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Vázsonyi és a szocialisták 
elítélik Szilágyi bejelentését 

a passzivitás jeladásáról 
Kavarodás Szilágyi Lajos beszéde fiövül — Vázsonyi Vilmos 
szerint „a kérdés feszegetése céltalan és időszerűtlen" — 

R bárom baloldali párt passzivitásban marad

A Demokratikus Blokkot, mini 
taktikai egységet, megingatni 

nem lehet.
Ha majd a választójog: plenáris tár* 
gyalusára koriil a sor. intózőbizott- 
sajn ülést tartunk, amelyen megis
métlem legutóbb előterjesztett indít* 
vanyomat, amely a parlamentbe 
való bovonnlus kimondását célozza. 
A döntésről korai volna beszélni 
Valószínűnek tartom, hogy

a szociáldemokrata képviselők i« 
csatlakozni fognak az aktivitás, 

hoz.

n. szocialisták felbontják a paktumot, 
ha a demokraták feladnák a passzivitást

A Demokratikus Blokk pártjai az 
utóbbi időben nemcsak taktikai, ha
nem pötitlkai ökokból is szembe
kerültek egymással. A lappangó el
lentét Szila gyi Lajosnak a győri vá
lasztással kapcsolatban tett nyilat
kozatában robbant ki, amelynek éle 
a Kossuth-párt ellen irányult. Már 
régóta nyílt titok, hogy a Blokk ve
zetősége nehezen tudja az egység: 
külső látszatát megőrizni. A pártok 
tagjai között ugyanis egyre szapo
rodott azoknak a- képviselőknek a 

akik a passzivitás feladását 
sürgették. Éppen ezért nem keltett 
különösebb meglepetést, hogy

Szilágyi Lajos szombaton este a 
Kispolgárok' Városi Pártjának 
gyűlésén a passzivitás megszű

nését jelentette be.
illetve kijelentette, hogy a, Demo
kratikus Szövetség tagjai: Szilágyi 
Lajos, Baross János. Létay Ernő, 
Drőzdy Győző, Hegy megi-Kiss Pál 
és Lakó Imre a választójog plenáris 
tárgyalásaira bevonulnak a parla
mentbe abban az esetben is, ha a 
Blokk többi pártjai a. passzivitás 
folytatása mellett határoznának.

Szilágyi Lajos.
akihez ebben az ügyben kérdést te
téztünk, aktivitásba lépését a kö
vetkezőkben indokolta meg a Hét
tői Napló munkatársénak:

— Mindenekelőtt hangsúlyozom, 
hogy a passzivitás megszűnéséről 
tett kijelentésem kizárólag a veze
tésem alatt álló Demokratikus Szö
vetség tagjaira vonalkozik. Kétség
telenül megállapítható, hogy

a polgárság túlnyomó része, a 
sajtó majdnem valamennyi or
gánumán át a passzivitás fel

adását követeli tőlünk,
Egy nagy nyomás alatt állunk he
tek óta és ez alól kitérni nem lehet. 
Amidőn ezt elismerem ób amidőn a 
Passzivitás megszűnését pártom ré
széről bejelentem, nem teszem ezt 
azért, mintha a választójogi, bizott
ság eddigi tárgyalásaiból azt a re
gényt meríthetném, líogy a válasz
tójogi javaslatot aktív küzdelmünk
kel megjavíthatnánk. Szó sincs róla. 
Sőt azt a meggyőződésemet, hogy

ettől a kormánytól megdönthe
tetlen érvekkel sem lehet enged- 
"lényt vagy jobb belátást várttá

nn. Hogy ennek1 Benedek János, a ' Demokratapárt 
aktív küzdelem.! tagja egy legutóbbi., vacsorán már

továbbra is fentartom. IIoi 
ellenére mégis az i_’_l _________ _
felvételére határoztam magiuuat. in
dokul a következőket hozhatom fel:

— A passzivitás feladását, vagyis 
a parlamenti harc felvételétől

a polgárság megnyugtatását re
mélem.

A liberális polgárság körében 
ugyanis az utóbbi időben nagy 
nyugtalanság észlelhető cppen a fő
városi választások idöpotjának kö
zeledése miatt. A polgárság attól 
tart, hogy érdekeit passzivitásunk
ban nem tudjuk kellően megvédel
mezni. Az a polgárság. amelynek 
támogatását, várom a fővárosi vá
lasztásokon. a passzivitás feladását 
kívánja, ami elől elzárkózni nem le
het. A másik szempont az a tény, 
hogy a választójogi bizottsági letár
gyaló sra szánt időt május 1-ig tol.ia 
ki a kormány, ami azt jelenti, hogy

a fővárosi választások megelőzik 
a választójog parlamenti vitájá

nak kezdetét
a passzivitás feladását tehát a fő
városi választásokban táinogu ó pol' 
gársági-a való tekintettel már mos 
be kelle.it jelentenem, uem várha
tunk a választójog tárgyalásáig.

— Meg kell állapítanom azt is, 
hogy

csalódtunk a passzivitás vár
ható eredményének megítélésé

ben.
Azt hittük ugyanis, hogy a minisz
terelnök engedményeket fog. tenni a 
passziv ellenzéknek az aktivitásba 
lépés kieszközlésére.

A miniszterelnök azonban ko
moly politikai tárgyalások he
lyett gorombaságokkal, plszl^o-

• tudásokkal válaszolt.
Be kellett látnunk, hogy 

a miniszterelnök egyenesen ürül 
annak, hogy mi passzivitásban 

vagyunk.
mert így könnyebben látja cékiait 
elérhetőknek. Hiábavalónak bizo
nyult minden becsületes küzdelem:

a miniszterelnök célja az volt: 
hogy minél tovább távoltartsa 

az ellenzéket a parlamentből.
— A passzivitás megszüntetésének 

bejelentése egyébként nem insng.

Hangot adott énnek ti felfogásnak.
— Le keli még szögeznem, hogy 

bejelentésemből a Demokratikus 
Blokk bomlására következtetni nem 
lehet.

Vázsonyi Vilmos nyilatkozata
Szükségesnek tartottuk. hogy eb

ben az ügyben kikérjük a demokra
tapárt vezérének a véleményét,

Vázsonyi Vilmos
a következő nyilatkozatot adta 
Hétfői Napló munkatársának:

— Taktikai kérdésekben

a

___ __________ _________  nem 
szoktam magánnvilaakozatokai le
adni. Hogy a Blokknak mi az 
álláspontja, vagy mi lesz az állás
pontja, erre nézve egyedül a 
Blokk intézőbizottsága és plénuma 
hivatott dönteni. Én a döntésnek 
alárendelem magamat, egyebek
ben

TE szociáldemokrata párt
vezetőség elitéli Szilágyi Lajos 

bejelentését a passzivitás 
megszűnéséről

Szilágyi Lajos szombat esti besze
det mii úgy kormánypárti, mint a 
baloldali ellenzéki körökben élénken 
pertroktálták.

A szociáldemokrata párt vezető
sége

részéről a parlamenti frkacló állás
pontját a következőkben fejtették ki 
a Hétföl Martié munkatársa előtt:

— A -szociáldemokrata párt tag
jai

a legnagyobb meglepetéssel ol
vasták Szilágyi Lajos besze

det.
amelyben a passzivitás megszűné
sét- jelentette be. A baloldali pár
tok joggal elvárhatták volna Síi- 
hinni Lajostól, hogy felfogását a 
Blokk intézőbizottságában juttassa 
kifejezésre. Erre média lett volna 
árinál iá inkább, mert nz íntőíő- 
bizottsánot éven ő szokta inén 
gyakran összcMvn l. legalább is | 
obiohkor. amilmr. neki iiöiöl-ni

ha azonban a passzivitás feladását 
nem mondaná ki a Blokk egysége, 
sen. mi. polgári ellenzékiek — lég. 
alabb is a vezetésem alatt álló kép
viselők —

bemegyünk a Házba
és ott is harcolni fogunk a választó, 
jogi vitóban a kosvélemény felvilá- 
gositasaert. Ha a Blokk csak résre 
ben döntene a passzivitás feladása 
mellett, ez sem jelentené a Blokk 
bomlását, mert minden kérdésben 
továbbra is együttműködnénk.

az egész kérdés feszegetése cél
talan és időszerűtlen,

mert a húsvéti szünet előtt va, 
gyünk és a választójog plenáris 
tárgyalása csak hetek múlva, lösz 
esedékes,

Vássonul1 Vilmos nyilatkozatit 
nyilvánvalóéi Szitányi Lajos beje
lentésének helytelenítését lartalmnz.. 
za. A demokrata képviselők körében 
olhibázottnok tekintik Sziláaui La- 
•ios lépesét, és ng.v- ítélik ipeg a hely
zetet, hogy a feauverbarátságot « 
szocialistákkal felbontani nem lehet.

valója van.
— Ami a passzivitás föladása* 

nak kérdését illeti, erre vohatkn- 
zóau a helyzet megítélése egyedül 
és kizárólag az intézőbizottság fel
adata. Még a hét folyamán össze 
fog ülni a Blokk intézőbizottsága 
és módjában lesz a Szilágyi Lajbs 
által felvetett kérdést részletesen 

megtárgyalni.
A szociáldemokrata púit vezetésé 

gének nyilatkozatát a következő

igen beavatott helyről 
szerzett információval egészít he tjülÉ 
ki.

— A szociáldemokrata párt tas? 
jaí :

élesen elítélik Szilágyi Lajos
nak a passzivitás, megszűnése- 

röl tett bejelentését.
A pártban általános az a féKoj 

gás. hogy a helyzet nem változót., -a pnssávitás fchrdására ok nfflcsj

kelle.it
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A szociáldemokrata parlameuti 
frakció még abban az esetben 
sem mek-v be r> Haléba, ha vaia- 
mennyi polwrl párt a» aktivi

tás melleit döntene.
’A szocialisták azonban ecészen bi- 
uonyoera veszik, hoary

a KosButh-párt nem adja föl a 
taryverbarátsánot és kitart a 
KZOTiáldcmokrnták mellett a 

passzivitás fentartasaban.
Tévedésnek minősítik p<t’’6.h.’'.6”t 

Sz/Wovl Lajosnak azt a. beállttá.-. 
sút is hóin' Vázsonyi Vilmos is 
hajlandónak mutatkozik a ’
vitás feladasara. Erről szó bem le
het. mert

a szocialisták Vázsonyi Vil
mos aktivitásba lépése eseten 
felmondták a demokratákkal 
kötött paktumot és külön szo
cialista listán veszik fel a har
cot a fővárosi választásokon.

Szocialista vezetőkörökben elkép
zelhetetlennek tartják, hoary Vá- Kttö) 
zsonyl Vilmos, aki a fővárosi kuz- Mint 
delemben esryütt mezy a szociális- - 
iákkal, az országos politikában 
külön útra térne.

