és ez h 
kunktátori politika most bosszulja meg 
magát. Évekig sínylődtünk a behozatali 
korlátozások szöges drótjaival körül
vett internálótáborban. És mire ezt 
feloszlatták, itt meredoznrk előttünk a 
túlzottan protekcionista vámtarifa sok
szor áthághatatlan kinal falai.

Nem akarom a magyar gazdasági po
litika min,den tévedését tetemre hívni n 
magyar kereskedelem felfakadő sebei
hez, de lehetetlen le nem szögeznem, 
hogy ezen tévedések sorozata volt a:, 
amely a kér.esltédélew ellenálló képes
ségét mesterségesen Icgyöngllctte. É-í 
kiélezte ezt a gazdasági krízist, az u 
pénzügyi politika, amely az 1921. esz- 
íondő végén éh az 1925. évben vált gya
korlattá. A szanálási program olyan ke
reteket állapít meg a bevételeknél, éf> 
önnek megfelelően a kiadásoknál i>, 
amelyeknek beszedése nem járt volu-i az 
adózók túlterhelésével. Ezt a progra
mot azonban a pénzflgx’i kormány nem 
tartotta be és a mindenáron való adó
beszedései elviselhetetlen terheket rak 
a kereskedelem, rállaira.

Legutóbbi parlamenti beszédemben rá
mutattam h kert-skedoh’m krízisének 
egyre aggasztóbb t méreteire. A magyar 
kereskedelem különben szolid alapozási! 
épületen egyre veszedelmesebb repedé
sek mutatkoznak. -A kormánynak ki 

| kell lépnie passzív rcziszténeidjályd a 
\ kereskedelemmel szembejt, ha nem 
akarja, hogy az összeomló épület a 
nemzet napszámosainak ezreit, adófi
zető polgárok ezreit temesse, maga alá- 

lírtíték meg:

az

a nemzeti vagyon cgy-cgy darabja 
töredezik 1c minden bezáruló boff- 

tal.

a
is Jelenti. Ma még csak a kereskedelem 
válságáról kell beszélnünk, do holnap 
már ez a válság Jelentheti az ipar krí
zisét és holnapután az államkassza

kereskedelem hilrle az ország hiteléi
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Ezután kegyelotrs szavakkal emléke
zett meg Szabó Kálmánról fa Jerfy An
talról, kiket az alakuláskor választottak 
meg az elnökségbe, továbbá Kunz Jó
zsef, Tamási István fa Huzallá Gyula 
nlnlnökökről fa elismerő szavakkal mél
tatta az OMKE volt munkatársainak 
érdem óit is.

Üdvözlések
A nagy tapssal fogadott beszéd után 

Balkdnyi Kálmán felolvasta a közgyű
léshez intézett táviratokat fa üdvözlő 
leveleket Üdvözlőiét küldtek többek 
között a hercegprímás, Maycr János 
földmívelésügyi miniszter, Scitovszky 
Tibor a nemzetgyűlés elnöke, Gaál 
Hasion nemzetgyűlési képviselő, Emich 
Gusztáv l>erlini követünk, továbbá a 
hazai ég külföldi különböző koroske- 
dolmi testületek.

Ünnepi beszédek
Ezután dr. Olücksthal Samu 1 ártotta 

inog ünnepi beszédét:
Az OMKE alakulásának közvetlen 

rugója az az agrár irányzat volt, amely 
a mull század utolsó évtizedében köz
vetlenül a kereskedő ellen irányult. Az 
alkotmányos élet helyreállítása után még 
koroskedelembarát volt a hangulat. A 
társadalom Széchenyi tanításának a ha
tása alatt állt, aki a közvéleményt a 
kereskedelem nagy jelen tőségéről tudta 
meggyőzni. Kormányaink is a liberális 
politikát vallották és egymásután .lát
tuk napvilágot azok a törvények, ame
lyek a krecskedelmet szolgálták. Az az 
irányzat azonban nem sokáig tartott. A 
külföldi tőke nőni szolgálta a mezőgaz- 
díísági hitelt fa amikor a mezőgazda
sági termények súlyos áresése követke
zett be, a kereskedelmet, tették felelőssé 
n mezőgazdaság kétségtelenül súlyos 
helyzetére. 1896-ban megalakult a Ma
gyar Gazdaszövetség és egy évvel rá a 
Gazdasági Egyesületek Országos Szö
vetsége. 1896-tól kezdve a szervezkedés 
már közhatósági támogatásban js ré- 
Bzesült. 1901 végével már 263 gazdasági 
egyesület működött. A szervezkedésnek 
ez a mód .ja azonban nem bizonyult elég 
éles harci instrumentumnak fa ezért 
folyamodott a kereskedelemellenes 
irányzat u szövetkezetek nagyarányú 
létesítfaéhez. 1898-tól 1904-ig a fogyasz
tási szövetkezetek .száma. 67-ről 980-ra 
emelkedett.

A kereskedelemellenes irányzat A szt’- 
ve.tltazstekn'ek ily nagymérvű létesítésé
vel h ’ kereskedelmet létérdekeiben kí
vánta megtámadni. x

Ennek az áramlatnak a nyomása alatt 
született meg az OMKE a védelmi harc 
céljaira. A megalakulás óla több mint 20 
esztendő telt cl. Ebbe a korszakba esik 
Magyarország legszomorúbb fejezete: a 
világháború, a forradalmak és a gazda
sági lezüllés. Ezek az évek természetesen 
nem a normális fejlődés jegyében pereg
tek le. A 20 éves évforduló idején súlyos 
nálunk eddigelé nem észlelt terjedelmű 
krízisnek idejét éljük.

Azt. kell kívánnunk, hogy felülkoro- 
k ed jók annak beismerése, hogy az összes 
hasznos erők harmonikus összefog!a Iá
iéra van szükség. Ezzel menthetjük meg 
u magyar gazdasági életet.

Ez.után Vértes Emil szólalt föl:
A válság okai közül kettővel kívánok 

foglalkozni, a hiteikrízissol fa a fogyasz
tói kríziséül.

Mind a kettő olyan, hogy elhatalma
sodásuk nem az elkerülhetetlen gazda
sági következményei közé tartozik a há
borús és inflációs bajoknak, n Trianon 
rettenetes tévedéseinek, hanoin tisztán 
elhibázott kormányzati intézkedésekre 
vezethető vissza.

A számtalan okból clgyengült magyar 
kereskedelem nehéz küzdelmében egy
szerre egy oly veszedelemmel találta 
magát szemben, mely már oxisztenciá- 
ját fenyegeti. Ez a bankhitel egyenletes 
és nélkülözhetetlen áramának megszorí
tása. A válság kiéleződésének egyik 
Alapvető oka a nemzeti banknak a ko- 
reflkedelini hitelek terén inaugurált leg
újabb keletű hitelpolitikája.

Herllnger és Rubel 
posztó- és béIi bírunagykereskedés. Fóüzlet: 
Bálvány ucca 18. Detailüzlet: Dohány ncca 19

Weinsr Mátyás divatáruházában 
vidéki kereskedők és konfekció-árusok finomabb 
axövct-, aeiycm- és mosókelmeszílkségletüket kisebb 
mért tékáén is nagybani árban szerezhetik be: 
Budapest VI, Andrássy út 3. szém

Holtzer S. és Fial
kézmúáru nagyketcskedés

Xalll klklnltiiO tihir-iinyomötttM
Budapest. Zrínyi ucca 17 119

A dirokt hiteleket élvező elsőrangú 
kereskedelmi cégek megszavazott hitel
keretein a Jegybank meglepetfaszerű 
megszorításokat tett, Amelyekkel régi 
tőkeerős szolvens cégeket belesodort a 
válság hullámaiba. Ezek a megszorítá
sok ma már olyan méretűek, hogy ko
moly gazdasági exiszteneiák súlyos fize
tési nehézségeitől kell ebből kifolyólag 
tartani. A hitelkérdés legsürgősebb 
megoldása nélkül elpusztul hónapok alatt 
a magyar gazdasági élet.

A másik egyenes kövotkezvnénye a 
helytelen gazdaságpolitikának az a nép
szerű fogyasztói krízis, amit mindenki 
konstatálhat, ha látja az üresen álló 
boltokat.

Es mi idézte elő ezt a kíméletlen üldö
zését és megkárosítását a magyar kö
zönségnek és az azt kiszolgáló kereske
delemnek? Előidézte az a szerencsétlen 
gazdasági és vámpolitika, amely egy 
olyan vámtarifát látott jónak a gyenge, 
nagy kíméletre szoruló magyar fogyasz- 
tóközönség zsebéből létrehozni, amelyet 
az semmi esetro a mai körülmények kö
zött el nem bír és amely előbb-utóbb ka
tasztrófába fogja sodorni ezt az or
szágot.

Hitelpolitika ós vámpolitika. E két té
ren kizárólag a hibás intézkedések okoz
tak válságot. Tessék bátran szembenézni 
a szomorú, de félremagyarázhatatlan té
nyekkel és beismerve az elkövetett hibá
kat, tessék azokat haladéktalanul or
vosolni.

Végül Halasi-Fischer Ödön tartott 
nagyhatású beszédet:

Nem egyoldalú merkantil-politika — 
mondotta— a megértés a kereskedelem 
érdekei iránt. A merkantil-politika volna 
ma Magyarország számára a legjobb 
agrárpolitika, mert a gazdaságtörténet 
tapasztalatai és a gazdasági élet törvé
nyei szerint a mozgékony kereskedelem 
tárja fel az utat a nehézkesebb mezőgaz
daság előtt. Teljes joggal lehet felállí
tani azt a tételt, hogy

a mezőgazdasági többlermelés Jelsza
vának valóra váltásánál igen fontos 
szerep jut a magyar kereskedelem

nek.
álkor, ha a magyar kereskedelem nem 
lesz kénytelen többé nehézségekkel fa 
akadályokkal küzdeni, mert a kereskede
lemi feladata a fogyasztási piacok bizto
sítása és a mezőgazdasági termelés szá
mára.

A jól kiépített értékesítő szervezőt 
hiánya egyik legfontosabb akadálya a 

i mezőgazdaság intenzitása fokozásának 
és számos mezőgazdasági terményünk 
azért nem tud a külföldön tért hódítani, 
mivel kereskedelmileg nincs megszer
vezve.

Az állam most az évek során át ellen
ségek gyanánt kezdte a kereskedőket, 
úgy bánt vdük, mint letiport ellenségek
kel, megbénította őket, mint a békekon
ferencia bénította meg Versalllesben a 
német birodalmat és Trianonban Ma
gyarországot.

Tessék felszabadítani ezt a megbéní
tott és megcsonkított kereskedelmet, tes
sék visszaadni a kereskedelem számára 
a régi szabadságot fa akkor kereske
delem nem csupán a gazdasági élet tör
vényei által reá hárított nagy- funkciót 
fogja újra tökéletesen lebonyolítani, de 
értékes szövetségese lesz az államnak a 
politikai feladatok megoldásában is.

Amint a német kereskedők fa a német 
vámegység alapították meg a némot bi
rodalom egységének visszaállítását,

u magyar kereskedők lesznek akarva 
eagy akaratlanul az integritási gon

dolat előőrsei.

Magyarország integritása ellen vétet
tek azok, akik vétettek Budapest ellen és 
vétettek a magyar kereskedelem ellen. 
A kereskedelem lehet egyedül az a szer
vező erő ma, mely a széttagolt országban 
legalább a gazdasági kohéziót megvaló
sítja.

A kereskedelem még nem tanulta mog 
eléggé erejét használni, de amint azt 
megtanulja, lesz ’szava és pedig súlyos 
szava a törvényhozásban és mindenütt, 
ahol a gazdaságpolitikai kérdésben dön
tenek.

Ezután a vidéki kereskedelmi egyesít- 
letek képviselői tolmácsolták üdvüsletti- 
ket és ismertették sí egyes vidékek kc- 
1 o.k<«lólnck sérelmeit.

A közgyűlés Sdndor Pál lárówavalval 
ért végok

Nagygyűlés a szSvoHWMték 
túlkapásai altan

Vasárnap délután 3 órakor a Keres
kedelmi Kamara Szomerenccai holységé- 

bon folyt le a kereskedők országos kon
gresszusa a szövetkezetek ügyében,

Koncsek Géza üdvözlő beszéde után 
Sándor Pál vette át az elnöklést. Elnöki 
megnyitójában liangsúlyozta, hogy mi
kor Inwz év előtt az OMKE megalakult, 
a programjának egyik pontja az volt, 
hogy a kereskedők a szövetkezeti esz
méknek nem ellenségei, amennyiben 
azok a megfelelő keretek között működ
nek. Minthogy ma már a szövetkezetek 
működéséről ebben az értelemben be
szélni nem lehet, a kereskedelem és ipar 
a maga exisztenciájának megmentése ér
dekében a túlkapások ellen felszólalni 
kénytelen.