A Ház húsvéti szünete 
csak pénteken kezdődik 
A hétfői ülésre apróbb javaslatokat tűxtak ki — Kedden 
tárgyalják a mesógazdaságl hitelről szótó törvény

javaslatot
A múlt héten bizonytalan időre] 

elnapolt nemzetgyűlést hétfőre már' 
összehívták. A kormány ugyanis 
sürgősen törvényerőre akarja emel
tetni a mezőgazdasági hitelről szóló 
törvény ja vaslatot, amelyet Pesthíj' 
Pál igazságügyminiszter hétfőn, ter
jeszt a nemzetgyűlés elé.

Eredetileg agy tervezték, hogy a 
hétfői ülést, miután a mezőgazda
sági hitelről szóló törvényjavaslatot 
befejesztették. felfüggesztik és a 
bizottság a szünet alatt gyorsan le
tárgyalja. Aa ülés újabb megnyi
tása után az előadó már be is tor

Eoeialista vezetőkörökben Vesztette volna a bizottsági jelentést.
Ehetetlennek tartják, hogy Va- fettől a tervtől azonban eíáílottak.

Amikor o gröfnnl íoílölnoK 
Széchényi Gusztáv gróf 4s 

egy ügyvéd becsületsértés! pere
Még az elmúlt évben történt, 

hogy Garat Gyula dr. soproni ügy
véd egy végrehajtó kíséretében 
megjelent Széchenyi Gusztáv gróf 
budapesti lakásán, hogy ottan egy 
hitelezési ügyből kifolyóan beren
dezési tárgyakat foglaljon le.

A gróf, aki nem számított a fog
lalási eljárásra, fel volt hágorodva 1
, í™4«>4. JrtrU a fi-, "‘U V01E IOllSZl V1SC1O ÖCOOfl dUZSCI.és izgatott hangon kérdőre vonta az Néhány nappal ezelőtt történt, hogy 
ügyvédet, hoícy mi az oka ennek a Sebők minden bejelentés nélkül el- 
radikális fellepesnek. maradt és nem jelent meg a híva-

a nemzetgyűlés elnöksége 
munkatársunkkal közölte, a hétfői 
ülés napirendjén csak apróbb javas
latok szerepelnek. Az ülés elején az 
igazságügyminiszter beterjeszti a 
gazdasági hitelről szoló törvény ja-

4u»'"usou egy nő társasa, 
uaban a Nagykanizsa felé induló 

„ vonatra lölszállani.

jel arra mutatott, hoaii fíZJnd n 
felé vették Útjukat Buda™st

A kaposvári rendőrség arra i-xr(

•szomelyleirását és a/f 
pesti tartózkodást bUda-gazuusugi miéiről Bwp hhvcöaj. azi. lioev

vaslatot amelyet a földmivelésügyi, 1 Pst! tartózkodásai alkalmával rcn-! 
ignzságügyi és pénzügyi együttes rzcl'lni- a Metronol szállodáiig, ™ ‘ 
bizottság elé utalnak, melynek elő- Kott megszállni.

tóét. 84 íves, kapjoni szüictésfl^iwu
Értesülésünk szerint a javaslat cm magas, háta kissé h-;

vitájában több ellenzéki szónok vesz vany, arca barna, sovány S^' 

nusu. Erö^mogvitó^ertki-eH'^'f1’ 
monoklit visel. Több aranXJ'i v

' £LOrsan- m°í]arva beszél', lllrtok,;' 
%'-?r,fVrn To^nn vármegye o7:SP,;„; 

nldba SéóÍ6 °Ml^ Sídmu Itnmá- 

„«„d<ít0kti7^ a Jelentés érkezése 
Után elmentek a Rákóczi úti Mel™ 
nol szállodába. Meaállanltn‘tük 
cíw? í'< stfeT,msztó banktisztviselő a-- 

tJn’,ten av'ikrabban szállt 
vei'óit 0ZA 
Mutatja a Wo,

u LiUULteRJtMJW 
A LéíereMMöen befejezik 

« MuvM Máim 
fts e!meorwcs-£E3ké tők munkája 
— A Hétfői Napló tudósítójától. — 

,A Léderer-íé\e borzalmas gyilkos
ság1 úgy előzetes bűnvádi vizsga 
Jata közvetlenül a befejezés előtt áll. 
Hubics vizsgálóbíró, aki a nagy 
bunper szálait bogozta, kedden hall
gatja ki utoljára Léderernét és Lé. 
dercr Sándort A honvédtörvény
szék mar megkiildötte a vizsgáló- 
biy°D.ak a katonaság részéről lefoly- 
tatott eljárás hatalmas aktatöme- 
R'eit. Bubics vizsgálóbíró most a 
polgári es katonai vizsgálat során 
felmerült ellentmondásokat igyek- 

tisztázni, amennyiben a gyilkos 
főhadnagy vallomását összeegyez
teti Lédererné és Léderer Sándor 
vallomásával.

A héten tehát lezárják a Léderer 
úgy vizsgálatát, amely minden apró 
mozzanatát megvilágítja a tölgyfa- 
uccaf tragédiának.

Az iratokat gondosan áttanulmá
nyozzák a törvényszéki elmeorvos 
szakértők is, akik ezután hosszú és 
beható vizsgálat alá veszik a gyil
kos házaspárt. Az elmeorvosok ter
jedelmes jelentést fognak beterjesz
teni arról, hogy teljesen avagy csak 
korlátoltan beszámítható e Léderer 
főhadnagy felesége és a bűntett el
követése idején szenvedtek-e olyan 
elme- vagy idegbajban, amely véres 

I cselekményeikben befolyásolhatták 
l volna őket.
i Az elmeorvosok munkájának bele- 
I jezcse után az iratokat átteszik az 
ügyészségre, anvdv elkészíti a vád 
iratot, hogy az ügy mielőbb főtár- 
gyalásra kerülhessen. 

sn.GEUáT®U!Í

adója csak kedden terjeszti be jelen
tését.

szülnek heves kirohanásra. Eszerint 
a javaslat vitája több napig eltart
hat, úgy hogy csak pénteken kéz 
dődhetik a Ház húsvéti szünete.

W mllllárdot sikkasztott 
esy kaposvári ba^hivatalnok is egv 
Ismeretlen nőve! együtt megszokott 
A gyékényes! pályaudvaron szántak vonatra — 
Budapestre vetetnek a nyomozás szálai — A fő
kapitányság detektivjei Is keresik a sikkasztó!

A kaposvári rendörséir egy nagy-1 Lakatost hivattak ugyanis és fel- 
arányú sikkasztásról értesítette a nyittatták a pénzszekrényeket. Csak- 
budapesti főkapitányságot.

A Somogymegyei Takarékpénztár
nál volt főtisztviselő Sebők József.

• Az ügyvéd úgy adta okát a vá
ratlan vendéglátásnak, hogy az ____ __ __ ________  _______________
azért történt minden előzetes beje- | nél volt a pénztárszekrény a egyik 
lentés nélkül, mert nem akart időt. kulcsa és nélküle nem tudták ki
adni arra, hogy a gróf bútorait a nyitni a szekrényeket, pedig a bank- 
lefoglalás elől elrejthesse. ’ ' “ ” ’ ” ’ ‘ '

A gróf annak feltételezését, hogy 
ő a törvényes eljárást meg nem en
gedett módon akarná elhárítani, 
sértőnek találta magára nézve és 
ezért becsületsértés címén feljelen
tést tett az ügyvéd ellen.

Szombaton foglalkozott ezzel az 
üggypl a budapesti büntető járásbí
róság. Mintán a gróf elkésve érke
zett meg a tárgyalásra, a bíró köz- . ,------ f.v. vi --------ben nm^züntette az ügyet mire a | , dtanéarM a rew
gróf kijelentette, hogy késlekedé
séért igazolással fog élni és kéri az 
ügy ujabbi tárgyalását

talban. Az elmaradás annál is in- i 
kább kellemetlen volt, mert Sebők-

ban már ott voltak az üzletfelek is 
és türelmetlenül várták a pénztár 
megnyitását. Elküldték Sebők laká
sára, de a szolga visszajött azzal, 
hogy Sebők nincsen otthon és éjsza
kára sem tért haza. A bankban nem 
tudták mire vélni az eddig pontos 
és megbízható tisztviselő különös el
maradását. Első percekben arra 
gondoltak, hogy Sebők bűntény ál
dozata lett, és azonnal jelentést tet- 
L’---------„ adőrségnek. A

(rendőrségen azonnal megkezdték a 
nyomozást, de még mielőtt valami 
megállapítást tehettek volna, ad
digra a bankban épületes dologra 
jöttek rá.

hamar észre is vették, hogy

a bank készpénzkészletéből több
száz millió hiányzik.

Rögtön rovancsolást tartottak és 
akkor derült ki, hogy

Sebők már hónapok óta mani
pulált az értékpapírokkal is és 
azok közül is nagyon sokat el

lopott.
Hogy milyon módon tüntette el a 
pénzt és értékpapírokat és hogyan 
tudta a sikkasztást eddig leplezni, 
azt még nem tudták megállapítani. 
A rovancsolás kiderítette, hogy

a bank értékpapír- és pénzállo
mányából összesen egy milliárd 
hiányzik, ami mind Sebők kezén 

tűnt el.
Azonnal megindult a hajsza a sik
kasztó után. A kaposvári rendőrség 
az egész detektivtestületét mozgósí
totta, hogy Sebőköt kézrekeritsék. 
Megállapították, hogy

Sebőköt utoljára éjszaka 12 óra 
40 perckor látták a gyékényest

4
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Ismlt kapható regi idflkiOl bevall 
Waldhelm-iéle 

souányiiú-tea 
Biztos hatású, igen kellemes ízű. telje
sen ártalmatlan, bletmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel- 
etl kecses nyúlánk aak érhető cl. 
Kapható minden gyógyszertárban é 
drogériában. Magyarországi főraktár 
;'IWI

B»á.,ul, >1.. p.irt irtiwu. uam

polgarí éti ermeiben

SZALVáTOR SÖR 
ás ÁLLAMI BOR 

kniönlegességek Kímélése

Olcsó és jó étl^ezés Szolid árak Pontos kiszolgál*.<
51

PadlőSüceh, futók, 
samberkeneí íinyilirt
ButorszOvetak príma brokátok 230 ezer

Vágóéslápsa
I AzfrpMos üiMíten

IV, Kammeunaycr Király ucca 3 
(Központi Varrottja tpdleitl*n>
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Halálos
aulísierenBSíflensÉg 

a Stefánia álon
Az autó betört ablaka halóira 

sebealtett egy biciklistát

Halálosvégü autószerencsétlenség 
történt vasárnap délelőtt a Város
ligetben.

Tolnai Simon lapkiadó felesége, 
három hölgy és egy gyermek társa
ságában autóján sétakocsizásra in
dult a Stefánia útra. A Víztorony 
felöl haladtak az Andrássy út felé, 
mikor az utkeresztezésnél két ke
rékpározó fiatalember teljes erővel 
nekifutott az autó oldalának. A
fiatalemberek egyike magas ívben 
repült ki a kerékpár üléséből, a 
másik azonban oly szerencsétlenül 
futott neki az autónak, hogy a se
bes hajtásközben előreszegzett feje 
betörte az autó ablakát. Feje be
nyomult az üvegszilánkok közé, me- 
lnek oly mélyen bevágódtak nya
kába, hogy majdnem elválasztották 
fejét a törzsétől. A jajveszékelésre 
összefutott közönség azonnal men
tőkért telefonált, de mire a mentők 
megérkeztek, már esak a beállott 
halált konstatálhatták .