Ezután dr. Saabé Mihály a Debreceni 
Hentesipar testű let elnöke tartott elő
adást a szövetkezet és a kereskedelem 
kérdéséről. Határozati javaslatot nyúj
tott be, amelynek értelmében addig, 
amíg az ipar és kereskedelem sérelmei 
nem orvoqpltatnak és az egyenlő ver
seny feltételei meg nem lesznek, addig 
ezt a kérdést állandóan napirenden fog
ják tartani.

Különben holnap délelőtt a kereske
delmi és ipartestületek képviselői a ke
reskedelmi minisztérium elé vonulnak 
és Sándor Pál vezetésével tíztagú kül
döttség terjeszti elő a miniszternek a sé
relmeket.

Itt említjük meg, hogy vasárnap dél
után 6 órakor a Hungária szállóban 
Sándor Pál és neje, továbbá Drucker 
Géza, az OMKE alelnöke fa neje ven
dégül látták az OMKE szakosztályainak 
és vidéki kerületeinek vezetőit, továbbá 
számos politikai és társadalmi előkelő
ségét. Este 8 órakor pedig a Gellért- 
szállóban vacsora volt a kongresszs 
résztvevőinek tiszteletére.

A inunMik is alkalma- 
zottoK értekei azonosuk 
Pikler Emil előadása az OKISZ-ban 

’v'
Az Országos Kereskedő és Iparos 

Szövetség legutóbbi tagösszejövete
lén Pikler. Emil nemzetgyűlési kép
viselő érdekes előadás keretében' 
foglalkozott a magánalkalmazottak 
gazdasági helyzetével és a munka
adókhoz való viszonyával. Rámuta
tott arra, hogy az elméletben bizo
nyos ellentétek alakulnak ki a 
munkaadók és az alkalmazottak ér
dekei között Ezt az elméleti ellen
tétet a gyakorlati élet és a mai gaz
dasági viszonyok nagyrészt kikü
szöbölték, mert a magánalkalma
zottak legjogosabb követeléseit is 
csak akkor teljesíthetik a munka
adók, ha anyagi eszközeik és viszo
nyaik ezt lehetővé tszik. Éppen 
ezért a kormány a legkedvezőtle
nebb időpoutott választotta arra, 
hogy az alkalmazotti jogviszonyok 
kérdését napirendre tűzze. Az elő
jelek után Ítélve azonban a kor
mány nem is törekszik a nyilvános
ságra hozott törvénytervezet sür
gős megvalósítására, s igy azzal 
nem is érdemes behatóan foglalkoz
ni. Meg kell azonban állapítani ez
zel a törvénytervezettel szemben 
azt, hogy az alkalmazottiakra néz
ve különösen a felmondási idő és 
.végkielégítés kérdésében a legna
gyobb mértékben sérelmes és a szo
ciális belátás teljes hiányára vall. 
Ma azonban, amidőn a munkaadó 
mindinkább elveszti n lehetőséget 
vállalkozása tpvábbi ffntartására, 
s a mostoha gazdasági viszonyok 
miatt a munkanélküliség egyre na
gyobb méreteket ölt: az alkalmazot
taknak és mjinkaadóknak egyaránt 
a legfőbb érdekük, hogy a gazdasá
gi válság minél előbb enyhüljön, s 
ennek a közös, érdeknek megvalósí
tására kell mindkét félnek egyesült 
erővel törekednie, égül rámutatott 
Pikler. Emil nemzetgyűlési képvi
selő arra az önfeláldozó küzdelem
re, melyet az alkalmazotti érdek
képviseletek munkanélküli kartár
saik támogatására folytatnak.

A nagy tetszéssel fogadott elő
adáshoz SzaJrka István dr., Kövúcs 
Ernő, Feleki) László dr. és Lédet* 
mann Mór szólották hozzá.

I

Central 
magyar 

nagyszálló 
WIEN, ll- Téborstrasse g/a 
(A terménytőzsde és Ferdinandsbrücke mellett

„O" Kocsi megálló az Ostbahnhoftól)
150 a legmodernebb comforttal teljesesen újon
nan berendezett nagyszálló légfűtéssel, hideg- 
C'1'? ,loltóv“íS-lilt r“isz2l»»' magyar konyha 
kávéház. Kinő. Magyar kereskedők és iparosok 

találkozóhelye. A város központjában.

1 Agyai szoba 50 69000 Kor2 — --------------’>> >< 80—120.000 Kor
mely árakban minden benfoglaltátik

Az OKISZ Igazolványával ellátott 
tagoknak a fenti árakból 10 
százalékos engedményt adunk

CEHTRAL NAGÜSIÍUO
WIEN, II., Táborstr. 8 a

X.
Prágai 

Nemzetközi 
Mlntavásár
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22—29-íg
a csehszk vák kormány védnöksége alatt

Vízum 
nélkül

$3 o/n vasúti kedvezménnyel utazhatnak 
látogatók március hó 12-től április 8-ig 

Bővebb felvilágosítást nyújt’ 
Tanzer Miksa, Budapest 
VII, Akáczfa u. 90. Tel, J. 106-31

Guffmann is Fekete
kötszövötl. és kötöttáru gyér 

Budapest. Óbuda 
Központi raktár és Iroda: 

VI. KÉR., DEÁK TÉR C. SZÁM 
(ANKER PALOTA)

AllcnlH posztó-és textilgyárak kép-
M ■< Budapest,MIT FB Cl V» Mérlegucca 12

Weisz H. Ármin Budapest, Károly körút
13 (az udvarban). Gombás warrókellékek kereskedés

GROSZ ADOLF
33

. Posztó ós kózmüáru 
nagykereskedése 
Budapest, V, kerület 
Vilmos császár út 12

Telefonszam: 110—40. J
Porges és Társa Rt. 
textilragykereskedés Károly köryt 19. Vezérigazgató 
Wild |enó. Igazgatók Baum Mór Ó8 Schonensohein Béla

WEISZ SÁNDOR ÉS RÓNA
Posztó- és bélésárunagykereskcdés Budapest, 
V. beriilety Arany Jánoi ucca 23.

pLATStHEK VILMOS 
férfiruhe áruháza Budapest IV. kerület. Károly 
körüt (Központi városház.) Telelőn; 11-78. szám

Donáth Jena és Társa
Budapest. IV. kerület, Saxrb ucca 8 

5. aűdington & Oo Ltd 
londoni poszlógyári 
cég vezérképviselői
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Ml lesz i íövM 
Kölcsönliölirny ekkel ? 
Az érdekeltek állásfoglaláit 
várnak a községi választáso

kon résztvevő pártoktól
Amint ismeretes, a fővárosnak 

külföldi adóságain kívül tekintélyes 
összegű belföldi tartozásai vannak, 
melyek a háborút megelőző évekből 
származnak, s melyeket

kölesönkötvények kibocsátása 
formájában főleg a budapesti 

polgárságtól vett igénybe 

személyes agitáció és befolyásérvé- 
nyesités mellett a főváros akkori 
vezetősége és a törvényhatósági bi
zottság kormányzó többsége.

A Wolf párt uralmának kétségte
lenül egyik legerősebb fegyvere 
volt az az érvelés, hogy a liberális 
korszakból olyan rettenetes va- 
íutáris tartozásokat voltak kényte
lenek elvállalni, melyek a reális 
gazdálkodást szinte lehetetlenné 
tették. Ilyen körülmények között 
Wolfféktől semmit sem remélhettek 
azok

a fővárosi kötvény tulajdon'ösok, 
akik természetszerűleg túlnyo
móan a polgárság liberális ré

tegeiből kerültek ki,

g akik annakidején bizalmukkal és 
áldozatkészségükkel lehetővé tették, 
hogy a főváros a bankok függő köl
csönéttől emancipálja magát, s ez
zel kétségtelenül nagy erkölcsi si
kerhez jutatták a demokratikus-li
berális törvényhatósági többséget.

Most, amidőn egyrészt a külföldi 
tartozások rendezése rövidesen be 
fog következni, s a kölcsönkötvé- 
hyek utolsó darabjai is már kisoj,- 
tolás alá kerültek, másrészt pedig a 
főváros törvény hatóságában ismét a 
liberális-demokrata irányzat igényli 
v vezetést: teljes mértékben idő
szerűvé lett a fővárosi kül'csönköt- 
vények részleges valorizálása, mely 
bizonyos községi pártok számára el
kerülhetetlen erkölcsi kötelességet 
jelen t.

Amint értesülünk, a Részvénye
sek. Értékpapír- és Biztosítási-köt
vénytulajdonosok Egyesülete meg
bízásából az egy esttlet ügyész-főtit
kára, Fcleky László dr., már rész
letes memorandumot is dolgozott 
ki ebben a kérdésben, mely tárgyi 
formában kimutatja, hogy az egyes 
kölcsönbetéteket, milyen célokra 
fordította, s azok ellenértékét, mi
lyen mértékben valorizálta a fő
város.

Az érdekeltek úgy Ripka Ferenc 
kormánybiztost, mint pedig a fővá
rosi választásokon résztvevő pártok 
vezéreit fel fogják kérni, hogy fejt
sék ki a kölesönkötvények valorizá
lására vonatkozó nézetüket s számí
tanak arra, hdfey kellő megértést 
fognak találni.

Ellenkező esetben tömegesen 
megindulnak a valorizálási pe
rek a főváros ellen annál is in
kább, mert a RÉBE számos 
tagja több millió aranykoronát 
kitevő egész vagyonát adta köl
csön a fővárosnak és így sze

gényjogon perelhet.
Az általános magánjogi birói jog
gyakorlat a valorizálási perekuél 
mindenkor döntő körülmény gya
nánt. bírálja el azt a kérdést, hogy 
az adós a hitelügylet által milyen 
mértékben gazdagodott, s erre a ki
alakult, szokásjogra alapítanák az 
érdekeltek a főváros ellen irányuló 
keresetüket is.

26 Legjobb minőségű
Hrfl- fs nőlszövetck 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

FRIEDMA1I1I FARKAS 
divatáruháza VII., Király ucca 11. az. 
Etedás nagyban ás kleelnybett I!

14.000 választót végleg kihagytak a névjegy
zékből

Négy hét múlva hivatalosan le
zárják a községi választók névjegy
zékét s e naptól — április 20-tól — 
számított 15 napon helül, tehát 
május 5-ig meg kell tartani a fő
városi választásokat. Már most 
mindenkit érdekelhet, vájjon hány 
polgár állhat ea alkalommal az ur
nák elé, hogy szavazatával döntsön 
Budapest jövő sorsát illetően. Az 
eredmény elég szomorú, mert mint 
befejezett tény áll előttünk az 
alábbi kimutatás, amelyből világo
san kitűnik, hogy alig 296.000 buda
pesti polgárnak adták meg leg
elemibb jogát, azt a jogot, hogy 
beleszólhasson saját maga és vá
rosa sorsának intézésébe. A leg
jobb esetben tehát választókerüle- 
tenkint.
alakulni 
száma:

a következőképen 
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fog ki
véglegesválasztók
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A mninminnr s textllvímoK leszíllítösűt 
Követeli

A túlzott vámvédelem árt a nagyiparnak Is
Az önálló gazdasági berendezke

dés első állomásául a kormány az 
autonóm vámtarifának erősen vé
dővámos alapon való megalkotását 
tekintette, s ezeket az autonóm té
teleket a kereskedelem tiltakozása 
dacára január 1-én életbe is lép
tette. Az élet azonban csakhamar 
igazolta, hogy e tárgyalási alapnak 
szánt, de gyakorlatilag még a gyár
ipar szempontjából is túlzott vám
tételek teljesen megakasztják a gaz
dasági élet vérkeringését, mert in
dokolatlanul fokozzák a drágaságot, 
s csökkentik ,a fogyasztóképességet.

Emellett ezek a túlzott vámtéte
lek a kereskedelmi szerződések 
megkötését is megnehezítik, mert 
a külföld nem hajlandó ezeket a sok 
tekintetben észszerűden tilalmi jel
legű vámokat tárgyalási alapnak 
elfogadni, s amint már ilyenkor 
történni szokott, megkezdődik a 
vámháborunak az az enyhébb, de 
nem kevésbé káros módszere, ami
dőn a inakacskodó féllel szembeu 
az ellenfél Is az elzárkózás fegyve
réhez nyúl, s vagy behozatali ti- 
talmat állít fel, vagy felemeli a sa
ját vámtételeit.