A kiszállt rendőri bizottság meg
állapító tta, hogy a szerencsétlenül 
járt fiatalember Pilics István, hn- 
szönötéves munkás, aki társával, 
Győri Józseffel' együtt kölcsönvett 
kerékpáron indult el a halálosvégü 
útra.

Sebestyén Gézn
10 évre knpjü bérbe 

ez újjáépített Budai Színkört
A Hétfői Napló már beszámolt arról, 

hogy a főváros hajlandó megengedni 
Sebestyén Gézának, a Városi Színház 
igazgatójának a Budai Színkör átépíté
sét, s így biztosítva van a uagymultu 
színház hosszabb időn át való zavar
talan működése. Az átalakítási munká
latok már megkezdődtek a színházban s 
azt Sebestyén Géza saját költségén vé
gezteti.

A színkör tíizmentes átépítése 1200— 
1500 millióba kerül. E nagyösszogii be
fektetés ellenszolgáltatásakép Sebestyén 
az4 kérte a fővárostól, hogy a színkör 
bérletét hosszabb időre biztosítsák ré
szére. Szombaton is folytak erről tár
gyalások a főváros és Sebestyén között 
s úgy értesülünk, hogy a főváros részé
ről megvan a hajlandóság a Budai Szín
kört 10 évre Sebestyén részére szerződé
sileg biztosítani. A megállapodást a kö
zeli napokban fogják perfektuálni való
színűen előnyös feltételek mellett.

Sebestyén arra is kötelezettséget vál
lalt. hogy jövőre a színházat kívülről is 
csinosan, modernül átalakíttatja, miután 
az idén csak tűzbiztonsági szempontból 
történik a színkör átépítése. A munká
latok májusban befejeződnek s május 
végen már újra mcgnyílh&t a most már 
tűzbiztos Budai Szhjkör.

Legstebb Legjobb Legoloartbb

Kárpitosért!, vas-, 
és rézbutorgyára

SaUn ’.g, pokróc, Usgdny, ágy- 
asztalterítők, gyermokkocniK, nyugszókck, 
loónyszoba-, előszoba- es kertlbutorok. ernyők 
f's sátrak mindhlírltelban kaph te* 
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Beretuűs Püsztillnílesmakncsabbfejfájást elmulnszjto

Külföldre akarta csempészni 
a gyártási eljárások titkát 
a Chionin gyár egyik mérnöke 
A Chionin vegyészeti gyár Hínos szenzációja — Eltűntek 
a gyártási eljárások tithos receptjei — A munkásokat 
szigorúan átvizsgálták — Lengyel István mérnök Lipót- 
Köruti lakásán megtalálták a titkos recepteket — A gyár 
egyelőre nem tett feljelentést a mér nő a és társai ellen

Az újpesti Chinoin vegyészeti»elsápadt, hebegni kezdett és azt a 
gyárnak, amely a külföldre is egész választ adta, hogy az iratokat mo- 
sereg speciális vegyszert __ ___ ti’. ____ .............. .
kínos szenzációja van. Újpesten már • azok eltűntek 
hetek óta suttogtak arról. hc~y 2 ; v?zór;?~22g”-- __________ ____ ____ ___
Chinoinban valami baj van s a sut- ’ selkedésére gyanút fogott és most 

növelte az. hogy már erélyesen vallatóra fogta a 
mérnököt, a.ki mindjobban zavarba 
jött és végül is bevallotta, hogy a 
kérdéses iratok a lakásán vannak. 
A vezérigazgató e kijelentésre autó
ba ültette a mérnököt s a gyár több 
előkelő főtiszt viselőiének kíséreté
ben a mérnök Lipót körút 6 szám 
alatti lakására ment, ahol a mérnök 
redőnyös Íróasztalán megtalálták 
mindazon leírásokat, amelyek a 
gyárból az utóbbi időben érthetetlen 
módon eltűntek.

A megtévedt mérnök erre beval
lotta, hogy a gyártási titkokat egy 
külföldi vegyészeti csoport részére 
akarta juttatni, azonban a dolog 
egyelőre még a megbeszélés stádiu
mában volt és a gyártási módszerek 
átadása még nem történt meg. Az 
iratoknak lakására való csempészé
sében a gyár egyik kisebb hivatal
noka segédkezett neki.

A magáról megfeledkezett mérnö
köt a Chinoingyár ezekután tettes
társával együtt elbocsátotta a szol
gálatból. Komolyabb irányba azon
ban csak akkor kerül a dolog, ha a 
gyár vezetősége azt tapasztalja, 
hogy a gyártási módszerek mégis 
csak külföldi kezekbe kerültek.

tojásokat csak növelte az. 
esténkint a gyárból távozó munká
sokat a szokásosnál szigorúbb vizs- i 
gálát alá fogták, de hogy mi baj' 
van azt senki sem tudta. A múlt na- j 
pókban azután kiderült a dolog.

A Chinoin gyár vezetőségét az 
utóbbi napokban az döbbentette' 
meg, hoffy a gyár legféltetobb tit-! 
kait képező receptek és leírások el-' 
tűntek szokott helyükről. Hasztalan 
volt minden kutatás, az értékes1 
irományok nem kerültek elő. köz
tük a juhok beoltására szolgáló spe
ciális anyag, amelyet a Chinoingyár 
egyedül állít elő az egész világon.

A dolog kényes természetére való 
tekintettel az igazgatóság nem akar
ta mindjárt rendőri útra terelui a 
dolgot azonban a házi vizsgálat, a 
fokozott ellenőrzés semmit sem derí
tett ki.

A napokban dr. Wolff & gyár 
vezérigazgatója magához kérette a 
gyár egyik mérnökét Lengyel Ist
vánt. akitől egy bizonyos vegyi 
anyagra vonatkozó Írásbeli adato
kat kért, amely egyébként jelenték
telen anyagban az igazgatóság vál
tozásokat óhajtott eszközölni. A 
vezérigazgató felhívására a mérnök

Schöberl tanácsnok 
nem akar hitoktatási segélyt adni 

a zsidó hitközségnek
Hogyan fest a főváros jótékonysága ! — 20—30 arany, 
koronás segélyt adnak e^y évre kulturális, Jótékony- 

és tudományos testületeknek
A főváros tanácsa március 31-én, 

kedden délután rendkívüli közgyűlést 
tart, amelyen az 1925. évi aranyköltség
vetést, valamint a gáz- és elektromos 
müveknek ezévi költségvetéseit tár
gyalják. Szerepel ennek a közgyűlésnek 
napirendjén még 90, a költségvetéssel 
kapcsolatos tárgy, mégpedig a külön
böző egyházak, intézmények, egyesü
letek, társaságok 1925. évi segélyezése. 
Úgy gondoljuk, nem lesz érdektelen, ha 
egy pár adat kiemelésével megismer
tetjük a közönséget a főváros „nagylel
kűségével" és felsoroljuk azokat a „se
gélyeket" amelyeket a tanács nagy bő
kezűséggel osztogat nagymultú kultu
rális, tudományos és jótékonysági in
tézeteknek, testületeknek. Az összegek 
arany koionában értendők s szárazon 
felsorolva a következőkép boldogítják 
az intézményeket.

A Zsófia Országos Gyormekszana- 
tórium Egyesület 150 koronát kap egy 
évi segéiy címén, a Nyomorék Gyer
mekek Otthona már 300 koronát lTgs an- 
csak 300 korona jut a Budapesti re- 
hérkoreezt Gyermekkórháznak. Do nőm 
minden egyeaülettel ilyen bőkezű a fő
város. A „Telein" Egyesiilet, a Bróap 
Adél ailfrmekkórhái már csak 30 koro
nái kap 1925. évi segélye ,A
Stefánia gyermekkórház és a Filadclna- 
diakonisza egyesület 50—50 koronát, a 
Charité poliklinika, az Általános koz-

Az egyesületek ós társaságok segé
lyezése szintén fényt vöt a városházán 
uralkodó szellemre. Az Amatőr Fény
képészek Országos Szövetsége 30 koro- 

a nát kap. A Budai Dalárda, a Budapesti 
. Polgári Dalkör, az Ének- és Zenekar 

azloyéiemi 1. Egywülot, a Magyar Egyesület a 
ó, lt. számú &uett pollklinika. s a | Leánykereskedelem Ellen, a Mária Do- <

importál, mentán nem. tudja előadni, mert 
j—1 A‘“..az íróasztalából. A, 

hogy a | vezérigazgató a mérnök^ különös vi- j

I

fíábaképző Intézet poliklinikája feje
delmi 20—20 korona évi segélyt élvez. 
A Budapesti önkéntes Mentőegyesület 
úgylátszik meghatotta a főváros jó
tékony tanácsát, mert 500 koronát si
került elnyernie.

Az egyházak segélyezése szintén ha
sonló bőkezűségről tesz tanúságot A 
budai éa óbudai ágostai hitv. evangé
likus egyház 1925. évi segélye 100—100 
korona. Ugyancsak 100 koronát kap a 
budai izr. hitközség. A szerb és a román 
egyház 30 koronás segélyt élvez, de a 
pesti aut. orth. izr. hitközség és az uni
tárius egyház már 50 koronát vehet fel 
a fővár ős segély pénzt árából. Hasonló 
arányban részesülnek segélyben a többi 
ogyházak és hitközségek, s látva ezt a 
nagy jótékonyságot, mindenki joggal 
kérdezheti.

miért juttat a főváros a Cisztercita 
rendnek és a Szent Domonkos rend
nek 852—852 koronát, mikor egy hit
község 30 koronás segéllyel kény

telen beérni.

• | rottya Egyesület, az Orsz. Kát Nőszö- 
“| | vétség, a Kéve Művész Egyesület, a 

Magyar Történelmi Társulat, az Orszá
gos Patronage Egyesület, stb. 60—60 
korona évi segélyben részéül. Az Or
szágos Széchenyi Szövetség, a Magyar 
Turista Egyesület, a Magyar Iparmű
vészeti Társulat 90—90 koronát kap. A 
Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 
már csak 50 korona jutott. A Budapesti 
Filharmóniai Társaság kerek 100 koro
nát élvez. A Magyar Tudományos Aka
démia már 294 koronát. Ellenben a Szé
kesfővárosi Zenekar Egyesület 100 ko
ronás segélyben részesül. Az Áruminta
vásárok segélyezésére a főváros elegen
dőnek tartott 200 koronát.

Utolsónak említjük, de érdekességénél 
fogva első helyre kívánkozott volna az 
az oset, ami az egyházak és hitközségek 
1925. évi hitoktatási segélye ügyében 
történt, A főváros ugyanis minden 
egyháznak és hitközségnek évente na 
gyohb hitoktatási segélyt nyu.it. Ezévro 
is előirányzott a róni. kath. egyház ré
szére 314.742 aranykoronái, a re fór - 
niátus egyház részére 70.240 koronát, az 
ágostai hitv. evang. egyház részére 

! 30.606 koronát. Az izraelita hitközségek 
részére összeson 78 és fél koronát hoztak, 
javaslatba. Az érdekes fordulat azonban 
csak ezután következett be.