A Csehország és Magyarország 
között létesítendő kereskedelmi 
szerződés tárgyalásainak jelenlegi

WARENHAUS
II, MARiAHIbFERSTR ASSE >5-87 
SOlilDESTES, BlblilGSTES KAUFHAUSZ WIEN

IOCASZAT-DENTIST
p—aeeeiiePPPPWPPWfWP■■■■■■■■■■■■

MARFAI ARTÚR

III. 11987 103 78 58 G
IV. 17897 753 298 35 89
V. 14344 228 AŐ2 63 10
VI. 8632 409 218 44 24
VIL 11314 1459 274 108 21
VIII. 13556 1142 312 169 8
IX. 12518 153 129 37 16
X. 10400 438 238 59 10
XI. 12700 314 165 28 17
XII. 11600 1898 680 435 103
X1IJ. 10148 727 298 90 12
XIV. 12582 581 202 86 10
XV. 14011 294 200 51 13
XVI. 17349 1107 372 159 12
XVII. 10964 518 434 35 22
XVIII. 18949 687 633 44 100
XIX. 14803 401 370 121 44
XX. 13790 357 293 25 25
XXI. 17094 205 201 57 13
XXII. 16203 531 275 119 10

293116 14889 6388 2196 600

12051 
18021 
14417 
8700 

11513 
1373.3 
12571 
10469 
12745 
12138 
10250 
12678 
1J078 
17520 
11021 
19093 
14968 
13840 
17164 
163.32

295913

Mint látható, eredetileg 285798 
választó szerepelt a községi név
jegyzékben, a kihagyottak száma 
pedig 14889 volt. Ezek közül eddig 
mindössze 2196 polgárt vettek fel, 
mig az újból kihagyottak közül 
csak 600 élt panasszal a közigazga
tási bírósághoz. Ha mind a 600 pa
naszt figyelembe veszik — ami nem 
valószínű —, akkor is csak 295912 
választó szavazhat a fővárosi vá
lasztásokon.

stádiumában is ez a helyzet állott 
; elő. Csehország nem hajlandó tár

gyalási alapnak elfogadni az auto
nóm vámtételeket, s miután lénye
ges engedményeket nem kapott, a 
Csehországba irányuló magyar ex
port elé, főleg pedig a magyar liszt
kivitel elé gördít akadályokat. Ez
zel védeni kívánja saját malomipa
rát is, a főcél mégis az, hogy a 
magyar kormányt bírja engedé
kenységre.

A magyar malomipar természete
sen mindent elkövet arra, 
kormányt a textilvámok mérséklé
sére és eázel ~ ' 
nypló lisztexport akadályának elhá- 
ritásására rábírja és kétségtelenül 
helyesen érvel azzal, hogy az újon
nan keletkezett textilipar érdekei
vel szemben a 300 éves világhírű 
magyar malomipar érdekeit sor
rendi elsőbbség illeti meg.

A hazai textilipar nem fog tönk
remenni, ha 100 százalékos vámvé
delméből lényeges engedményeket 
tesz, a magyar malomipar kívánsá
gának teljesítése pedig nemcsak e 
régi hazai ipart védené és nemcsak 
kereseti alkalmakat teremtene, ha
nem a külföldi textiláruk vánile- 
szállitásával a fogyasztók milliói
nak is szolgálatot tenne.

hogy a

a Csehországba irá-

.. ... íehcrnemi.
WW W ■■ M karót 13. Alapittatott

RLEA i»flTLflsi

SZÖVET/ES 
MUNKARUHÁK i 
íGikmannjuxJ

Pajor esGrlBsiS“gS
kedése Budapest V, Bálvány ucca 5. szám

STÉENHARDT testvérek
__ m 'Ul’„K,rlk,yutcR i 3
Rövlcf- e« swnvBttővit mr ■■> kereskedés

Einzicr Hpnrílr y*1, K*ro,y körút is 
k n I f ,e“riK TeJeién József 122-Ő7 
Külföldi gyárosok képviselője

I Lgná<1185& évben Budapest Mrúiá5°sz.

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Noustadt an dór Tafolfickto 
i. B. Jungbunzlaa i. B.

Kratzau i. B, Dalowitz i. B.

vezérképviselete Magyarország számára
Bécs, Zelinkagasse 4

Dplf 70|< Fmil Posztó- és bé'ésárú-HCIlAiCl Art IIIII nagykereskedése
VJ. tarUtaf, Anti* «. ttém

Sugár Arnold üzletház Buda
pest V, Sas ucca 20. szám Kendő*, zsebkendő- és 
diva'árunagvkereskedő. — Állandó dűs raktár

Erasmo M, Reda 
Biella

41 *

Textiltvaren altér Art
R.pmunlan* oon TaxtUfabrUrnn

Pdrtpf/Mlr a havai Iparit

I* II

piBtózíiel- és hélÉsámagykertsWök
A Budapest—-Warnsdorfi 
Paniutszövőgyár R.-Társ. 
egyedárusítói lerakafa.
Budapest V, Zrínyi ucca 15 <b

Beck Vilmos és Fial
gyapjétr úgy árai

Gross — Meserltsoh 

Emerlch Dlté Hnmpoleo

Iroda:
B4cs VI, Hirschengasse 95

FchÉr Géza, Budapest V, Nagy 
korona ucca Z4.
"61 wJiKS SElNER ÍS KbINGER

Budapest IV, Kossuth Laios u. 17
TcletonszAm : Jőisei 111-54 101

Zsebkendők női fürdőruhák, textiláruk nagybani 

bJI,UMlal3 Hodistadter Múr és Fial 
kötény-, gyermekruha-, női- és térfí- 
Ichérnemúck gyára Budapest, Károly 

Alapittatott 1883. Telefon: lóisct 115-22

«8yap|ú ét Pawutáru Keret- 
ktá'ilml Rt Export-Import. 
Buaavest, Mérleg ucca 12

Deutsch Mór Es Fial
Vilmos ciátíár út 6 K> 

Férfi-, fin- és gyermekruhagyír. Szir»e- 
árugyár. Posité- és bélésáruk nagyban

Kovács Ernő
B pesitánagykeraakedés 
■udepest V, Nagy korona a. IS
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KÖZGAZDASÁG
A Porti Magyar KercakedelnV 

Bank szombaton tartotta 83-lk ren
des közgyűlését, amelyen beszámol
tak az 1924-iki üzlet évről, de egy
úttal napirendre tűzték a már ismer
tetett londoni tranzakciót. A köz
gyűlés az évi jelentést és a mérleget 
jóváhagyóan tudomásul véve, az 
igazgatóság javaslatait elfogadta, 
nevezetesen elhatározta, hogy az 
alaptőkét 100.000 darab uj részvény 
kibocsátása áll el, melyeket dara
bonként 1,100.000 koronával a kül
földi pénzcsoport vesz át, 800 millió 
koronáról 1000 millió koronára emeli 
fel, minek következtében a bank 
nyílt tartalékai kb. 1.30 milliárd ko
ronára fognak emelkedni. Az igaz
gatóságba újból beválasztották: 
Fcllner Henrik, Haggenmacher Osz
kár. dr. Halászy László, dr. Hegedűs 
Lóránt, Mezei Mór, Schwelger Ödön 
és Sturm Samu urakat Az 1924. fiz* 
letévre vonatkozó részvényenkénti 
•10.000 korona osztalék március 23-tól 
kerül kifizetésre. A bank egyébként 
mull évi nyereségéből a XVciss Fii- 
löp alapit vány unk 100,000.000 koronát 
adományozott. Welss javaslatára a 
bank elnöke, Igazgatósága, ügyve

zető igazgatéi és főtisztviselői 
együttesen további 100,000.000 koro
nát juttattak ez alapnak abból a 
célbv I, hogy a banknak nyugdíj 
nélkül elbocsátott ama tisztviselőt, 
kik még nem helyezkedtek el es sú
lyos anyagi viszonyok között van
nak, ez alapból kapjanak esetről* 
csetre segítséget*

— Schlanger Mór a Hitelrendező Igaz
gatója. A Ili telrendező Rt. legutóbbi 
Igazgutógégi ülése, melyen Vámbéri 
Rusztem dr., Feleky László dr., Naményi 
Ernő dr., Rősler József, Baán Biharú, 
Lampl Ignác és Horváth Sándor vettek 
részt, b folyóügyek íetárgyalúsa után a 
részvénytársaság igazgatójául Schlanger 
Mórt hívta meg.

— A Borsod-Miskolci ég Debreceni Ist
ván Gőzmalom Rt. tartota Szécsi Pál 
alelnök vezetésével a Hazai Bank Rt. 
helyiségében rendes közgyűlését. A köz
gyűlés az igazgatóság által előterjesztett 
óvi jelentést elfogadta. A mérleg 
8.992,871)9.11 korona tiszta nyereséget tün
tet fel, amelyből az 1924. évre részvé
nyenként M.CiOO korona osztalék kerül 
folyó hó 23ától keídődőleg a Hazai Bank 
Bt főpénztáránál és a malom miskolci 
és debreceni pénztárainál kifizetésre.

— A Magyar Országim KözpontI Taka
rékpénztár. A részvényesek folyó hó 
21-én tartott 5.1 rendes közgyűlése az, 
igazgatóság javaslatait változatlanul el
fogadta é® elhatározta, hogy a múlt évi 
7.501.213.242 koronát kitevő tiszta nyere

gégből az osztalékszelvény folyó hó 23- 
tól kezdve az intézet pénztáránál 10.000 
koronájával váltassák be. Az igazgató
ságba dr. Hodossy Sándor, Pucher Ist
ván, dr. Surányl Miklós és Wolfner Jó
zsef újból meg választattak.

— A Magyar Általános Takarékpénz
tár Rt. igazgatósága dr. Horváth Lipót 
elnök-vezérigazgató elnöklete ulatt tar
tott ülésén megállapította az 1924. óvi 
mérleget. E szerint 25.178,092.438 korona 
bevétel és 17.658 551.924 korona kiadás 

| merült fel, úgyhogy az év tiszta nyere
sége: 7.519,540.514 korona. A nyereség tu
lajdonképen ennél is több, mert a mér
legen belül egy milliárd koronát leírt az 
igazgatóság a kényszerépitkezés során 
felépített VI., Bajza ucca 29. számú ház 
építkezési költségeinek apasztására. A 
mérleg tételei közül figyelmet érdemel, 
hogy a betét és hitelezők .176 milliárdot 
(tavaly 17 milliárd) és a váltótárca 106 
milliárdot (tavaly 4 milliárd) tesznek ki, 
ami az intézet nagyarányú fejlődésének 
és mobilitásának bizonyítéka. A betét
állomány nagy emelkedését különben az 
intézet 20 fiókja, melyek közül 12 vidéki 
fiók a legniagyarahb és leggazdagabb 
környékeken működik és csak 8 a l’ővá- 
íosban — nagyban elősegítette. Az 1925 
március 31-re egybehívott 43-ik rendes 
közgyűlésnek javasolni fogják, hogy 
nyugdíjalapra és tisztviselői jóléti cé
lokra további 1 milliárd korona folyó
st ttassék, az osztalékszelvény pedig 7500 
koronával — 750% (tavaly 2500 = 250%) i 
váltassák be.

— A Magyar-Német Mezőgazdasági Rt 
közli, hogy a napokban tartott rendes 
közgyűlésén alaptőkéjének fölomelését 
határozta el. — Az elővételi jog a Ma. 
gyár Földhitelintézetnél o hó 23-tól áp
rilis 3-ig bezárólag 60.000 koronás árfo
lyamon 2:1 arányban gyakorolható. — 
Ezt a tőkeemelést nagyszabású Sérlet- 
szaporodási tranzakció, nemkülönben a 
„Sátor" Vetőmagüzem Rt. részvényeinek 
megváltása tette szükségessé. Ez utóbbi 
vállalat ugyanis érdokközössógbe lépett 
a berlini Német-Orosz Mezőgazdasági 
Ilt.-gal nagyobb mezőgazdasági exportok 
lebonyolítására. — Ugyancsak tervbe
vételeit, mint ezt velünk közük, a Ma
gyar-Német Mezőgazdasági Rt.-nak oly 
arányú kiépítése, mely a vállalatot az 
ország egyik legnagyobb mezőgazdasági 
intézményévé fogja emelni.

— A budapesti kamara kényszer- 
egyesséki bizottságot létesít A 
budapesti Kereskedelmi és Ipar- 
Kamura — értesülésünk szerint — 
kényszeregyességi bizottság szerve
zését tervezi, s ennek tanulmányo- 
zására egyik tisztviselőjét Mis- 
kolera küldi, ahol már hasonló bi
zottság működik.

— Piaci árusok nagygyűlése. A 
Csarnoki és Piaci Árusok Egyesü
lete március hó 5-én, délután í óra
kor, a régi Országimban nagy
gyűlést tart, melyre az érdekelt ha- 
(óságokat is meghívták.

0

Férfi színes sefiring
2 gallérral......... —...............

Hosszú hálóing
wnt* bortniv"! ... — —

Selyemmellií Ing
2 gallérral...........................

Selyempupfin zefirlng
2 gallérral .........................—

Selyem nyakkendő 
gyönyörű minta — ... M

Selyem n akkendő 
mocador... — ... — — —

Selyem nyakkendő 
mintás újdonságok .-

Se yem nyakkendő 
moaré, legújabb ............_

Selyem nyakkendő 
kockás, tavasz újdonság

Kernén gallér
szimpla, prágai

Kernén ga ér 
szimpla, la bécsi ... _ M

Keményga lér 
dupla, prágai ........  M M

Keménygallér
dupla, la bécsi... — ...

Nadrágtartó
selyem ... ... «. ... _

Férfi zokni
ló minőség..................... ....

Hímzett zokni
kitűnő m nőség —. ... ...

Cérna zokni
minden színben ... .

Kockás zokni
'avasai divat _.......... . «.

Urid'vat-osztály
85-ooo
98ooo

210-000
25-000
55ooo
65-000
98-ooo 

13O-00O
11- 500

15-500
12- 900

17-000

29ooo
6-500

25-ooo
33-ooo
55-000

NŐI dlvat-o*z*ály
Hímzett Ing és nadrág oa
Jó minőség, darabja ......... .. OJ.0D0
Pubigallér . A

a minőség, kemény — J Jy.000
Női reformnadrág

lekelv ..................... ....................... 29-900
Női kőtőttmellény ..Z

díva csíkos, g.tapja -.......... w ... 1 lO.ooo
Női hímzett combiné ■ . e

ctlpWve)------- -- ...----------------ÍJ Q.000

Mintát küldünk, — Aíer nem feleld áruért a pénzt visszaküldjük. 
Utdnvételes csomagot küldünk. __ _

Rákóczi-ut

H.
74. .
árban> jy

Női harisnya
minden színben ...... m <

Musllnharisnya
minden színben ... ... M ,

Fát olharlsnya
minden színben ... _ _ .

Selyemharisnya
mosható, var/otl: ... ... ...

Tiszta selyemharisnya
garanciával— ... ... _ ... .

7.900

23.000

39.ooo
45-000 

llO-ooo

Bőrkextyllk
Pécsi bőrkeztyü

férfi és női................................... •
Kutyabőrkeityü

férti ós női gyön.'. házgombos
Kutyabőrkeztyü

férti és női, csatlós —..............
Fekete női classékeztyü

5’/i. 6, 6% számokban, reklámár .M
Mosókeztyü

fehér ós sárga, szarvas bőr ... _ M.

Ernyők
Férfi- és női ernyő

tartós minőség ...
Félselyem dlvaternyő

«rf> és női.................. .......... ..........

75.ooo
96-ooo 

110-oco
30-000 

125>ooo

95.000

175.000

Méterérti oMtály
Mosott vászon « * -

jóminóiágü........_ — * «j|.50v
Bőrerős angln . »

lőmioóségü _ u. <■» M * fl .900
Férfi ingaeflr IQ

ktttioö „fatartó _ _ _ ___ |Q.000

Mosócrepp
minden létező színben ... Ü

Mintás mosómarokin
gyönyörű ki mintázásban M

Batisztsifón
80 cm. széles _ .................... M

Agynemüdamaszt
jóminőségü... ........ .

Francia eponge
legújabb mintákban ... _

Francia eponge
duplaszéles____ M M M

18-000

22-500

24-ooo
33.000

38-ooq
48-000

Szövetáru osztály
Sottiss és szines kelmék

aeviot es gabardin — w _
Férfi öltönykelme

teniszcsikós, 140 cm széles...__
Kosztümkelme tiszta gyapjú, 

mmdnn színben. 140 cm szeles 
OlvafGiikos gyaplúeolln

J3b cm. széles ... ... .. ................
Gyapjú brokát marokin szövet

140 cm széles......... «............................
Koverkotkeimék

kosztümre, kabátra, 140 cm széles
Marokin gyapjúszövet

újdonság, 135 cm széles
Burbury-kelmék

minden színben ..................................
Burbury-kelmék »«)*» tikkal

kitűnő minőségű ... ... ...

4O.000

85-000 

15O.000

190.000

220-000 
24O.ooo 
260 000

270000 

320-ooc

Selyemáru osztály
Ruhaselyem

minden létező színben, 85 cm széles
Japán selyem

minden létező színben, 95 om széles
Crep de chine

minden létező színben, 95 cm széles
Trikóselyem

minden ló'ózó színben, 140 cm széles
Mintás selyemmarokln

100 cm szóles ........................ - ... —
Mintás crep de chine

100 cm széles......... „.............—.........
Mintás trikóselyem és marokin

140 cm széles... ... ... .„ — — ...

98.000 
SS-000 

IO8.000

115.0IW
15Ö.0W 

16O000 

23O-000
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HÍREK Bethlen miniszterelnök 
országos kőrútét tervez— A magyar középosztály kon

gresszusa. A Magyar Középosztály 
Országos Egyesülése vasárnap dél
előtt tartotta a városháza közgyű
lési termében első kongresszusát. A 
kongresszuson megjelent Gogolák 
Károly miniszteri tanácsos, továbbá 
Sipöcz Jenő polgármester. Bornál 
István elnöki megnyitója után Go
golák miniszteri tanáosos tolmá
csolta a miniszterelnök üdvözletét. 
Kornis Gyula dr. egyetemi tanár, 
Kassaiba János műegyetemi tanár, 
Milotay István a középosztály 
problémáiról tartottak előadást. 
Slpőcz Jenő a főváros szimpátiáját 
fejezte ki, majd a különböző társa
dalmi egyesületek jelentették be 
csatlakozásukat. Délben a Geliért- 
szállóban a kongresszus tagjainak 
tiszteletére vacsora volt.

_ Wolffpűrtl gyűlés Rákosfalván. 
A Keresztény Községi Párt vasárnap 
Rákosfalván gyűlést tartott. Felszólal
tak: Kiczidn István, CsUléri András 
és Szabó József nemzetgyűlési képvt- 
selők.

— Detektívek vezettek elő egy 
ügyvédet a főkapitányságra. A fő
kapitányságra Bede József dr.^ren- 
dőrtanácsos intézkedésére előállí
tották Kisfaludy Aurél dr. ügyvé
det. Kisfaludy Aurél egy folyamat
ban lévő ügyben már többszöri idé
zés dacára sem jelent meg és mikor 
vasárnap a rendőrség tudomást 
szerzett arról, hogy Margit körút 
40. számú lakásán tartózkodik, de
tektívek mentek érte és előállítot
ták. Kisfaludy Aurélt kihallgatá
sáig őrizetbe helyezték.

— Két budapesti urinő öngyilkos
sága Bécsben. A bécsi rendőrigaz- 
gatóság közölte a főkapitányság
gal, hogy a bécsi Park Hotel egyik 
szobájának lakói, akik Winkler 
Mária és flréte néven voltak beje- 
Ihntve, luminállal megmérgezték 
magukat. A szoba átkutatásakor 
talált iratokból megállapították, 
hogy az öngyilkosok budapesti úri- 
nők, Horkay-Sipek Ilona és Éva 
nevű leánya. Kz asszony meghalt, 
leánya pedig eszméletlenül fekszik 
egyik bécsi kórházban.

— Életuntak. Tóth Károlyné M éves 
háztartási asszony a Széchenyi fürdőben 
eznbllmáttal megmérgezte magát. — A 
Sealal ucca 3. ozámu ház előtt ma este 
Kertész Pál 28 éves munkás mellbe- 
lőtte magút Mindkettőjüket súlyos álla
potban a Rókus kórházba vitték. — Ma 
délután a kirándulók a János hegyen 
egy fára felakasztva egy fiatal púpos 
lányt találtak. Megállapították, hogy 
Kurina Mária 22 éves masamódleány. 
Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe vitték.

— Az Országos Gyermekvédő tsFrőbol 
Egyesület március hó 22-én vasárnap 
d. e. 11 órakor VI., Bajza ucca 35. ez. alatt 
tartja rendes évi közgyűlését.

— Elfogott betörők. Ma délután 
a Kálvária téren feltűnést keltett, 
hogy a Vasutas Szövetkezet raktá
rából két ember árut hord ki az 
uccára. A rendőrőrszem igazoltatta 
a munkásokat és kiderült, hogy 
azok betörők. Név szerint Kovács 
István és Zsebők László. Előállítot
ták őket a főkapitányságra, ahol 
bevallották, hogy Kőbányán nagy 
tolvajbandájuk van. Ma este a fő
kapitányságról detektívek mentek 
ki, hogy a banda többi tagját is el
fogják.

— öngyilkosság a Ltpótmotón. A U- 
pótmozei elmegyógyintézet Istállójában 
Ingéből csavart kötéllel felakasztotta 
magát Fidrék Jánoené 37 érez elmebe
teg. Mire észrevették, klszonvedett

” Tomboló alkar I u n Jegyek csak •lóvótelbenl F 

««r CORVIN SZÍNHÁZ 
A TENGER VIRÁGAI | AZARULO LEVELEK [

Tájékoztatni óhajtja a vidéki közönséget: 
de csak a nyáron lesz rá ideje — A minisz
terelnök somogymegyei bérletére utazott

Az elmúlt héten több vidéki napi
lapban az a hir, jelent meg, hogy 
Bethlen István gróf miniszterelnök 
nagy országos körutat tervez, 
amelynek célja: a vidéki városok 
közönségének tájékoztatása a poli
tikai helyzetről. A miniszterelnök 
vidéki kőrútjának célja az is, hogy 
a közönséget felvilágositsa a vá
lasztójogi törvényjavaslat nemzeti 
érdekeket védelmező szempontjai
ról. A vidéki tudósítások szerint a 
miniszterelnök országos agitációjá- 
nak első állomása Debrecen lesz, 
majd Hajdúböszörmény, Nyíregy
háza és Kisvárda következnék.

Kérdést intéztünk ez ügyben az 
egységespárt egyik vezető tagjához, 
aki Bethlen István gróf miniszter
elnök terveit közelről ismeri. A kö
vetkező információt kaptuk*.

— Valóban felmerült ugyan egy 
országos körút terve, ezt azonban 
— legalább is egyelőre — el kel
lett ejteni. Köztudomású Ugyanis,

hogy március végéig, valamint 
április első napjaiban a választó
jogi bizottság tárgyalja a javas
latot, amelyet tulajdonképen a 
miniszterelnök képvisel és épen 
ezért súlyt helyez arra, hogy a 
bizottság tárgyalásain jelen le
gyen. A választójog bizottsági le- 
tárgyalása jitán következik a ple
náris vita, majd más fontos ja
vaslatok. Tehát a legjobb esetben 
csak a nyár folyamán lehet a 
miniszterelnök abban a helyzet
ben, hogy vidéki körútra szánja 
el magát. Addig azonban sok min
den történhetik. Hónapokkal előre 
a miniszterelnök nem épit terve
ket.

Bethlen István gróf miniszterel
nök egyébként szombaton somogy- 
megyei bérletére utazott, ahol két- 
három napot tölt. Évenként alig 
néhányszor jut abba a helyzetbe, 
hogy kétezer holdas bérletét fölke
reshesse.

— Drozdy Győző az ügyvéd- 
képviselőkről. A független föld- 
müvesszövetség Pócsmegyeren ala
kuló gyűlést tartott, a szentendrei 
sziget négy, községéből ezrekre 
menő tömeg jelent meg. Drozdy 
Győző ismertette a Szövetség cél
ját, ismertette Ulain Ferenc esetét 
és ezzel kapcsolatban előadta, hogy 
Ulain Ferencen kívül több más 
ügyvéd-képviselő is pénzért vállalta 
az igénylők ügyeinek képviseletét 
Valóságos piócák lepték el a föld
reform területét olyan képviselők 
álltuk be a nyomor vámszedőinek, 
akik maguk tudták legjobban, hogy 
segíteni nem lehet mert a földre
formot kívülről senki sem gyor
síthatja. Drozdy Győző ezután ak
tuális gazdasági kérdésekkel foglal
kozott

— Merényi Kornél dr. temettaa. Va
sárnap temették el többezer ember rész-

Merónyi Kornélt a Neues routiMnes I _ eíet. kSziitt t(z f6káti st jcgetmerlve. 
Volksblatt Igazgatóját. Az egyházi ezer-, b(Ksot ft(!< orm,in!lus medvét, két mosó- 

ntí“£nlí\medvét- családot, egy pár

I

— Verekedés a cseh és német diá
kok között. Prágából jelentik: Ma 
délelőtt a német kaszinóban össze
ütközésre került a sor német diákok 
és benyomuló feketeinges fascisták 
között. Minthogy a diákok a színes 
sapkát és szalagokat ’ nem akarták 
levenni, a fascisták erőszakkal tép
ték” le azokat. Eközben. egy német 
diák könnyen megsebesült A ren
dőrség helyreállította a rendet és 
az egyik fascistát letartóztatta.