Schöberl Ferenc tanácsnok javasla
tára ugyanis a tanács kimondotta, 
hogy az izraelita hitközségnek csak 
akkor adja ki a megszavazott hit
oktatási segélyt, ha a hitközség iga
zolja, hogy a tanítványoktól nem 

szed külön hitoktatási dijat.

Ha ezt nem igazolja, úgy nem adják ki 
részére a segélyt, A tanács ezt a javas
latot elfogadta s kétségtelen, hogy a 
közgyűlés formájában összeülő keddi 
tanácsülésen is Schöberl javaslata fog 
érvényesülni.

I
i Utódai
I gyermekruha-kiilönlegességek Üzlete 

IV,, Párisi-utca I. (Váci-u. sarok) 

Taoaszi és nyári
összes

jpnsHiázati
ciKKeinK 

előirt áraiból 
április hó 12-ia

engedményt adunk
Óriási választék 

divatos átmeneti gyermek. 
Kabátokban és fiu- 

öltönyökben

Leány- és fiú- 
felöltők, ruhák, kötények, 

Kalapok, játszóruhák, 
babyruhák, bakfis- 
ruhák, bakfiskala- 
pok, gyermek- 

fehérnemiieK
PiyamáK óriási választékban 

Tirol! Kabát és nadrág
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Megmozdult a főváros 
a választások előtt

Előcs átárazások a közvélemény felvilágosítására 
Tizenegy gyUlés vö t vasárnap Budapesten

Valami történt. Olyan jelek mutatkoz- ’ rata párt kiküldötteként Fényes László 
nak ennek a hatalmas metropólisnak “
életében, melyekből joggal következtetni 
lehet arra, bog;- valami készül ennek a 
városnak az életében.

A béke Budapestjét, ezt a nagy iram
mal fejlődésnek indult várost u forra
dalmi idők elsősorban sújtották. Ez a 
város az ország szive volt s azok, akik 
a forradalmat feltámasztották és azok, 
akik a forradalmi megnyilvánulást re
akcióval akarták elfojtani, erre a Va
rosra vetették magukat elsősorban.

Budapest polgárságának tudnia 
éreznie kell, hogy az elkövetkező májusi 
törvényhatósági választáson Ítéletet kell 
mondania a felett a kurzus felett, me
lyet a Wolft-féle fővárosi rezsim in- 
augurált az ország szivében. ítéletet kell 
mondania arról az ötéves uralomról, 
mely gazdasági tekintetben lehetetlenné 
lette az életet ebben a városban, társa
dalmilag az elválasztó gyűlölködést szí
totta s megbontotta a főváros egységét.

Bár még csak úgy kontúrokban bonta
kozik ki, hogy mikor lesznek a fővárosi 
választások, az előcsatározások erőtelje
sen megindultak. Vasárnap Budapest 
minden kerületében népes gyűlések és 
részben ülések voltak, amelyekről rész
letesen az alábbiakban számolunk be: 

A Lloyd-palota nagytermében vasár
nap délelőtt a demokratikus ellenzéki 
választók tömegei jelentek meg. A gyű
lést dr. Baracs Marcell nyitotta meg. 1 
Hangsúlyozta, hogy a főváros vezető- ; 
sége. a politikai szélmalom-harcok köze
pette elmulasztotta megteremteni a mun- 
za-alkalmakat. Majd Kéthly Anna ncm- 
tefgyiilési képviselő beszélt.

— A reakció glóbuszán — a főváros
ban — akarjuk megteremteni azt a pon
tot. ahol kivethetjük sarkaiból a reak
ciós világot — mondotta többek közt.

Saly Endre nemzetgyűlési képviselő 
súlyos kritikát mondott a fővárosi adó
politika elveiről.

Dr. Blauner Mór, az V. kér. Kossuth 
párt elnöke szólott ezután:

— Más országokban — mondotta — a 
szerencsétlenség összehozza az embere
ket, nálunk a gyűlölet lett úrrá és ez 
elpusztította azt is, amit a háború ép
ségben hagyott. Ha más bime nem is 
volna a mai rezsimnek, mint hogy auy- 
nyi gondot varázsolt az emberek ar
cára, már ezért megérdemli, hogy örök
re eltűnjön.

Balázs Artúr után Horváth Károly 
tolt városatya elmondotta, hogy annak
idején kilépett a Wolff-pártból, mert ott 
nem a keresztény megbocsátás és szere
tet szelleme uralkodott.

Ugyancsak impozáns nagygyűlés volt 
n Kollárt uccai Demokrata Körben, Zala 
Zsigmond elnöki megnyitója után Gál 
Jenő dr. fejtegette, hogy a 
érettség bizonyítéka az .hogy 
hág és a munkásság közösen 
a reakció ellen. Ezután Pajor 
saociáldemokraták növében

é«

küzdött a íegválságosabb időben az el
nyomott polgárság jogaiért 6 az lgaz- 

----- r—--------------,-------- i ság diadaláért.
beszélt Beszédében párhuzamot vont a | De ugyancsak sűrűn folyt a kortézia 
budapesti és bécsi viszonyok között , a Wolffék berkeiben is, akik minden esz- 

Vasárnap délelőtt 10 órakor gyűlést közzel igyekeznek arra, hogy igazukat 
tartott Óbudán is a demokratikus el- , a köztudatba átvigyék.
lonzéki blokk III. kerületi szervezete. A 
gyűlésen Vörösváry Miklós dr. elnökölt 
Az elnöki megnyitóbeszéd után Farkas 
István, Benedek János és Várnai Dániel 
nemzetgyűlési képviselők szólaltak fel. 
Végül Bródy Ernő dr. tartott hosszabb 
Műidet az újonnan választandó tör
vényhatóság feladatairól.

A Kulcsár uccai demokrata körben va- 1 sokat puffogtattúk.

politikai 
a polgár
vonul fel 
Rudolf a 

.___________ hangsú
lyozta az együttműködés fontosságát és 
a szocialista párt álláspontját. Bibitl- 
Horváth János éles kritikát mondott a 
városházi rezsim működéséről.

Népes gyűlés volt Svábhegyen a 
Mártonhcgyi úton. Katona Sámuel el
nöki megnyitója után a szociáldciuok-

sárnap délután 3 órakor volt nagygyü- Tényleg nyugodtan is viselkedett p. 
lés, amelyen Benedek János, Farkas darabig, amikor is egy borkancsó fökk 
István, Nagy Vince szólaltak fel, mind- hözcsapásával adott újabb életjelt mai 
annyian a közös lista érdekében szállót-1 Kóról. A kancsó óriási csörömpöléssni 
tak síkra. | törött ezer darabra. A kanesót rövid

A józsefvárosi XVII. kerület választó- egymásután több pohár követte.
polgársága előtt pedig Fábián Béla fej- A pincér most odalépett a duhajkodó 
tegette, hogy a demokrata párt mint fiatalemberhez és figyelmeztette, hotrv 
küzdött - Icgváleágessbb időben ez el- viselkedjen csendesen és főként, ho^v i 

............................... poharcsapkodás tiltva van.
— Semmi közöd hozzá, zsidó! — Ordl- 

tott Joó. — Takarodj innen, mert le
ütlek!

Ekkor már Joó társaságában ftiö 
fiatalemberek is látták, hogy a dolognal- 
nom jó vége lesz és lassanként elpáro 
lógtak mellőle. Joó erre átült a szom
széd asztalhoz, amelyik mellett két szén 
lesi ujsúgiró borozgatott

— Én az ébredők vezére vagyok — ki
áltozott Joó —, azt csinálom, amit aka
rok! Egy zsidóbérenc engemet uem uta
síthat rendre! Azért is!

Az ébredővezér most dühöngeni kez
dett. Össze-vissza röpködtek az üvegek 
és a poharak.

A főpjucér óvatosan kikerűlgctve a 
fiatalembert 
kártevésben,

A Wolfí-párt vasárnap a budai Viga
dóban, az angyalföldi Nópszállóban, a 
régi képviselőházbaa és a Rottenbiller 
uccai Katholikus Legényegylet házában 
trtott gyűlést A gyülűésen Wolfí Ká
roly, Eckhardt Tibor, Szabó József, 
Ernszt Sándor, Friedrich István és Csik 

I József szólaltak fel és a szokásos frázi- 
cnlrnf nnt‘fno,t.sif tíilr

A román alkonzul 
és ügyvédjelölt afférja 

érdekes becsületsertés! per a büntetöjárásbíröségon
Még az elmúlt óv novemberében tör

tént, hogy Slachta Ilona szegedi tanító
nő a megszállott Erdélybe akart utazni. 
A tanítónő szabályszerűen kiállított 
útlevelével megjelent a román konzulá
tus útlevélosztályán, hogy vízumot sze
rezzen.

Montia román alkonzul, az útlevél
osztály vezetője mindonáron kompli- 

| kálni akarta a vízum megadását és 
; akadékoskodása során kijelentette, hogy 
! ismeri személyesen Slachta Ilonát, aki 
I azonban nem is tnítónő, hanem tán- 

gyanu-

I

poharakat megközelítette a 
és meggátolta a további 
majd erélyesen rászólt:

— Tessék azonnal fizetni 
a helyiséget!

— Micsoda!! Az ébredők ..... „ ...
mer maga igy beszólni H Piszok zsidó, 
mars innen! Nem fizetem

A pincér azonban nem tágított.
— Tessék azonnal távozni innen! Fi

zesse ki a számláját.
Joó Tibor erre elővette ezüst cigaretta

tárcáját, a cigarettákat óvatosan ki
vette belőle és odadobta a pincér elé.

— Kérem én nem a cigarettatárcáját 
kértem, hanem hogy fizessen.

— Nesze a flzettség! — kiáltott Joó, 
felugorva és öklével mollbevágta a fő
pincért. Az sem volt rest és több pofou- 
nal viszonozta Joó Tibor támadását.

— Ezért meghalsz zsidó! — üvöltött 
magánkívül a fiatalember — és szók 
után kapott, hogy a pincérhez vágja. 
Azonban ehhez már nem volt ideje, 
mert a pincér lefogta és a szószoros ér
telemben kipofozta a teremből, majd az 
ajtónál megfogta a nyakát és egy rú
gással kiröpitette a szálló előcsarnokába, 
ahol az ébredővezér elterült a kövezeten. 
Majd foltápászkodott és megszégyenül- 
teu elvonult.

Szentesen, ahol a felekezeti békét ez- 
ideig nem sikerült minden izgatás da
cára som megbolygatni, érthető feltű
nést keltett az eset és mindenütt elitéliÜí 
Joó Tibor garázdálkodását.

és elhagyni

vezetőjével

Móniidnak, hogy „egy ügyvédjelölt 
mindig van annyi, mint egy román al
komul".

Az alkonzul feljegyezte Gergeli ne
vét, amire az ügyvédjelölt kijelentette, 
hogy hiába írja fel a nevét, mert úgy 
sem tér vissza Erdélybe addig, amíg az 
újran cm a szabad Erdély lesz.

Az incidens miatt Stircca román kö
vet megjelent a külügyminisztérium
ban, ahol elégtételt követelt az ügy
védjelölt állítólagos sértéseiért. A 
külügyminisztérium jegyzőkönyvet vett 
fel az esetről és áttette az igazságügy
minisztériumhoz, amely utasította az 
ügyészséget, hogy hivatali felhatalma
zásra indítson becsületsértési pert az 
ügyvédjelölt ellen.

Ctűkor járásbíró szombatra tűzte ki 
a diplomáciai hátterű ügy tárgyalását, 
amelyet azonban azért nem lehetetett 
megtartani, mert Montia alkonzult idő
közben visszahívták Romániába, az 
újra nem a szabad Erdély lesz.

nem is tnítónő,
cosnő. A tanítónő tiltakozott a 
sítás ellen.

Az esetnek fültanúja volt
István ügyvédjelölt is, aki úgy 
hogy az alkonzul merő magyargyíilö- 
letből évődlk a tanítónővel és pártjára , 
kelt Slachta Ilonának. ,

Az alkonzul a szóharc során gúnyos : 
megjegyzést tett az ügyvédjelölt fog- I : 
lalkozására és Gergeli úgy vágott vissza 1 i

Kipofozták a vendéglőből 
a szentesi ébredők vezérét

Gergeli 
találta,

Nagy botrány és verekedés a Petőfi szálló éttermében 
Fizetés helyett az üvegeket vágta a földhöz

Szentesen, a kedves alföldi városban, 
napok óta egyébről sem beszélnek, mint 
arról, hogy a Petőfl-szálló éttermében a 
pincérek összeverték és kidobták Joó 
Tibort., a szentesi ébredők vezérét, aki a 
vendéglőben kötekedett, garázdálkodott, 
végül pedig sem a zelfogyasztott italok 
árát, sem az összetört üvegeket nem 
akarta megfizetni.

Szentesen a minap müvész-eetély volt 
a Petöü-szálló vendéglőjében Több fő
városi művész is leutazott az estélyre, 
amelyiken Szentes egész intelligenciája 
meg jelont. A sikerült hangverseny után 
a fiatalság táncra perdült. Nagyszerű 
hangulat uralkodott, a teremben addig, 
mig az egyik sarokasztalnál, több fiatal
ember társaságában ülő Joó Tibor han-

gos megjegyzéseket uem tett Eleinte 
csak az előtte elhaladó párokat kriti
zálta fenhangon és különösen a hajlott 
orrokai szemben adott nemtetszésének 
kifejezést, később azonban mindhango- 
sabb lett. A vendégsereg nagyrésze, a 
szemmel láthatóan ittas fiatalemberrel 
nem akart affért kezdeni ég Inkább szép 
csendesen hazamentek. A társaság egyre 
kisebb lett Joó Tibor sikereitől vérsze
met kapott és kötekedni kezdett Vastag 
gorombaságokat röpített a táncolók felé, 
mig egy ügyvéd megelégelve a fiatal
ember viselkedését, felállt és kérdőre 
vonta.

Joó Tibor az ügyvéd fellépésére ma
gához tért, bocsánatot kért és kijelen
tette, hogy senkit sem akart megsérteni.

0
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DrMsLtal.
fogorvos specialista fogász

Bpest VII,Erzsébetkörut40-42
MOfogak, fogsorok, teljesen száj
padlás nélkül. JTnanyftfdaft 
és koronák aranyatpótió fémből 
is. FI00 iurd«, fogtömis 
(plombáiár)4v>cM<«íenf/"0 
altatással is. - Műtétek esetén is 
fordulton a legnagyobb bizalom
mal gO g-J öta forrnál lő 
rendelőnkbe Vidékiek suio - 
kívül fogadt ifnak. — 1 évi < t- 
állás! Rendkívül nér. ck it árak!

Orvosi fa ács ’i- alan. 
Rendelés:d.e. 9- 12-ig, d. u.2—7 
Vasár- és ünnepnap d. e. 10—1-ig
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Nagy tavaszi vásár
MOLNÁR GYULH
női dlvatáruházában VH., Rdkócri-út 22.

*T„..A«.-S nMnn<<(Aa.*m a legújabb covercoat-. hurbury- és ripsz-azövetekböl készült 
1 ftVflSZl UjQOnSugBim Uö ien vekben, Kosztümök ben, ruhákban es r 'lakban meflérkeztek

I

I

F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H
ha v4a*rol. nyerhet 20 MILLIÓ KORONÁT érő fehérneműt! J
Minden 3 JOSS nucremeny-goiier uttncgureszicilutfr! i

oroazl^nvédjsgyü
1

A Igényesebb lsényii Höl<|y Is megtalálja áruházamban mindazon ruhá
zati cikkeket, amire szükségé van: • 'eg- 
n abbat, a legjobbat le<elca»bb,»u

Covercoat kabát leguiabb fazon 740.000 i Kosztüm angol divat-szövetből . . 1.100.000
Covercoat kabát 990.000 Kosztüm J-l®0-080
Rurbury kabát Ki'y^|ú'.'.'5 "90.0011 Divatos hubiruha 445.000
Burbury kabát MXnAlOO 000 , SzJvatruha 6M-0M

I
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Kereskedő és Iparos Újság
A Nemzeti Bank 

közgyűlése
A Magyar Nemzeti Bank szombati

közgyűlését Popovics Sándor elnök rövi
den vázolta a jegybank keletkezésének 
történetét, a főtanács kinevezését és a 
személyi változásokat, amelyek a tanács
ban történtek. Ezután bejelentette, hogy 
a főtanács három tagja: Meskó Pál, 
Sonissich László gróf és Weisz Fülöp ki- 
sorsolása következtében a tanács tagjai 
sorából kilépnek és igy a nevezettek he
lyett ötévi működési tartamra uj tago
kat kell választani.

Gáspár Fülöp napirend előtt szólalt 
fel és felszólalásában hivatkozott a rossz 
gazdasági viszonyokra, majd igy foly
tatta: — Engedjék meg, hogy itt a köz
gyűlés színe előtt tolmácsolhassam a ma
gyar kereskedő világ azon tiszteletteljes 
kérelmét, hogy a bank lépjen közelebbi 
kapcsolatba a magyar kereskedelemmel, 
mert, ez mindenesetre megérdemli, hogy 
hitelviszonyai iránt a Nemzeti Bank 
közvetlenül érdeklődjék. Kéri az igaz
gatóságot, hogy a magyar kereskedel
met jobb elbánásban részesítse, mert a 
kereskedelem hatványozott biztosítékot 
tud nyújtani a jegybank által engedé
lyezett hitelekért. Ha a kereskedelem és 
ipar olcsó hitelt kap, a megélhetés is ol
csóbbá válik.

Gáspár Fülöp felszólalására Popovics 
Sándor nyomban reflektált. Fialt a 
romló korona következményeire és hang
súlyozta, hogy mindaz, amit a közönség 
hitelmcgszoritás tükrében lát, alapsza
bályokban gyökeredzik. A jegybank a 
legális hiteligényeket kielégíti. Ezután 
fi részi Jakab a számvizsgálók jelentését, 
Schober Béla vezérigazgató a jövedelem 
felosztására vonatkozó javaslatot ter
jesztette elő, melyeket a közgyűlés egy
hangúlag elfogadott, majd megejtették 
a választásokat és a főtanács tagjaivá 
megválasztották Meskó Pált, Somssich 
László grófot, Weisz Fülöpöt, továbbá 
az elhunyt főtanácsi. tagok helyébe Be- 
latiny Artúrt, Ernyei Károlyt, Scitov
szky Tibor dr-t és Szurday Róbertét. A 
közgyűlés végül elfogadta az igazgató
ságnak az alapszabályok módosítására 
vonatkozó javaslatait. Popovics Sándor 
ismét köszönetét mondott a közgyűlésen 
megjelent részvényeseknek és az ülést 
este nyolc órakor bezárta.

Ot fontos pénzügyi rendelet kerül 
szerdán a 33-as bizottság elé 
váftóilletéket 0.1%-ra szállítják le — Paplrkoronában 

kell felértékelni a mérleget - Leszállítják a tőzsdeadót 
Temesváry Imre nyilatkozata

A hivatalos lap mai szánni közli i 
a felhatalmazási törvényt. A tör
vény kihirdetése után most már ak
tuálissá vált azoknak a Vendeletek-' 
nek a kiadása, amelyekre a kor-! 
mány az apropriációs törvényben | 
felhatalmazást kapott.

Temesváry Imre, i
a törvényjavaslat előadója a követ
kezőket mondotta a kiadandó ren
deletekről a Hétfői Napló munka
társának:

— A hét folyamán, valószínűleg 
szerdára összehívjuk a 33-as bi
zottságot, hogy letárgyalja a 
felhatalmazási törvény alapján 

kibocsátandó rendeleteket.
— Fzck a rendeletek a követke

zők:
1. A váltóilletékek leszállításáról 

szóló rendelet.
Az uj illeték az eddigi 0 5 he-

2. A tőzsdeadó leszállítását tartal
mazó rendelet.

3. A részvények minimális értéké
nek meghatározásáról és ezzel kap 
esolatban a részvények összevoná
sáról szóló rendelet.

A részvények összevonása ille
tékmentes lesz.

4. A mérlegvalódiság helyreáll 1- 
tására vonatkozó rendelet. A mér
leget papír- és aranykoronában 
egyaránt el kell készíteni. Még 
nincs ugyanis döntés arról, hogy 
a mérleg végleges formája milyen 
lesz. Egyelőre papirkoronáhan fel
értékelés lesz, ezután kerül sor az 
arany mérleg elkészítésére.

5. Az újonnan alakuló részvény
társaságok alaptőkéjének n.• ^hatá
rozásáról szóló rendedet.

— Mindezeket a rendeleteket 
33-as bizottság letárgyalja.

a
lyett 0.1—0.2 százalék lesz.

Hogyan törte le Ripka a drágaságot?
Bécsben 30° «-al olcsóbb a megélhetés mint Budapesten 
A közüzem; dijak áremelkedése évi 145 milliárddal 

növeli a fogyasztóközönség terheit

Central 
magyar 

nagyszálló
WIEN, II.. TAborstracie 8/a
(A terménytőzsde és herdiriandsbrllcke mellett 

„0" Kocsi megálló az Ostbahnlioftól)
151 a legmodernebb eoniforttol lelje’'*™ “1™- 
nan berendezett nagyszálló légfűtéssel, niaeR- 
meleg folyóvízzel, lift, rádiszalon. magyar konyha 
kávéfiái. Kinő. Magyar kereskedők és iparosok 

talá'kozóhelye. A város központiban.