— Fókák, jegesmedvék és flamingók 
érkeznek a?, állatkertbe. Az úllatkert 
békebeli állatállományának hiányait év- 
ről-évre úújabb, hiányzó állatok beszer
zésével igyekszik pótolni. A főváros 
gazdasági ügyosztályának előterjeszté
sére a főváros tanácsa most megbízta 
az Állatkert vezetőségét, hogy a legjob
ban nélkülözött vadállatok beszerzése 
céljából lépjen érintkezésbe a külföldi 
állatlkereskedőkkel. Hosszabb utánjárá&- 

mu.u.K--------------------- -------- sál az Állatkert vezetőségének most
vétele mellett a farkasréti temetőben. sikerftlt több értékc8| hisMuppó állatot, 
Meiényi Kornélt a Neues Politisches I ................................... -- -
Volksblatt igazgatóját. Az egyházi szer-1 

temetésen? "’BródyLászló'dr., Ujj Gyulai 
dr., Sárkány Béla és Halász Zsigmond 
tartottak gyászbeszédet.

— A nyomor elöl a halálba akart me
nekülni. Ma délután a Hungária körút 
110. számú ház padlásán Walkai Gyula 
51 éves napszámos felakasztotta magát, 
azonban idejében észrevették és a köte
let levágták. Elmondotta, hogy kerese
téből nyolctagú családját nem tudta 
eltartani.

tízparancsolat

•7 Táp. és élelmlszerkiáilltás. Az áp
rilis 17-től 22-ig megtartandó frankfurti 
nemzetközi vásáron. Amint a vásárigaz
gatóság bennünket értesít, a külföld erő
sen képviselve van, a frankfurti vásár 
megnyitása tehát a magyar táp- és élel
miszerkereskedők körében is élénk ér
deklődést kell, hogy keltsen, erre vonat 
kozó mindennemű felvilágosítást a tisz
teletbeli megbízott: Aczéí Gyula, VII., 
Rákóczi út 32. (Telefón: József 118—10 > 
nyújt.

Vasúti Útmutató. A magyar és kö
zös közlekedési vállalatok hivatalos me
netrendkönyve (44-ik évfolyam) Bánfalvy 
Ede máv. ny. főfelügyelő és nemeskéri 
Kiss Jenő máv. főéi lenőr szerkesztésé
ben. — Ez az egyedüli magyarnyelvű, 
nemzetközi menetrendkönyv tartalmazza 
a hazai és külföldi vasutak ós hajózások 
hivatalos menetrendjeit, személy- és 
po ff gyászát jszabásait, útirányokat, kül
földi csatlakozásokat, a magyar kalauz
én mozgóposták jegyzékét, az összes pos
tajáratokat, azokat is, melyok nem vasút 
mentén vannak; Magyarország külföldi 
diplomáciai képviseleteinek és konzulá
tusainak lajstromát stb. — A „Vasúti 
Ütmutató“-t a Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda (Budapest, VIII,, Múzeum körút 
6.) állítja ki s úgy a vasúti, mint min 
derf más könyv- és ujságárusítónál, va
lamint a traflkoban kapható.

— Ungh.váry László Faiskola Rt. Ceg
léd, tavaszi szállításait hétfőn folyó hó 
23-án újból megkezdi. Kertészeti irodája 
Budapesten kizárólag IV., Ferenciek tere 
3. sz. félem. (Telefón: 152—07) Sürgős 
megkereséseket kér.

— Egy részeg seffőr nekihajtelt 
a rendőrnek. Az éjszaka az Illés 
uccában posztóié Gyuri József 
rendőrrel e^y autó jött szemközt. 
Az autó az úttest jobboldalán haj
tott. A rendőr figyelmeztetni akar 
ta a szabálytalanságra a soffőrt és 
kezét fölemelve álljt intett. Az autó 
ebben a pillanatban gyorsított es 
egyenesen nekihajtott a rendőrnek. 
A rendőr a kerekek alá jutott. Az 
autó, amelyiknek száma Bp. 16—074 
volt, ezután nem tudott megállni, 
fölfutott a járdára és egy cukrász
üzlet ajtaját betörte. Az ütödéstől 
az autó is erősen megrongálódott. 
A súlyosan s.ebesült rendőrt a ren- 
dőrkórházba vitték. Az autó vezető
jét, Kulcsár András 21 éves soffőrt, 
aki teljesen ittas volt, előállították 
a rendőrségre, ahol letartóztatták

— Kisgyermeket gázolt az autó. 
Vasárnap délelőtt a Stefánia utón 
a Bp. 22—80. jelzésű autó elgázolt-?. 
Waldmann Erzsi tiz éves leányt. 
Az autó megállás nélkül tovább
robogott A rendőrség keresi.

strucot és tizenhat flamingót beszerezni. 
Au értékes állatállományt “ 
állatkereskedő két héten 
Pestre is szállítja.

— Házasság. Lefkoviis 
télyes fővárosi iparos leányát Blankát, 
március hó 22 én vezette oltárhoz Scheor 
Ernő. A házassági ünnepen nagy és dí
szes közönség vett részt

Rue. 
belül

alpeli 
mÍT

AM.UNDERWOOD
irodai, 
utazási 
ás magán
használatra

Miksa tekin- 3% Mr
IVltr.

•'S

101 havi 
"részlet

TÍZPARANCSOLAT

I fl Forű-teherautő n leggazdaságosabb 11
79 millió korona

A Ford-gyárak autorizált képviselője : 

Ealtenbergar Vilmos 
■adapastWl.llaBymoiBa.iB. Tal.iB8-IS

Beretutó Pasztilla a legmakacsabb leifájísi elmulaszjta
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Újjáalakították 
a régi kisgazdapártot 

Ellenzéki kisgazdaszervezkedés indul meg országszerte 
a titkosság érdekében — Nagygyűlés a Dohányukéban 
Herczegh Sándor ós Meskó Zoltán éles támadása o 

kormánypárt kisgazdái ellen

Kilépési mozgalom a kormánypártban
A vidéki klsgazdaszorvezetek ve- 

teiői, akik nagyatádi Szabó István 
programját változatlanul vallják 
magukénak, vasárnap délelőttre 
nagygyűlést hívtak össze Buda
pestre. A „régi" kisgazdák értekez
letét nagyatádi Szabó István volt 
lakásán, a Dohány uccui helyisé
gekben tartották meg, ahol oz alka
lommal 84 vidéki szervezet kikül
döttel jelentek meg.

A ktagazdagy illést főként a tit
kosság elejtése miatt hívtak 

egybe.
Kovács Gyula az összehívók nevé
ben élesen támadta a kormány
párti kisgazdákat, akik elfelejtkez
tek Nagyatádi programjáról: a tit
kos választójogról. Az egységes
párti kisgazdák csak annyit érték 
cl, hogy

nagyatádi Szabó István pan
talló* kisgazdái JKováts-Nagy

IShn
Derky 
lettek

Barla-Szabó József, 
Kálmán, Gaál Endre, 
Gyula) méltóságos urak 
Zeöke Antal kivételével.

Kovács Gyuln után

Herczegh Sándor,
nagyatádi Szabó István . első -társ
elnöke, volt országgyűlési képvi
selő szólalt fel. Hangsuylozta, hogy

|^P'i,'adaloni előtt áll Ismét az 
ország,

óriási az elkeseredés mindenfelé a 
közigazgatás üldözései és a titkos 
szavazati jog elejtése miatt.. Mind
azonáltal mérsékelt ellenzéki pár
tot kell alakítani, vagyis

ujja kell szervezni a régi kis
gazdapártot.

A nagy helyesléssel fogadott be
széd után

Meskó Zoltán
a parlamenti helyzetet ismertette.

— A kisgazdapárt — mondotta — 
lejáratta magát a folytonos kor
mánypárton belüli elégedetlenke
déssel. Mindezek ellenére sajnálat
tal kell tapasztalni, hogty

a régi kisgazdapárt egyes ve
zérei folytonosan a kormány
hoz szaladgálnak és árusítják a

HIGANYT 
HAMISFOGAT

F iataloi,Ude 
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kalser- 
1lng HYVARJON szépitflszere, adagja 
K 30.000. Főraktár: Török-gyógyszertir- 
Király ucca 12. szám. „Opera* - gyógy 

szertár, Andrása? öt 26. szám 
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HÓI KALAPOKAT 

az .OK sZ* tarok

ayel adunk. Férfi óv 
nöl knlapiavit-ifiokat 
éa átalakltárokat fi

kisgazdapárt elveit, mint a 
Krisztus palástját.

Felszólaltak még Bóta József 
(Gyöngyöshalászi), Szalánczy J 5- 
zsef (Szikszó), Berkes József (Al- 
sósegesd), Erdélyi János (Kisbe- 
rény), Bodor György (Dunaföld- 
vár), Fazekas József (Vecsés), Ve
ress Sándor (Berettyóújfalu). He
gedűs Nándor Andor és 
István volt függetlenségi 
gyűlési képviselő. Meskó 
indítványára határozatikig 
dották, hogy visszaállítják 
kisgazdapártot. A plattform: de
mokratikus fejlődés, titkos válasz
tójog és általában a régi kisgazda
párti program.

Az újonnan megalakított régi 
kisgazdapárt elnökeivé Her

Csent ez 
orszáff-
Zoltán 

kimon- 
a régi

Incidensek között zajlott le 
a szocialisták Petófl-iinncpélyc 
Wolkonberg rendfirfelügyelS eltávolította a szoborról 
a szocialisták vOrös szalagját — Propper Sándortól 
tévedésből megvonták a szót — Farkas István nemzet

gyűlési képviseld nyilatkozata
i Vá'é&'niíifj ‘ délután: három örököl1 tar
totta meg a Petőfi szobor előtt a mult- 
héton betiltott márciusi üunepótyét . a 
szociáldemokrata- párt Mór a kora dél
utáni órában nagy tömegekben" kezdett 
gyülekezni a munkásság a Petőfi téren. 
Három órára pedig zsúfolásig megtöl
tötte a teret, az Erzsébethídrá vezető 
lépcsőket és a Piarista uceában is töme
gek szorongtak. A rendőrség nagyszámú 
lovas és gyalogos készültséggel vonult 
ki az ünnepély színhelyére. Az ünnepély 
előtt és a szónokok beszéde alatt né
hány kisebb incldons támadt, rendzava
rás, tüntetés azonban nem fordult elő.

Az eseményről az alábbiakban szá
molunk be:

Az ünnepély megnyitása előtt a szo
cialisták koszorút helyeztek el Petőfi 
szobrán. A koszorún lévő', vörösszala
gon a következő felírás volt: Petőfi 
Sándoma, a forradalom. Idnglclkü költő
jének, a szociáldemokrata párt.

Alighogy elhelyezték a koszorút, .meg-

I

czegh Sándort és Meskó Zol
tánt választották meg.

Elhatározták egy országos nagy
gyűlés összehívását. Meskó Zoltán 
bejelentette, hogy Drozdy Győző, 
akivel eddig a tempó kérdésében 
nem értett egyet, csatlakozását je
lentette be, amit örömmel vettek 
tudomásul. Az értekezlet végül éles 
harc m'cginditását és egy kiáltvány 
kibocsátását határozta el.

A régi kisgazdák mai értekezleté
nek politikai körökben nagy jelen
tőséget tulajdonítanak. A beavatot
tak ugyanis úgy látják a helyzetet, 
hogy egységes front van kialakuló
ban a feudális reakció megdönté
sére. Dénes István, a Magyarorszá
gi Munkáspárt képviselője például 
bejelentette, hogy készséggel ko
operál az uj ellenzéki kisgazda
párttal. De jelentősége van ennek 
az országos szerveökedésnek abból 
a szempontból, hogy az egységes
párt több kisgazdája a titkosság el
ejtése, valamint több sérelem miatt 
kilépni készül a kormánypártból. 
Az elégedetlenkedő kisgazdák vezé
rének Neubauer Ferencet tartják 
és a kilépni szándékozók között 
Könyves Lajos, Szijj Bálintot és 
Csizmadia András emlegetik. El
lenzéki körökben bizonyosra veszik, 
hogy a régi kisgazdapárt újjáala
kítása elhatározó hatást fog gyako
rolni a kormány kisgazdáira.

i

jelent a saobor előtt Wolkenbero rond- 
őrf elügyelő és a szalag eltávolítására 
szólította fel a jelenlevőket, majd le
vette a szalagot a koqzorúrQ^..,Ebben a 
percben érkezett óda Farkas István 
nemzetgyűlési képviselő, aki tiltakozott 
a szalag eltávolítása ellen. A rendőr- 
folü^yelő azonban - kijelentette, hogy sa
ját felelősségére cselekszik, zsebébo 
tette a szalagot.

Az ünnepélyt Farkas István rövid 
beszedő nyitotta meg. Utána Propper 
Sándor tartott bestédet. A Dózsa-láza- 
dás és a magyar jakobinus mozgalom 
történetén át méltatja a negyvennyol
cas szabadságharc jelentőségét. Majd 
így folytatja: —• a hetvenhetes kiegye
zés után elkövetkezett a liberalizmus, 
de mórt a nép ellen volt és nem vál
totta be az eszméket, elbukott, össze
omlott az ország, a magyar nemzet ma 
koldusa Európának, és a nép koldusa a 
reakciónak. Ezerkilencszáztlzónnyolcban 
egy villanás ...