1 Agyas szoba ®BOOO Kor
2 „ 80 120.000 Kor

I mely árakban minden benfoglaltatix

j fi! O <1 SZ ig azolvAnyAval ellátott 
bagóknak a fenti Arakból 10 
> százalékos engedményt adunk 
jCTOfll NflSDSlÁLLO

WIEN, II., Táborstr. 8 a

Biiohler Zsigmond és Társa, Budapsst 
Gyors-, teher- és gyüjtöforgalmak 

TELEPÜK:
Wien, 1., Blberslrasso 8 - Briin, Da-

1 vedelni 6. — Warnsdorf, Cári Wagner- 
atrasso

Donáth Jenő és Társa
j Budapest. IV. k®rUiat, Sxcrb ucca 8 

S. addington & Co Lid
? londoni posztógyár i

cég vezérképvi8clöi

I Félesztendő, telt el azóta, hogy 
Jlipka Ferenc kormány biztos át- 
vetfc a főváros ügyei nek vezetését 
nagy görögtűz mellett és azzal az 
ígérettel, hogy letöri a drágaságot. 
Lássuk tehát az első jubileum al
kalmával mennyiben váltotta be 
ígéretét a kormánybiztos úr meny
nyiben törte le vagy legalább mér
sékelte a drágaságot.

A helyzet, amikor Ripka a fővá
ros élére került, valutáris szem
pontból a következő volt: a korona 
0.68 körül stabilizálódott és azóta 
meg is javult. 0.72-re. A dollár ár
folyama 84.000-ről 71.000-re esett, az 
aranykorona pedig 17.000-ről 14.600, 
illetve mondjuk kikerekítve 15.000 
koronára. A drágaság csökkentésé
hez szükséges pénzügyi előfeltéte
lek. tehát adva voltak, annál is in
kább, hiszen a drágaság 
színvonala 32%-kai felette 
aranyparitásnak. Az vqlt 
feladat, hogy ez a mazs 
böltessék vagy legalább 
mérvben csökkentessék.

Vájjon megtörtént-e ezt
Ha erre a kérdésre a statisztikai 

adatok felsorolásával akarunk fe
lelni, mindenekelőtt meg kell je
gyezni, liogy a fentebb említett ko
ronajavulás után kissé későn, de 
mégis egyes cikkekben bekövetke
zett az árlemorzsolódás, amely nem 
helyi, hanem országos jellegű volt, 
tehát néni Ripka érdeme. Az élő
in arha és élősertésáraknak meg 
Ripka kinevezése előtt bekövetke
zett csökkenése és a fogyasztóké
pessé# megdöbbentő hanyatlása kö
vetkeztében a hús, zsír es hasonló 
cikkek árának is csökkente kellett. 
Ez éppen úgy nem Ripka erdeme, 
amint nem érdeme pl. a gyón vagy 
szekszárdi polgármestereknek, hogy 
az árupiaci helyzet hatasa alatt a 
fenti cikkek ára ott is JeszaljoU 
Ellenben Ripka terhere róható m, 
hopv a fővárost busarak leszállása 
neBi következett be olyan arány
ban, mint ahogy az elámarha,, il
letve élősertésárak csaknemM/e-os 
leszállása folytán (. 
volna, minek következteben a nem aran. 
agrár jellegű--------------- -----------------------------------------------------------------r-V-.

Becsben még most is 30%-kai 
olcsóbb a megélhetés, mint. Bu

dapested.
Ezzel szemben, dacára a Ripka ál

tal beharangozott drága ságíetörés- 
nek, egyes cikkek ára a koronaja
vulás óta sem csökkent, sőt ellen
kezőleg Ripkáék nagyobb dicsősé
gére, emelkedő, irányzatot mutat.

Lássunk néhány cikket, össze 
hasonlítva a szeptember elején ér
vényben 
jövel.

volt árakat március ele-

Emelkedett az 
élelmiszerek ára 

16.700—19.100 K; rizs 7700-«-

általános 
állott az 
tehá i a 
kik üsző- 
jelentős

Cukor _____ _____  —,-----
8800 I<; máj, vese 20.000—24—32.000 
K; tésztaliszt 7300-9300 K; főzőliszt 
6800.—8750—8800 K; kenyérliszt 6400 
—8200 K; kenyér 4800--57^ K; 
14.000 K; borsó 12.000 ') K;
sárgarépa 4500- 5000 K; ?.yma 
3400—5200 K; fokhagyma 14.000— 
40.000 K; burgonya 300—3800—4000 
K: alma 14.000—28.000 K.

Lássunk már mostan néhány cik
ket az év elején Bécsben, ahol nin
csen kormánybiztos:

Borsó 11.000 K. tehát 5000 K-val 
olcsóbb; sárgarépa 3500 K, tehát 
1500 K-val olcsóbb; cukor 9000 K, 
tehát. 10.000 K-val olcsóbb; kenyér 
6640 K, tehát 1160 K-val olcsóbb : 
burgonya 2600 K. tehát 1200 K-val 
olcsóbb.

145 milliárd Rlpka- 
féle fogyasztási adó 

a közllzeml dijak 
emelése által

Ripka Ferenc uz olcsóság! akciót
megkezdhette volna a gáz- és vil- 

i lány árúnak leszállításával, do ha 
' inúr ezt nera tette, legalá! 1> fel____ __  ____ tette, legalá! ii fel
emelni nem kellett volna, hanem 
aranyértékre számítva stabilizálni.

E helye(t azonban a tanács elő
ször Is 9453/25. sz. határozatával fel 

___ — emelte a viMiolaáltatás árát 500 
elvárható lett köbméteren aluli foayaastáanál 12 
eztében a nem aranyflllérre, ugyhojry 500 kobme- 

I ter elfogyasztasz 80 aranykoronába i

kerül, 2000 köbméterig terjedő fo
gyasztás esetén 15 aranyfillérre, 
úgyhogy 2000 köbméter elfogyasz
tása 300 aranykoronába kerül és 
2000 köbméteren felüli vízfogyasz
tás cselén köbméterenként 18 arany 
fillérré, ami köbméterenként 25%-os 
emelésnek fele] meg ugyanakkor, 
amikor pénzünk értéke a mélypont
hoz viszonyítva 20%-os javulást 
mutathat fel, A 10600/925. sz. rende
let felemelte a gáz árát köbméte
renként 15 aranyfillérre, ami szin
ten 25%-os emelésnek felel meg ón 
felemelte a villanyáram árát hekto 
watt-óránként 4.5 aranyfillérre.

Az eddigi fogyasztási keljetek 
alapulvétele mellett

a viz, gáz- és villanyáramárak 
emelése évi 9 millió arany, azaz 
115 milliárd papirkorona újabb 

terhet, jelent

a főváros lugyusztóközöiisége ré
szére és amikor ezen újabb teher 
ellen dr. Jatzkó Pál közigazgatási 
bizottsági tag szót emelt Rínkáék 
azzal védekeztek, hogy a közszol
gáltatások ára még így is csak 
75%-a az aranyparitásnak, arról 
azonban elfeledkeztek, hogy a ke
resetek az arany paritás 50%-át is 
alig érik el és hogy Bécsben még 
most, is az összes közszolgáltatások 
olcsóbbak, mint nálunk, jóllehet, 
ott is szanálási válság dühöng.

Azt lehetne gondolni, hogy ha a 
közszolgáltatások ára emelkedik, 
akkor emelkedik a közszolgáltatá
sokra és közüzemekre fordítandó 
beruházások előirányzata is és mit 
látunk e helyett?

Az 1925. évre előirányzott költ
ségvetés szerint: útjavítás és bur
kolásra 2,600.000 aranykorona; csa
tornázásra 1,800.000 aranykorona; 
elektrompsmüvekre 2,700.000 arany
korona: vízmüvekre 2,600.000 arany
korona lett, előirányozva, tehát a 
beruházásokra fordított egész ösz- 
szeg nem haladja meg a víz . gáz
ás villanyárakból várható bevételi 
többletet. Hogy ennek dacára 16 mil
lió aranykorona deficit várható, ez 
a túltengő személyi kiadásoknak 
tulajdonítható.

Jön az actöcsavar
A túltengő adminisztrációs költ

ségek fedezésére a közszolgáltatá
sok árának emelése mellett csakis 
az adócsavar emelése szolgáltat, 
melyet elegendően jellemeznek a 
következő adatok:

1925. év januárban befolyt egye
nes adó 1,425.936 aranykorona, feb
ruárban 3,110.691 aranykorona, te
hát a főváros közönsége február 
havában csaknem 100%-kal több 
egyenes adót fizetett, mint .január
ban, az évj adóterhet pedig csak
nem 3 millió aranykoronával emel
ték.

De hogy a Ripka-féle drágaság
letörés mennyire nem használt a 
közönségnek, azt éppen a forgalmj 
adóból eredő bevétel nagyarányú 
csökkenése mutatja, ami a forga
lom, azaz a vásárlóképessé# csök
kenését tanúsítja.

Januárban ugyanis 131.334 millió 
papirkorona, azaz 8/» millió arany
korona. februárban ellenben csak 
74.920 millió papirkorona, aza'. 4.9 
millió aranykorona folyt be általá
nos forgalmi adó címén és a rossz 
konjunktúrát mutatja a fényűzést 
és vigalmiadó-bevételuek csökke
nése is.

Nem jelszavakra, hanem olyan 
községi rjditikára volna tehát szük
ség, melj éltetőén hatna a gazda
sági élet vérkeringésére, emelné a 
forgalmnt és ezzel a kínálat és ke
reslet örökérvényű törvénye foly- 
tán csökkentené a drágaságot, is.

Ulelner mátyás dívaiáruházában
Vidéki kereskedik is „'i’líSí.tJ
seavet-, selyem- tó mosdkelmeseilkségletüket klsebo 
méreiekken Is nsgyham árban szerepelik be. 

Budapaat VI, AndrAiay Ot 3. M*"»
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A pénzügyminiszter két évre 
visszamenőleg akarja behajtani 
a bizományosok forgalmi adóját

Forgalmi adótörvényünk egyik rende
zetlen kérdése volt a bizományosok 
forgalmi adója, nevezetesen az a kér
dés, hogy a bizományosok ezután a bi
zományi jutalék, vagy pedig az egész 
vételári összeg után kötelesek-e leróni a 
3 százalékos forgalmi adót.

A kereskedelem a törvény jóhiszemű 
magyarázatával arra az álláspontra he
lyezkedett, hogy forgalmi adó csak a 
bizományi jutalék után jár, ennek da
cára a pénzügyminiszter még az elmúlt 
év elején túlzott kincstári érdekekből a 
leljes vételári összeg után lerovandó 
forgalmi adó fizetésére adott ki rende
letét

A kereskedelmi közvélemény általános 
felzúdulására ezt a rendeletét a pénz
ügyminiszter akkor visszavonta és a 
fizetési kötelezeti séget további intézke
désig felfüggesztette.

Hír szerint a pénzügyminiszter a rég 
óta heverő ügyet most újból elővette és 
oly rendeletét akar kibocsátani, amely 
nemcsak fentartja a sérelmes redelke- 
’zóet, hanem tetézi ezt azzal, hogy két 
évre visszamenőleg akarja bőhajtani a 
forgalmi adó összegeket,

Elképzelhetetlennek tartjuk, hogy a 
pénzügyminiszter, aki ismételten elis
merte a kereskedelem válságos helyze
tét, éppen a jelenlegi időpontot válasz
totta ki arra, hogy ily rendeletéi adjon 
ki, amely a kereskedelem egyik ágaza
tát a menthetetlen pusztulásnak tenné 
ki.

A pénzügyminiszter a kereskedelem 
válságos helyzetéről ós az adóterhek 
túlzásairól lett nyilatkozatait bizo
nyára megfelelő adatok és alapos infor- 
iná.lódáH alapján tette meg, a így tudnia 
kell, hogy ma a kereskedelem egyik 
ágazata sincs abban a helyzetben, hogy 
két évre visszamenőleg fizesse meg azt 
a forgalmi adót, amelyet fel nem szá
mított és be nem szedett.
, isméjük, ily intézkedés gáttól ni 
m'itt gazdasági viszonyok küzött ólkép-’ 
zclhetetlennek tartjuk s nőm tesszük 
lel a pénzügyminiszterről, hogy a fize
tésképtelenségek lavináját akarja meg-

Iharfa ment ben. hogy nem jó szolgá
latolt tesz az, aki válságot és krízist 
hangoztat, a azt hisszük, még kevésbé 
tesz jó szolgálatot a gazdasági életnek 
íz. aki válságot és krízist nem han
goztat ugyan, de válságot és krízist 
mesterségesen idéz elő.

WelszH. Ármin Budapest, Károly körút
13 (az udvarban), domb és varrókfillékek kereskedése

Holtzer S. és Fial
kézműáru nagykereskedés

Sulit klki»lttiü hhír- is nyomottdrü
Budapest, Zrínyi ucca 17

Zl rákospalotai 
kereskedők és iparosok 
disztaggá választották 

polgármesterüket
városi tanácsnok válasza utál. 

_______o...........____ Szarka István dr. üdvözölte a központ
hanem a városi politikában is és megjelenésében akadályozott elnöke,

J példát mutató \ Ledermann Móy nevében az uj disztago-
harmóniában dolgozik együtt, a városi ' kát, akik közül Lampl Ignácot, illeti az 
tanáccsal és általában a közigazgatás
összes szerveivel. Ez a kölcsönös meg
értés nem mai keletű, s alapja az a régi 
kapcsolat, amely Cserba 
polgármestert az Okisz 
fiókjához fűzi. Cserba 
ugyanis polgármesterré történt megvá
lasztása előtt az Okisz rákospalotai fiók
jának ügyésze volt, s itt eltöltött mun
kássága oly általános megbecsülést, kel
tett, bőgj" amidőn az ügyészi állásából 
Rákospalota polgármesteri székro meg
hívták, megválasztása egyhangú volt,

Cserba Elemér dr. teljesen beváltotta 
azokat a várakozásokat, amelyeket az 
iparos és kereskedőtársadalom az ő pol
gármesteri működéséhez fűzött, s az 
Okisz ügyészi állásában szerzett gyakor
lati gazdasági ismereteit mindenkor 
igyekezett a köz javára értékesíteni, igy 
különösen a legutóbbi válságos gazda
sági helyzetben, amidőn a munkanélkü
liség leküzdésére, a közmunkák megin
dítására és ezzel a gazdasági élet fel
élesztésére nemcsak nagyszabású pro- 
grammot dolgozott ki, hanem az anyagi 
eszközök előteremtéséről is gondos
kodott.

Ezeket az érdemeket kívánta .jutal
mazni az Okisz rákospalotai fiókja, ami
dőn Cserba Sándor dr. polgármestert 
disztaggá választotta. Az erről szóló dí
szes kiállítású oklevelet március hó 
25-én nyújtották át a polgármesternek, 
s ugyanekkor ünnepelték Szőcs Bertalan 
városi tanácsnoknak disztaggá ás Lampl 
Ignácnak diszelnökkó történt megválasz
tását is.

Az ünnepélyen az Okisz központjának 
képviseletében Szarka István dr. titkár 
vett részt, s a helyi kereskedő és i páros - 
társadalom rendkívül nagy számban 
jelent még.

Az ünnepeltek érdemeiről Fiirst Ernő 
elnök emlékezett meg, s ünnepi beszéd

Az Okisz rákospalotai fiókja, amely . tálán 
nemcsak a helyi gazdasági mozgalmak
ban, 
döntő szerepet játszik,

Elemér dr. 
rákospalotai 
Elemér dr.

ipaj* érdekeit s napirendre tértek á leg
régibb magyar iparág felett, mely nagy 
inveszticiókkal évtizedeken át ez ország
ban magasrangu hivatást töltött bo. 
Megjósoltam, hogy nemcsak az ország 
vesztett ez iparág tönkretételével, hanem 
a mezőgazdaság is sajnosán tapasztalni 
fogja, hogy mit jelent majd a teljes ki
szolgáltatottság a külföldi érdekeknek s 
mit jelont az, ha az ország ellátása h 
cikkben teljesen Romániától fog függni.
------ —----- ------------ ------------ _

alapítóénak és szervezésnek érdeme.
Az ünnepség során még Ihász Gábor 

mondott hoészabb beszédet a kereskede
lem és ipar gazdasági szerepéről, Schön- 
fehl Lajos és Fröhlich Ferenc a Keres
kedelmi Bank ottani fiókjának vezetője, 
a helyi városi gazdasági, kérdésekről 
szólották.

Végül elhatározta az ünnepi értekez
let, hogy Ledermann Mór központi elnö
köt táviratilag üdvözli.

a magyar-lengyel 
szerződés ellen
A Magyar Gyáriparosok Országos 

Szövetsége Bíró Pál dr. alelnök elnöklé
sével ülést tartott, amelyen a 
országgal kötött kereskedelmi 
ügyét tárgyalták.

Lengyel
szerződős

I

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

Telefonszám: 110 — 40.

33

KIZÁRÓLAG
ENGROS 
ELADÁS

FENYVES DEZSŐIT

57

BUDAPEST
bAlvAnvuccais

Hoíczer Viktor, Budapest
ékszerész, arany- és szüstműves

Gyár és raktár: IV, Károly karút IQ délem.) 
Villamos erőre berendezve, Készít mindenféleBacher Emil kifejtette, hogy az a kö- 3 ékszer-, arany- és ezüstniunkát, alakítást"éTjavi- 

rülmény, hogy e szerződés megkötésénél | 
mellőztek a magyar malomipar érdekei- I ~~ .......... ....................v-^,
nek érvéaiyesitését, a magyar • malom-1 "
iparra s ezzel együtt a magyar mező- | 
gazdaságra is felbecsülhetetlen kárt je
lent. Galícia a közös vámterületen is a 
magyar malomipar fogyasztási területe 
volt és a folyó óvbeif, amikor Lengyel
ország a búzát is, a lisztet is vámmente
sen ciigődto be, magyar ihalrtíok oda 
jelentős exportot? értek el.

Fenyő Miksa ügyvezető-igazgató is
mertette a lengyel kereskedelmi szerző
dést s megállapít jái hogy rebben a szót- 
zó’désbén Magyarország részéről olyan 
áldozatot hoztak, mely semmiképen som 
állt arányban Lengyelországnak ré- 

keretében nyújtotta át nekik a diszokle- i szünkről biztosított kedvezményekkel, 
velőket. Lampl Ignác diszelnök, C'serba így jelesül teljesen feláldozták a Szerző- 
Elemér dr. polgármester és Szőcs Bcr- • désben a magyar petróleum finomító-

ezüstárukban és órákban. Telefónszáin116—24

IW Ármin
»áru nagykereskedése, IV. Nigylo-oni uoai ti. Etám

Epstein és Pfeifer
textiláru nagykereskedés, BudapestV, Sas u. 6

Csomagolépapiros
LÉVAI SÁNDOR

pap ír nagy kereskedésiben.
Tele fin: Budapest,

199-00. 180-18 VI., AndrAaiy—At 35

64

WARENHAUS |JÍ BR
VI, NARIAHILFERSTRASSE 85-87 
SOLIDESTES, BlbLOTES KAUFHAUSZ WIEN

Fogászát
MARFAI ARTÚR

DENTIST
26

PLATSCHEK VILMOS 
térfiruha áruháza Budapest IV. kerület. Károly 
karút (Központi városház.) Telelőn; 11-78. szám

W‘»en«<ha.«».»anclor|
gyobb raktár ax összes női- és férfisrövetekben

Partos, Grosz és Tsa „p;g'feb.í2£
VI, Király ucca a Nggy választék; Libéria, rendőr- 
ségi, tűzöl tő, közszállítási és koc&iposztókban

rffe udv. szállttá % EbHj| B Magyar kir- Éifc udv- szállítá
AiaptttaMt 18.50 V KbB^BBíEiV^ Jtu Ai.pitt.tott iaoo

Értesíti igen tisztelt vevőit, hogy
J. SEMLER

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

MaradéKoh mélyen leszállított árakon!



Budapest, hétfő, március 30. HÉTFŐI NAPLÓ 7

Tervek az adófizelÉs a tObbséái elv érvényesítésivel
egyszeriisitÉsÉre

Az országos takarékossági bizott
ság csütörtöki ülésén tárgyalta a 
pénzügyminiszter előterjesztéseit a 
szanálási törvényben lefektetett 
irányelvek szellemében az adófizetés 
tekintetében megvalósítandó újítá
sok ügyében.

A javaslatok az adminisztráció 
egyszerűsítését veszik célba és evé
gett lehetőleg meg kívánják szün
tetni azokat a nehézségeket, ame
lyekkel eddig a közönség az admi
nisztráció célszerütlensége folytán 
az adózás vonatkozásában előirt kö
telezettségeinek teljesítésénél szem
ben állott. A pénzügyminisztérium 
részéről a bizottság ülésén tett elő
terjesztés szerint mindenekelőtt de
centralizálni akarják az adóügyi 
teendőket olyformán, hogy az első
fokú adóztató hatóságok a jövőben 
ne a pénzügyigazgatóságok, hanem 
a megfelelően átalakított állampénz
tárak legyenek.

Felmerült a vita után az az indít
vány is, hogy az adóhatóságokká 
átalakított állampénztárak a járá
sok székhelyén működjenek. Szóba 
került még a restanciák sürgős fel
dolgozásának szüksége. Az a véle
mény alakult ki, hogy a repülő- 
bizotságok szerveztessenek, amelyek 
hivatalról hivatalra irányítanák és 
ellenőriznék a hátralékok feldolgo
zását. Végleges határozatokat egyéb 
iránt a bizottság nem hozott, hanem 
felkérte a kormány képviselőit arra, 
hogy a bizottság tárgyalásának 
anyaga mindenekelőtt a miniszter
tanács döntése alá bocsájttassék.