Mikor ehez a szóhoz ért Propper, az

ünnepólyen megjelent rendőrtanácfcos 
közbeszólt:

— Figyel meztotem a szónokot, hogy a 
forradalmi időket ne dicsőítse!

Propper azonban tovább folytatja be
szédjét, nűro a rendőrtanácsos izgatott’ 
hangon kijelentette:

— Megvonom a szói.' Mégls csak /uf. 
csa, hogy nem is tőrödnek a figyelme- 
tetősemmel,
, Propper abbahagyta beszórtét, rto a 
szónok körül állók a rendőrtanáesoshoz 
fordulva magyarázni kezdték, hóvv 
Propper Sándor csak azért folytatta be 
szedőt, mert nem hallotta a tanácsos ti- 
gyolnioztetésót. Propper maga is ki in 
lentetto ezt és ezután befejezhette be- 
szedjét.

Utána Odóid Mihály, a Magyar Szín
ház tagja elraavalta Petőfi egyik ver
sét, majd a dalárda óneko után a tömea 
csöndben szétoszlott. 8

.űni;®Pólx után a vörösszalag 
miatti incidensről Parkos István nene 
zetgyulesi képviselő a következőket 
mondotta munkatársunknak:

— Éppen akkor értem oda, mikor a 
rendőrfőfelügyelő zsebébe gyömöszölte a 
szalagot. Megjegyeztem neki, hogy éve
ken át ilyen szalagot hoztunk ki a Pc. 
tőfi ünnepélyre és provokatív jelleggel 
bír, ha.ő ezt elkobozza. Tiltakozásom 
ellenére azonban mégis zsebébe tette g 
szalagot és kijelentette, hogy saját fe- 
lelösségére cselekszik. Erre fclszúlitot- 
tani, hogy engem állítson elő, mert én

“ szalag elhelyezésére. 
Kijelentettem azt is, hogy eljárása 
olyan hangulatot okoz, melynek felidé
zését neki, mint rendörtisztvlsolönek el 
kellene kerülni.WWOWW j WU1K.JIWWUUW 

Bűvárok keresték 
a Duna lenekén 

a titokzatos csomagokat
A rejtélyes Ferenc JózseMridi his

tóriámmá .nemesük a hatóságot-foglal* •' 
koztatta, hanem az önkéntes búvárok étr 
halászok százait is.

Milán Jánosné, az Edison:kávéház foh 
írónője ugyanis szombaton este bojelen- 
tetté,’ hogy előző éjszakán két fiatal- 
ember gyanús csomagokat dóbott bo s 
hídról a Dunába.

Az ügy kinyomozását különösen Kar
dos Béla, az eltűnt miskolci kereskedj 
családja szorgalmazta, abban a fölte-, 
vésben, hátha bűntény áldozata lct1 
Kardos és a Dunába dobott holmik kap1 
csolatban vannak ezzel. A család a sa
ját költségén búvárokat is fogadott fel, 

Milánná szerint a rejtélyes csomago
kat a híd budai oldaláu, nem messze a 
parttól, dobták bo a vízbe. A mogjelöli 
helyen kezdték tehát a kutatást. A kél 
búvár a budai parton öltötte magára i 
vízhatlan páncélöltönyt, bementek s 
vizbe, míg Angyal detoktlvfőfelügyoli 
embereivel a parton várta az ered
ményt.

A búvárok készülődése óriási közöl? 
séget csőditett össze. A környék apraja- 
nagyja ott volt. Csakhamar megjelen
tek a dunai csónakázók ós a halászol 
bárkái is és hosszú rudakkal a búvárok 
segítségére siettek.

Másfélórán keresztül tartott a Duna 
fenekének kutatása. A búvárok ós a ha
lászok rengeteg holmit találtak. Üveg, 
cserepek milliói, bádogdarabok, törött 
tányérok és egyéb ilyen dolgok kerül
tek napvilágra. A rejtélyes csomagok* 
nak azonban híre, hamva sem volt.

Mikor a megjelölt helyen nem talál* 
tak semmit, arra gondoltak, hogy a 
viz talán lejjebb sodorta a csomagokat 
Nagy darabon, hosszában és szélesé
ben járták a búvárok a vizet, do ered
ménytelenül. Másfélóra múlva abba
hagyták a haszontalan kutatást és ki
jöttek u vízből.

A környék fiatalsága még a késő dél
utáni órákban is csónakokon ült és bo
tokkal piszkálgatta a viz főnőkét. Dl 
ők sem voltak szerencsésebbek.
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Mister Smoking
eKcibr a tárgyaidéról hagyjon halklrl.

— A tárgyalás megvolt. Sőt meg
volt mind a két tárgyalás. As első 
tárgyalás bírósága ugyan, össze sem 
ölt, mert ae Apolló Színház is Raskó 
fídha békés egyetértésben megálla
podtak abban, hogy a szerződést köl
csönösen felbontottunk jelentik ki. 
A második tárgyalás, az Apolló 
kontra Sólyom JankaAlgy, már sú
lyosabb volt. A direktor ugyanis ki
jelentette, hogy Sólyom Janka azért 
nem lépett fel az Apolló Színházban, 
mert az első részbe tették, ami a „„ a
kabaréban rangesést jelent. Sólyom íyi-csalód megbízottjától függ, hogy

SZÍNHÁZ
Nyári mulató készül

a Károlyi=palota kertjében
Érdekes tervvel foglalkozik egy 

hatalmas külföldi pénzcsoport. Ar
ról van ugyanis szó, hogy az egye- 
lemueeai Károlyi-palota hatal
mas parkjában nyári mulatót ké
szítenek és most már csak a Káro-

pénzcsoport budapesti kártyák lob
ját a rendőrség bezáratta, amiáltal 
a pénzcsoportot mérhetetlen anyagi 
veszteség érte. A külföldiek szalad
tak fűböz-fához, a segélykérés azon
ban nem használt, a rendőrség nem 
nyitotta ki a kártyaklub ajtaját. 
Ekkor gondoltak arra, hogy egy 
újabb üzlethez kell fogni, amely 
talán kárpótolni fogja tudni őket a 
kártyaklub bazárása miatti nagy 
veszteségeikért

ők is felkeresték a Károlyi-csa
lád budapesti ügyvédjét és tanács
koztak vele a Károlyi-palota kert
jének bérbevételéről. Áz ügyvéd, 
hír szerint, a külföldi pénzcsoport 
megbízottjával hosszasan tárgyalt 
ebben az ügyben, de döntésre mind
ez ideig nem jutottak.

A jogtanácsos a mulató felépíté
sére vonatkozó összes terveket cl- 
küldötte a Károlyi családnak, amely 
dönteni fog afelett hogy Telepit- 
hető-e Károlyi Mihály palotájának 
kertjében a hatalmas és a Belváros-

elkészül Budapest legnagyobb és 
a Belvárosban egyetlen mulató
helye.

Érdeke?, hogy ez a terv nem 
először fogant meg a vállalkozók 
fejében. Néhány héttel ezelőtt Ká
rolyi Mihály gróf budapesti ügy 
védjénél megjelent az egyik buda
pesti mulató tulajdonosa és azt 
kérdezte, hogy milyen feltételek 
mellett volnának hajlandóak a pa
lota kertjét nyári mulató céljaira 
hosszabb időre bérbeadni. Az ügy
véd akkor kijelentette, hogy erről 
az ügyről egyelőre szó sem lehet 
Ha azonban a Károlyi-család va
gyonának sorsa véglegesen eldől, 
jelentkezzenek újra, talán beszélhet
nek az ügyben. ________

Közben azonban egy külföldi bán első, újabb mulatóhely. 

mi legyen a Pásztor-darab címe. Jó 
darab lez, majd meglátja. Valóság
gal szenzációnak Ígérkezik, hogy le
sül y cd .,.

—• A nivó?
— Dehogy a nivó. Édes hárulom, 

.ne szóljon közbe, mert akkor lássa 
ilyen furcsa dolgok sülnek lei. Hol '
is hagytam cl. Szóval, inén, Icsillyed ,, “ , . , 

nml önti Itninf nhr/icrila színpad, ami egy hajót ábrázol, 
egy amolyan Titanic-félc hajót.

A Városiban?
?— Ott meg a „Dofly4,-ra készülnek 

Horti Sándor rendezésében. A 
Dolly úgynevezett kisoperett, ma
gyarul zenés vígjáték. A benfente- 
sek sok jót mondanak a darabról, 
amely Berlinben két száz szór ment. 
Addig egyébként a Frdskita megy, 
amint tudja,

— Mi újság a Kamara Színház kör- 
1 nyékén?

— Egyelőre még semmi, de ezen

Janka viszont azt hangoztatta, hogy 
o betegsége miatt nem lépett fel. 
Igen dm, de akkor hol ae orvosi bi
zonyítvány, kérdezték a jó bírák. Az 
is van, mondta Sólyom. Igen ám, 
de csak szerdától kezdve, mondták 
a felperes direktorok és Sólyom 
Janka már szombaton nem lépett fel. 
A biró urak erre összenéztek, hogy 
itt bizony nehéz lesz igazságot ten
ni, de hogy a káposzta is megmarad
jon, meg a kecske is jóllakjék, úgy 
határoztak, hogy a tárgyalást elha
lasztják és közben eldöntik majd, 
hogy Sólyom Janka betegsége miatt, 
vagy sértődöttségért nem lépett fel 
uz Apollóban.

_ Más nem tdrlénil
— Dehogy nem. No nézze már, 

majdnem elfelejtem mondani, A bí
rósági végzést Sólyom Janka, ami
kor aláirtó, odaszólt neki Salamon 
Béla, aki biró volt.

— írjad lejebb a nevedet, mert 
ahová írni akarod, az „első rész".

CAllagok,
— A „Csillagok" nem ragyognak 

olyan sugárzó fénnyel, mint a „Süt 
c nap", de tudjt, a Vígszínházban 
minden olyan darabot színre kell 
hozni, amiben Varsányi Irénre sze
rep jutott. A magyar színpadi kut-

tűrg egének ó a legszebb, legrágyo- 
tióbb csillaga; minden szava egy 
édes, sóhajtás, amely lenyűgöz, fogva 
iart mindenkiI, aki a nézőtéren ül. 
Mondom hát, kedves barátom, Var
sányi Irén egy szavxirt, egy hang
jáért érdemes nMnden darabot 
czínrehozni a Vígszínházban.

— féleségem babája?

— Röviden: jó. Hosszabban: aki
szereti az osztrák operettet, az nágy ' 
örömet találhat a Blaha Lujzái -
Színház új operettjében. Még kosz- , a héten ül Össze a kultuszminiszter Belvárosi Színház legközelebb szin- 
szabban: aki szereti a színészek jó megbízottja és az Uránia bérlője, rekerülő darabjában már játszani 
játékát, feltétlenül nézze meg a' hogy tanácskozzanak a bérlet át- 
Feleségcm babáját. Elárulom magá- ; adásának módozatairól. Úgy hal
nak különben, hogy az operettől az lom, a kultuszminiszter még azt 
Unió is sokat vár, mert új díszlete- i sem bánja, ha az Urániában délutá- 
kot csináltatott hozzá, ami százmillió ; nőnként tartanának egy mozielő- 
koronájába került a színháznak, adást és este fél 8 órakor kezdenék

— Százmillió. Hiszen az semmi. ML™*?
seen a Holló Amerika... I tupkormdny beéri _ heti <>t eloeMe-

,, _ . ... »af. ami annyit jelent, hogy as
— No, jó, maga a Halló Amerikd-j {/rdnia egy héten tarthatna naponta

val jön nekem. A: minden Hz év- I ( ... — .... ....
ben csak egyezer ®a«. Ott érdeme, 
költeni. Azután meg nem is vész 
kárba a pénz, n 'ert a Vigszinhdzék 
"S összes díszleteket, ruhákat, kellé
keket eladják Bécsnek. Az őszi 
vendégszereplés ugyanis már kútba 
esett. A revil nem kell, csak a falak 
meg • a ruhák. Ezeket megveszi 
Bécs és majd irat hozzájuk 
Vem jó vicc9

— Én már Hűen wtn/okl
— Hát istenem. Amolyan 

francia darab, nvntha tizenöt esz
tendővel ezelőtt már láttam volna 
a Vígszínházban. Igaz, hogy nekik 
nem volt Titkosuk okker.

— Jusst
— Üj szerző líő munkáid. Ka

punk onnan még jobbat is a Nem- | 
réti Szi-’idz számára, főként hogy 
most a szerző- saját kdrdn tanuk

— S most vulamil a Mi;iUö darabról.
— Nem tok készül. A Magyarban tel

az ajánlatot elfogadja.
— És ZsazsaT

■— Zsuzsa egy-két hónap 
átteszi székhelyét Berlinbe, 
Lengyel Menyhért igazgatása alatt 
álló színházban fog játszani.

•I — Persze azt még elfelejtettem 
magának mondani, hogy Lengyel 

t Németország számára 
nem szándékozik az Antóniát ügy
nökre bízni, hanem saját vállalko
zásában hozza majd színre és erre a 
célra kibérel Berlinben egy színhá
zat. Ott fog játszani Zsuzsa.

I — Somlayról is azt hallom, hogy 
földre utazik?

i — Én is hallottam, még 
dig olyan formában, hogy Somlay 

i, mielőtt megkezdené működését uz 
í Uniónál, egy havi szabadságot kér 
1 Faludi vezértől pihenésre, és ezt az 
, egy hónapot külföldön szándékozik 
' eltölteni. Ezzel szemben viszont 

más oldalról azt hallom, hogy a

múlva 
ahol a

Jövő héten megkezdi!: 
a Budai Színkör 

újjáépítését
A szegény, többszörösen halálra- 

ítélt Budai Színkörnek végül mégis 
csak megkegyelmezett a főváros ta
nácsa, mely annyiszor lógatta a sze
rencsétlen épülőt felett a Damok
lész kardot. Csuk néhány héttel ezr 
előtt írta meg a Hétf;i Napló, hogy 
Barcsén tanácsnok mindenáron le 
akarja bontani az épületet s Sebes
tyén igazgatót, aki kijelentette, haj
landó teljesen túzmentcssé átépít
tetni a színházat, azzal utasította 
el, hogy a magú részéről már ki
mondta az utolsó szót.

Úgy látszik azonban, mégsem 
Bar ezen tanácsnoké lett az ntolsó 
szó ebben az ügyben, mert a tanáos 
legutóbbi illésén Lobmayer tanács
nok újra felvetette a kérdést s in
dítványára kimondta a tanács, hogy 
abban az esetben, ha Sebestyén 
valóban tűzveszélytelen állapotba 
hozza a színház épületet, hajlandó a 
Budai Színkör lebontiisáról lemon
dani s a színháznak újból játszási 
engedélyt adni. Sebestyén persze 
örömmel tesz eleget a tanács kíván
ságának s a közeli napokban már 
is hozzá fog a színház átépítéséhez. 
A nagyszabású átalakítási munka 
latok közel egy milliárdot igényel
nek, de ezáltal egy teljesen modern, 
betonfalas, vasfüggönyös színházat 
varázsolnak a régi színkör helyére. 
Az átalakítási munkálatokat a lég 
gyorsabb tempóban fogják végre 
hajtani, hogy a színház szezonjá
nak megnyitása késést ne szenved 
jen. A Budai Színkör felől, tehát el
vonult a halál sötét felhője s hosszú 
évekre véget értek azok a komé
diák, amelyek minden kapunyitás 
előtt a játszási eugedély körül le
játszódtak.

Szerencse
hűl

ve-

Bámulatosan olcsó 
ízletes és kiadós

a kávécsészében
• A császárné apródja premlérje 

I kedden leaz a Király Színházban, a
mely ragyogó szereposztásban és káp 
rúztató kiállításban hozza ki Buttykay 
Ákos új remekművű operettjét. A női 

! főszerepet Koaáry Emmy játssza, aki 
ina Európaazerto elismerten, a leg- 
különb operett-primadonna. Honthy 
Hanna bűbájosán finom művészete pom 
pás feladathoz jutott „A császárné 
apródjá“-ban. Király Ernő legszebb mfl- 
véeai kvalitásait ragyogtatja a férfi- 
főszerepben, Rátkai Mártop pedig újra 
gazdagítani fogja azokat a sikereit, a 
melyek őt joggal avatták a magyar ko
mi kai művészet mesterévé. Latabár Ár
pád csupa mulatságos jókedv, Szirmai 
Imre nemes elegáncia, Zilahy Gyulát, 

J Rétheyt, Fülöpöt említjük még dicsé 
i rően a pompás együttesből.

• A szeiőn legnagyobb művészi élmé
nye: az őszi szerelem előadása a Re-

I naisance Színházban. A sajtónak és a 
t közönségnek egyhangú mególlapitása. 
' hogy Pterro Woiff és Henri Dnvemols 
nagyszerű darabja, a Renaissance Szín
ház tökéletes előadása a legnagyobb 
művészi események közöl való. Az ősz! 
szerelőm a bemutató parádés szereposz- 
fásban hatszor szerepel a hét műsorán. 
Csütörtökön a Téged la! című francia 
bohózat, a szerdai tiflnep délutónon a 
Menyasszonyi fátyol első mérsékeltára 
előadása, vasárnap délután ugyancsak 
mérsékelt heíyámkkal: a Waterlooi 
csata.

• A Vígszínház lövő he*| műsorát ter
mészetesen' a legf^SNOhh újdonság, 7A- 
lahy Lajos nagyszerű színmüve, a CMt- 
te gok dominőlia. Kedden. osütortökH'i, 
szombaton és ▼asárnnn adlfk a Callla- 
•*okat. A szerdal est j’it «r Frfisttako- 
dalomnak. Hétfőn a héc«s Bnrn-fh-rter 
tagjai Brcelnrr Vor dóm Sfl^enfall rte’fi 
’d Hó tékát n’utnt’á’r he. néninkén P*d|g 
ffbnw Bemét nompáa lromédMla, T)er 
T tehhnhr r kerí!l sz'nre n hnr«rte*Nrok 
előadódban. Vmdmep délnten n Fő-

fie r Oend*!efot nd’ík 
mé-sékelt Jeljárakkal.

is fog, és igy egy havi szabadság
ból aligha lesz valami.

— Végezetül?
— Végezetül elmondom, hogy az 

MTK vasárnap délutáni diadalmas 
meccse után Salamon Béla, a leg
lelkesebb „emtékáista.** TerézkÖruti 
Színpadon kedden délelőtt tartandó 
főpróbára minden játékost meghí
vott. Így hát ne csodálkozzék, ha 
Salamon főbrábáján ott találja 
majd az egész sport világot.

egy, azaz öt, a Kamaraszínházt két 
szünnapon három-három, azaz hat, 
összesen tehát tizenegy mozielő
adást. Most már csak az a kérdés, 
hogy ezzel megelégszik-e az Uránia 
bérlője. Ha igen, akkor jövőre ott 
lesz a Kamara Színház, ha nem, ak
kor keresnek tovább heyiséget.

I

rcvüt.

Kalhrélner
Kntlpp malitakíví * A Halló, Amerika! hete lees a Fő 

váróéi Oporettszinház jövő hete ín. Min
den este a szenzációs revüt adják, 
melyre már több; mint ötvenezer adtak 
cl minden jegyet. Vasárnap délután 
mérsékelt helyűnkkel a Nótáé kapitány 
kerül írni n re.

• A feleáér^m babája —• a Blaha

borsot

- Hjatak-d a Féchu Kmiról elterjedi 
hírek,

— Nem tudom, moga mit haltait.
díkÁeuL ami*, tudok, akkor iga- L«Jm Síinh*. .lkon. Kötón.ég 4. sajtó 

kapott pecsételte me< ,.'A fe-mk. Pdef-y Enni valóban kapott 
Londonból levelet, amelyben ae 
egyik legnagyobb londoni mulató- 
' ily tulajdonosa ragyogó erersoa 

jtAei ajdnlaHal MndUa mep< a
\nydrra-Nem lehetetlen. féeky kAn Wű

leségem babája**' sikerét Róbert Sto’.x 
.tperettje a Blatté Lujza Színház szezón- 
cNoményc. Vnály Ilona. Somogy! Niisl, 
Nádor Jenő. Vendrey Ferenc, Borosa 
Gém mryn?6 kvintettje miocén. kriti-
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• Minden e*te a diadalmas Fraskltá-t 
Játszik e hiten a Városi Színházban. 
Lehár világhírű operettje Iránt válto
zatlanul a legnagyobb érdeklődés nyil
vánul meg és zsúfolt házak közönsége 
estéről-ostére tombolva ünnepli a vidám 
és látványos operett tökéletes együtte
sét: Serák Mártát, Gábor Józsefet, Szik
lai Józsefet, Molnár Verát és Mimi 
Schorpot, a tüneményes taugótáncosnőf. 
A Fraskita előadásai iránt oly nagy az 
érdeklődés, hogy a Városi Színház igaz
gatósága a hét minden estéjére műsorra 
tűzte a diadalmas Lehár operettet.

• (A Csibl és a közönség.) Prózai da
rab az idei azozónban még nem fogta 
meg úgy a közönséget, mint a Magyar 
Színház páratlanul mulatságos és ked
vesen bűbájos vigjátéka, a Csibl, mely
nek eddig egyetlen előadásán egy hely 
bo maradt üres. A rendkívüli eikerre 
vaJó tekintettel további intézkedésig 
minden este a Csibl szerepel a Magyar 
S/.inház miisorán. Bajor Gizi, Csortos 
Gyula, Mészáros Giza, Z. Molnár, Lata
bár sikerkowzoruzta együttesével.

SPORT

A szezon legnagyobb művészi élménye

ŰSZI SZEKEbEM
a Renaiasanfc-Színházban

Az MTK 
csak kemény küzdelem 
után győzte le a Vasast 
R BSXC szenzációs győzelme az UTE ellen — 
71 VRC barátságos mérkőzést /átszőtt bajnoki 
helyett a BTe-vel — Rosszak a másodosztály 

vezető-csapatat
Mintegy huszonötezer főnyi közönség 

szorongott a Hungáriauti pályán vasár
nap délután, hogy tanúja legyen a sze
zon ’ ■ . _‘„z.
első és második helyezett találkozásá
nak. A meccs meg is érdemelte az ér
deklődést, mprt

az MTK és a Vasasok csapatai 
klasszikus küzdelmet vívtak a pályán.
A bajnokcsapat gól nélkül végződött 

félidő után 2:1 arányban győzte le ki
tűnő ellenfelét. A két pontért az MTK- 
nuk idegizgató küzdőimet kotlett vívnia. 
Bár az MTK megérdemelten győzött, 
meg kell. állapítanunk, hogy a Vasas
csapat méltó ellenfél volt és olcsón nem 
adta oda a két pontot. A meccsen 
egyébként elsőizbeu láttuk viszont 
Braun Csibit, iuig a megsérült Senkey 
helyett Kocsis volt a bekk.

A vezetőgólt a második félidő elején

lor (MTK). >. Beszpyált (FTC). 4. Húsú. 
(MTK). 5. Hnsaár (MTE).

Csapatversenyben: 1. MTK 42 unni 
2. MTE 88 pont. 8. KISOSz 89 pont

Kendők fersenvében: 1. MTK 39 nmí 
2. MTE 83 pont. 3. KIMOS:-. 84 pont 
ABBTE .senlor és kezdő Jnnlo,

ftmbd opSiiee; Bav»y Lászl6 (biitÉi 
18:48.4 mp. 2. Hegedűs (Dorogi AC) 3 
Koszolik (FTC).

Csapatversenyben: 1. ftc 39 nőniB£TE ” pont 8- S 
Kezdők, versenyében: L MTK 45 nőni 
2. RÁC 49 pont. 8. FTC.

legérdekesebb mérkőzésé nők: az

; Sándor lőtt© a vezetőgólt, majd a 34. 
i percben Potya komorét Kohut 
! jel te, megpecsételvén ezzel az 
i győzelmét.

A III. kér. TVE—NSC
mérkőzés 2:2 arányban döntetlenül vég
ződött. Spitz rúgta a vezetőgólt, László 
a másodikat A második félidőben a 
III. kerületiek Skvarek és Horváth ré
vén kiegyenlítettek.

Ugyancsak döntetlen eredményt ho
zott a

befe- 
FTC

I

• A Burgszlnház tagjai a Vigsiinhái- 
bán hétfőn Brocincr Vor doni Süuden- 
iüll cimü vígjátékában lépnek fel. Az 
érdekes és rendkívül mulatságos újdon
ság főszereplői közt van Lőtte Mcdel- _ __ *V,1W CWJCU
sky, Maria Ma yen, Gisela Nilke, Blanku Molnár szerezte meg Oiíh mesteri át- 
GÍossy. Josef Danenrer, Philip Zeska, adáséból. A 23 percben Kocsis hands-e 
Fred Henningw, Wilhelm Hein és Julics miatt ti zen egyeshez jutottak a Vasasok, 
Strebinger. Pántokén a burgszinészek J amelyet Takács juttatott rendeltetési 
előadásában Shaw Bernét egyik logvi- helyére. A 43. percben Jeny szerezte 
dámahb müve, Dér Liobhaber (The Phi-' meg a győztes gólt az MTK-nak. A ki- 
lander) kerül bemutatóra, szintén .................... . ~
gyónó szercnoszk’sban amelynek 
lopni Augustc PünköHdy.

ra-
nsz-

Ilildc Wall,

rient, Hans Ölebért, Paul Pranger és 
Eduard Martin játsszák. ............ .
adás jegyeit már árusítják.

• Én már Ilyen vagyok. A Belvárosi 
Színház nagy vígjátéki sikere ezen a 
bú top hot estén szeropel a műsoron, és 
pedig hétfő, kodd, szerda, yóniek ősi jövő 
vasárnap este. A váratlanul mulatsá
gos, franciásan finom darabban, amely 
Titkos Ilona egyik fős! kére. Gomba- 
szögi Ella, Kertéex Domő. Tárnay Emuk 
íMnionyi Lajos remek együttese lép fel.

* A Krizantém délutáni reprlio Alpár 
Gittával a Városi Színházban. A Fras- 
kita kivételes sikere miatt Kulinyi— 
Nádor pompás operettje n Krizantém 
szerdán. Boldogasszony napján délutáni 
előadásban: kerül fel újításra. A fő női 
szerepet ezúttal jw Alpár Gitta, az Ope
rához népszerű koloratur-primadonnája 
énekli, míg a többi főszerepet is a nagy
sikerű operett krenlói: Galetta, Sziklai. 
D’Arrigo, Molnár Vera és Szirmai Vil
mos játsszák.

Mindkét elő-

tűnő balszélsőt melegen ünnepelte a kö
zönség.

Az egyetemiek csapata szenzációs győ
zelmet aratott az UTE fölött. Bár mind
két félidő az UTE technikai főlényét 
mutatta, a győzelmet jelentő egyetlen 
gólt mégis a BEAC szerezte uieg Kovács 
révén. Az egyetemiek részére talán az 
elsőosstályban való bennmaradást je
lenti ez a két pont.

Szép küzdelem folyt az Üllőluti pályán 
az

Zugló-KAC
: mérkőzése is. Keményen dolgozott a 
KAC, azonban minden erőlködése meg- 

, tört a zuglói védelem makacs defenzív 
i játékán. A vezetőgólt Sefcsik szerezte 
I meg klubjának a 4. percben Vaozek be
adásából, a kiegyenlítő gólt Fürstner 
lőtte a 9. percben.

A legnagyobb meglőpetést keltette az, 
hogy a VÁC megegyezett a kiesés ve
szélyével küzdő BTC-al, hogy

bajnoki mérkőzésüket -egy későbbi 
időpontban fogják lejátszani éa va
sárnap barátságos mérkőzést játszott 

a’két csapat.
A meccset egyébként a VÁC nyerte 

meg 1:0 arányban, Jocke góljával.

A másodosztály 
vezetőesa patai — úgy látszik — nem 
bírják azt a nagy idegmunkát, amelyet 
az elsőosztályba való bejutás kérdése 
megkövetel,. A négy vezetőegyostöet, kö
zül három csak döntetlent tudott ki
csikarni ellenfeleitől.

A 93 FC-UTSE és Ékszorész-TTC 
m évközéi*. eredmónyo *
Hvslnuros 4:8 arányban győzedelmes-

•2L.AJ’*,B0?'ÍI *,W“- 1 wztájy: 1. 
MTK 29 pofot. 2. Vasas 22 pont 3 FTt' 
22 pont. 4. NSC 19 pont 5. KAC 18 pont. 
«. HI.TVB 18 pont. 7. VAO 17 pont 
8. UTE 18 pont. 9. Zugló la pont- M

11 P™1' 11 BEAC » Pont. 13.’ 
BTC 7 pont.

/7. otzlilii: 1 Húsiparon 28 pont. 2 
,pont ’■ 37 pont <•

33 FC 26 pont.
. X.,A K,S°S» bajnoki twnaversenye. 
A Nemzeti. Tornacsarnokot vasárnap 
zen tolásig m aglbltSttb a köxönaég 
amely azcmct-lelket gyönyörködtető küz
delmeknek volt szemtanúja. As ország 
minden részéből összeaereglett közén, 
iskolai dúlkaég derekasan állta meg n 
helyét a küzdelmekben. Meglepetés ta 
hozott » vorsMty, amennyiben a mnlt 
évi bajnok: Telis István a második 
helyre került iskolatárra Csornay Kán- 
dór mögött. Az eredmények a követke. 
zők:

N^w/fóveríenj/ben.’ Bajnok: Cser^ay 
Nándor (Verbőczy reálgimnázium). JJ. 
Pelle István (Verbőczy). 3. Morvái’ 
Gyula (Verbőczy).

Korlátversenyben: Bajnok: Pelle. 2. 
Cseraay. 8. Morvay.

Lovon. Bajnok: Cseraay. 2. Pelle. 3. 
Morvay.

összetett verseny. Bajnok: Cseraay. 2. 
Pelle.’ 3. Morvay. 4. Pongrácz.

Csapatversenyben. Bajnok: Verbőczy 
reálgimnázium. 2. n. kér. Érseki fő
gimnázium. 3. Bocskay főreál. 4. Hód
mezővásárhelyi reálgimnázium. 5. Ma
dách főgimnázium. 6. Egri roálgimná' 
zium.

FTC m Törekvés
csapófái között auanlyut > zöidl'obérek
2:0 arányban nyertek meg. A második ____ .____
félidő 4. percében Héger bondésából ' kedr-tí az UMTE fölött

Ausztria—Svájc 2:0 (2:0)
Btrő: Jváncsics Mihály (Budapest)

Nagy érdeklődéssel vártuk s párizsi I kozódott, amikor az Osztrák csapat 
futballolimpiász döntőjébe került svájci lépett a porondra. Mindkét oldal- 
ZXnJVSZL ^"ÍM701 ”»«' “t'*-

Jogjuk üdvözölni azokat és igy bizonyos , 
— ■ le a svájciak 1

U R A N I A

Mindkét rész egyszerre
A legnagyobb alkar

következtetést vonhatunk 
játékerejéről.

A vasárnapi mérkőzés 
aránya győzelmével

A svájciak vereségüket a Schmiedlen 
centerhalf helyére beállított Imhof 
gyönge szereplésének köszönhetik.

Az osztrák és svájci válogatott 
labda rugó csapat mérkőzéséről a kö
vetkező részletedet jelentik Becs
ből: A játék előtt a pályára lépő 
svájci Csapatokat a közönség nagy 
óvációkkal fogadta, mely azután fó

Ausztria 2:9 
végződött

l

ti z osztrákok technikai fölénye 
szembetűnő volt Már a negyedik 
percben az osztrákoknak sikerült a 
vezető gólt lőni. A svájciak hevesen 
küzdöttek a kiegyenlítésért, de az 
osztrák védelem minden támadást 
meghiúsított. így az első félidő az 
osztrákok nyilvánvaló fölénye je
gyében folyt le. Négy perccel a 
helycsere előtt az osztrákok a máz- 
sodik gólt érték el. A második fél
időben Svájc gólt ér el, ezt azon- 
ban Ivanesics biró (Budapest), 
bánás miatt nem ítélte meg.

* A Király Színház heti műsora. Hét
fő: Nincs előadás. Keiül és egész héten: 
A császárnő. npródja. Szerda és vasár
nap dóin tán mérsékelt hely-árakkal: Ma
rira grófnő.

* A Magyar Színház heti műsora. 
Egész héten át: Csibi. Szerda és vasár
nap délutáu mérsékelt helyárnkkal: Al
tima.

•A Belvárosi Színház heti műsora. 
Hétfő, kedd, szerda: Én már ilyon va
gyok. Csütörtök: Fej vagy írás. Péntek: 
Én már ilyon vagyok. Szombat: A nagy
ságos asszonyt már láttam valahol. Va
sárnap: Én már Ilyen vagyok. Szerda 
délután mérsékelt helyárakkal: KI ba
bája vagyok én. Vasárnap délután mér
sékelt helyárakkal: Az olasz asszony.

* A Blaha Lujza Színház heti műsora. 
Egész héten át: A feleségem babája. 
Szerda éa vasárnap délután mérsékelt 
helvárakkal; Szulamil.

Budapesti 
ügetöversenyefi

-lf Dets&wfíy "jlajos-emléhver-
stpwf, a, tavaszi meatlngjatfuagyobh^há- 
roméves versenyét Emlék (ZviHinger) 
nyerte meg, H. León (Mészár) és Néha 
(Kallinka) előtt, futott még, Adonbs éa 
Fellov. Start után Emlék és Feliov rög
tön ugranak « így H. León keriij az 
élre, a második helyen Néha fekszik 
Emlék előtt, míg Fellov ée Adouis tél- 
jpeen kiesnek a versenyből, az istállók
nál Néha durva hibát csinál és így Em
lék kerül a meásodik helyre, a tribü
nöknél H. Leont megelőzi és a forduló
nál már tiszta vezetése van, H. Leton 
üldözésére indul, de többször ugrik és 
így Emlők biztosan nyer. Emlék győ
zelme nagyon népszerű volt, tulajdono
sát, Fritcz Samu urat a közönség zajos 
ovációban részesítette, t. i. a ló saját 
tenyésztése és az első nagy tenyészve^ 
seny, amit megnyert.

A nap többi versenyei is nagyon ér
dekesek voltak, nagy mezőnyök voltak* 
csak a favoritok viselkedtek rosszul, 
mert Emlék, és Ormuzdon kívül mind 
lemaradtak a bookmékerek nagy ölű
mére. ' ■
A részleges eredmény a következő:

I. futam: 1. Annit.a (Casolini 41, 2. 
Anna Mária (1^), 3. Sakál (8). Futot
tak níég Haideroso (p), Sátyr (8), Jeles 
(3), Vádló (4). 10:81. 20, 26, 37.

II. Futam: 1. G. Jóska (Maszka
F. 4), 2. Végzet (2 reá). 3. Tllby
(6). Futottak még: Jupiter (2^), Urasig
(3) , Oambrinus (10), Ezredes (4),' 10:93, 
14, 12, 21.

ITI. futam: 1, Emlék (Zvillinger Bíl, 
2. H. León (1K), 3. Néha (10). FntotUflc 
még: Fellov (3), Adonjs (4). 10:24, 18,18.

IV. futam: 1. Ormuzd (Maszár F. ÍJi 
reá), 2. Flóta (5), 3. Ilka (8). Futottak 
még: Katica (3), Samu (6), Rendetlen
(4) , Keszkenő (8). 10:17, 11, 14, 12.

V. futam: 1. Varázs (Bodis 4), 2. P*‘» 
(4), 3. Ildikó (1K). Futottak még: Ma* 
rlka (8), Echo (p). 10:55, 80, 19.

VI. futam: elmaradt.
VII. futam: 1. Angyó (Benkő 1%), J-

Léva (1% reá), 3. Mutyi (8). Futották 
még: Paulctte (8), Ibolya (12). Ujon« 
(4). 10:27, 25, 15.________

Kiadja:
Á „Hóifői NápU*! lapkladéviUaht

FaleMa Cramvantf: Guaaeft

közép
nyerte 

Weilert 
Az MTE

sodklasszis részére. Villányi, a 
iskolások fiatal versenyzője 
könnyen a versenyt, legyőzvén 
(MTK) <■« Besznyákot (FTC), 
tehetséges fiatal futója: Huszár István 
az ötödik helyre szorult. A versenyen 
rászívott, a miskolciak kitűnő futója: 
Körössy Dániel is, aki azonban betegen 
állt starthoz és igy csak helyezetleníil 
vógozhetett. •

Eredményeink a következük: 
Thomka-einlékverseny 

38 induló, 84 befutó. Táv: km.
_____ ______ ___ _ Egyéni győztes: Orosz István (MTK) 
szebb eseménye: a Thomka-omlékver-; 22:88 mp. 2. Somogyi Béla (MTK) 
seny. A szép aporteseiuóny hatalmas kö-. 22:38.4 j 8. Király Pál (ESC) 22:42 
zöneéget vonzott ki a Lágymányosra. 4 " ■*"
A versenyt a MAC krekkjeinek távol
létében, Orosz István (MTK) nyerte 
klubtársa: Somogyi Béla előtt. Csapat
versenyben ugyancsak az MTK győzött, 
maga mögött hagyva az ESC t és a 
MAC-t.

A BBTE a Városmajor rügyező fái 
között, rendezte mezei versenyét a má-

Hz MTK nyerte 
a Tfiomha - emlék

versenyt
Ptmpd, a BBTE
mtitt fntóvartanySn — Kar, 
BSaxtó gyOzött nagy fBtény- 
nyal — ft* iffutügl crosi- 
ctuntrji a MMpítítoras Vfl- 

línfl nyanta
Vosái-nap zajlott le s t avasai croaa 

conT.lry^aczónnak a bajnokait? után loff-

kVMMVUM" ktayvHrM to I>«ii rfaníuttwU, B*4«r«t, VIII, Bőkk MM am I,

. mp. 4. Scerda (MAC).
. Csajmtver8enffben: 1. MTK 14-2+8H- 
; 19+11=82 pont 2. ESC 3+5+7+14+18= 
145 pont. 3. MAC. 4+í+17+20+21=-71 
pont. 4. MTE. 5. BEAC.
A BBTE ifjúsági elsőosztályu és kezdő 

versenye.
Táv: 3 km. 118 befutó. Egyéni győztes: 

Villányi (KI8O8z), 12:08.8 mp. 2. Wei-