Vászon 
Sifón

Karton 
Delén 

Selyem 
Csipke 
Szalag

Legolcsóbb áron

divatáruházában

RNyaü'Bflk&liLJank)
lEinzig Henrik
[Kő 1 f ő 1 d I gyárost

számítják ki a fővárosban a 
lalsiromos szavazás eredményéi 
Nagyban folynak a városházán a választási előkészU-1 
letek - A választások határidejét május közepére! 
tolta ki a kormány — A polgármester falragaszokon 

tudatja majd a választási tudnivalókat
A fővárosi választások pontos idő- sziteni.

pontjának kiírása mindegyre késik s ez 
nemcsak a pártokat, de a választók tö
megeit is súlyos bizonytalanságban 
tartja. A közvélemény eddig abban a 
hiedelemben volt, hogy a választásokat 
a törvény értelmében április 20. és má
jus 5. között kell lefolytatni. Az elmúlt 
héten azonban olyan hírek terjedtek el, 
hogy a kormány csak május közepén, 
esetleg meg későbben fogja megtartatni 
a választásokat.

A Hétfői Napló munkatársa felkereste 
Szabó Imre dr. tiszti főügyészt, aki a 
választások idejének kitolásáról ezeket 
mondotta:

— Téves az, mintha a választásokat 
április 20. és május 5. között kellono 
megtartani. A törvény és a határidők 
téves értelmezéséből keletkezett ez u 
félreértés. A határidő tehát nem április 
húsztól számitódik, hanem jó pár nappa^ 
későbbi időponttól s nem lehetetlen, 
hogy ilyenformán május közepén lehet 
csak bezárni a névjegyzéket. A választá
sokat pedig csat a lezárástól számított 
tizenöt napon belül kell kitűzni.

Egyébként a városháza jogügyi osztá
lyán lázasan dolgoznak a községi vá
lasztások előkészítésén. Amint a belügy
miniszter dönt a választások időpontjá
ról, a polgármester falragaszon fogja 
tudatni a polgárságai a választások 
napját, megkezdésének időpontját, a 
szavazatszedő küldöttségek elnökeinek, 
helyettes elnökeinek, jogyzőinek és he
lyettes jegyzőinek neveit, a 
szedő küldöttségek működési 
és azokat a helyiségeket, ahol 
ködni fognak.

A választási bizottságokra 
feladat, hogy a szavazatszedő 
geket megalakítsák minden szavazókör 
részére külön szavazatszedő küldöttség 
alakítandó, ezúttal tehát a fővárosban 
200 szavazatszedő küldöttség fog mű
ködni, mert a szava zőkörzeteket nem
régen összevonták. A küldöttségnek négy
tagja van, egy elnök, egy helyettes el
nök, egy jegyző és egy helyettes jegyző. 
Elnöknek csak az választható, aki az il
lető szavazókörzet területén lakik.

A szavazás — mint ismeretes —- a fő
városban lajstromom. Az uj fővárosi tör
vény szerint a választások eredményét 
az úgynevezett Hare-félo rendszer alap
ján fogják megállapítani. Eddig a köz
ségi választásoknál a D'Hondt-rendszer 
szerint számították ki az egyes lajstro
mokra es?> mandátumok számát. A két 
rendszer között az a különbség, hogy a 
Hare-rendszer a. többségi pártok na
gyobb érvényesülését jelenti Az ered
mény megállapítása a következő eljárás 
szerint történik:

Tegyük fel, hogy az egyik kerületben 
négy párt mérkőzik, a szabadelvüpárt 
(A), a Bipka-párt (B), a demokrata párt 
(C) é a Wolff-párt (D). A kerületben 
mind a négy pártra összesen 10.000 sza
vazatot adtak lo s ez a 10.000 szavazat. 
12 Bizottsági tagot választ, A szavaza
tok, mondjuk, igy oszlanak meg:

A B
2700 1950

Mindenekelőtt 
nyoasági szám. 
10.000 : 12 = 833.____ __
A hányadosban szereplő törteket, na kedése az lesz, hOKV a vámllttelezes 
azok félnél kisebbek, el kell hanyagolni, I tartavat két hónapról három hó
ba nagyobbak, egész számra kell Magé- napra emeli tel. Ez az intézkedés

ma pedig 10. Hiányzik tehát még két 
rendes tag. A törvény azonban ki
mondja, hogyha az igy nyert rendes 
tagsági megbízások összege kisebb a 
megválasztandó képviselők számánál, 
másodsorban a még kiosztásra kerülő 
tagsági megbízások közül az elsőt az a 
lajstrom kapja, amelynek osztási mara
déka a legnagyobb, a másodikat a kö
vetkező legnagyob maradékkal rendel
kező párt 8 igy tovább, inig az összes 
rendelkezésre álló rendes tagsági he
lyek kiosztatnak. Miután a fenti példa 
szerint még két bizottsági tagságot kell 
kiosztani, az a két párt kerül számitás-

Minden lajstromra elsősorban I ha, amelyeknek maradéka a legnagyobb.
“ Ez esetben tehát a D-párt 717 és a C-párt 

468 főnyi maradéka kap még 1—1 man
dátumot. A végleges 
mény ezek szerint igy

A
2700

3
A Hare-rendszer tehát, amely szerint 

a főváros most fog választani, a több
ségi elv érvényesülését jelenti a demo- 

bizottsági tagok szá- | krácia nagyobb dicsőségére.

annyi rendes tagsági megbízás esik, 
ahány egészszer foglaltatik az arányos
sági szám (833)) a lajstromra esett sza
vazatok (2700, 1950, 3800, 1550) számában.
Tehát az

A
2700

— 3
marad:

201

A megválasztott

7.5%-nl mngasnöh a vUltel Kamatlába

osztás
B

1950
2

284

szavazat
területét 

azok mű

hárul a 
küldöttsé-

C D párt
3800 1550 szavazat.

megállapítandó az ará- 
A jelen osetben tehát 

A hányados tehát 833.

igy alakulna:
C D i

3800 1550 i
4 1 <

468 717

B
1950

c
3800

5

választási ered- 
festene:

D párt
1550 szavazat

2 mandátum

mint a nemzeti banké
Enyhíteni kell é vómhitel feltételeit

Amint ismeretes, a Nemzeti Bank 
főtanácsa legutóbbi ülésén március 
hó 27-től kezdődőié# a leszámítolási 
kamatlábat 12.5%-ról 11%-ra, a lom- 
bard-kölcsön kamatlábát pedig 13.5 
%-ról 12%-ra szállította le. Hír sze
rint a Nemzeti Bank ezt a kamat
leszállítási politikát rendszeresen 
folytatni fogja s a hivatalos ka
matláb leszállítása máris érezteti 
kedvező hatását a hiteléletben.

A Nemzeti Banknak ez az akciója 
ismét időszerűvé teszi a vámhitel 
magas kamatlábának és ezzel kap
csolatban a vámhitel igénybevétele 
körül felmerülő összes nehézségek
nek kérdését.

A vámhitelek Után Ugyanis az 
állam évi 18.5%-ék kamatot számít 
fel s ha éhez hozzáadjuk a bank 
garancia vagy más biztosíték költ
ségeit. úgy a vámhitelt terhelő ka
mat. átlagosan 24%-ra tehető. De 
ezeknek a költségeknek a kikapcso
lása mellett is 7.5%-al magasabb a 
vámhi'tel után számított kamat mint 
a leszámítolási kamatláb, noha ezt a 
uagyirányu különbözetet semmi sem 
indokolja, mert hiszen a vámhitelt 
igénybe vevőknek az , állam nem 
készpénz, hanem csupán bizalmat 
előlegez, s igy teljesen érthetetlen, 
hogy miért kell az állam bizalmát 
mely elvégre a leszámítolásnak 
egyik tényezője, drágábban megfi
zetni, mint a készpénz hitelt.

Épen ezért .az Országos Kereskedő 
és Ivaros Szövetség elhatározta, 
hogy hivatkozással a Nemzeti Bank 
kamatláb leszámítására u.iabb moz
galmat indit a vámhitel feltételei
nek enyhítése érdekében.

Figyelembe véve azonban azt az 
óriás megterhelést, melyet a magas 
vámok mellett a kereskedelmi és 
ipar számára a vámoknak az áru. 
illetve nyersanyag értékesítése 
előtt való kifizetése jelent, nem csu
pán a vámhitel kamatlábának le
szállítására van szükség, hanem 
szükség van a vámhitel feltételei
nek egyéb i'rányu enyhítésére is.

Értesülésünk szerint ugyan a 
pénzügyminiszter legközelebb ren
deletet bocsát ki a vámhitel kérdé
sében, melynek legfontosabb intéz
kedése az lesz, hogy a vámhitelezés

koránt sem orvosolja a helyzetet, 
mert a mai lecsökkent forgalom 
mellet az értékesítés három hónap
nál hosszabb időt vesz igénybe.

A béke években, amidőn a vám 
nem jelentet olyan súlyos teherté
telt mint ma. s úgy a gazdasági vi
szonyok mint pedig a hitelfeltéte
lek sokkal kedvezőbbek voltak, hat 
hónap volt a vám hitel tai’tama. s 
semmi akadálya sem lehet annak. 

; hogy a kormány újból ezt az állapö-hogy a kormány újból ezt az állapo
tot léptesse érvénybe, amint egyéb
ként az érdekeltek kérelmezni fog
nak.

A FINOM —
FEHERNÉMUEk

Finom íéríifehérnemöek
hü’Mges pyjamák

Dávid <£• John, Andcrson Glasgow, Scot- 
land, Oxford, tricolin, dejalen anyagaiból 

mérték utáni speciális kidolgozásban

FérfiKelengyéK, hálóingeK, 
nadrágok gyári árban

Fehérnemű és pyjamakésrités 
hozott anyagból is

az .OK íZ" tagok 
családtagifci részére 
20^0 Kedvezmény

ei adunk. Férfi év 
ralapjavit sokat 
falai,ita.sokat 8 
alatt cszköz- 
nagyon szépen 

Kalapipari cs 
Kereakedelmi Rt.

Budapest V’. Óuora47 
Nagymező uccu cs 
Gyár ucea között

HORVÁTH ES HALÁSZ
IV., VACZI-IITCH 26.

Különleges tavaszi női és férfiszöveteink megérkezteit 
Eredeti angol kasmír, tiszta gyapjú, minden színben K 180.000



Budapest, hétfő, március M.
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Leszerelt li 
a bizalmatlan ellenzéket 

a Köztisztviselők 
Fosyasztösl szövetkezetében

A Magyar Köztisztviselők Fn- 
gyasztósi Szövetkezete az Újváros
háza tanácstermében vasárnap dél
előtt tartolta meg rendkívüli érdek
lődés mellett ez évi közgyűlését.

Nagy tapsvihar közepette emelke
dett szólásra Schnctzer Ferenc 
nyugalmazott tábornok, a szövetke
zet, elnöke. Ismertette az igazgató
ság jelentését, majd kitért azokra 
a rendszeres támadásokra, amelyek 
bizonyos körök és lapok részéről a 
Szövetkezetét érték. A vádakkal 
foglalkozva megállapítja, hogy 
azok okát a Szövetkezet rohamos 
fejlődésében látja. A Szövetkezet 
ma hatalmas gazdasági tényező és 
alkalmas arra, hogy az alaptalan ár
fel ha.it/xst letörje. A támadóknak ez 
nem tetszik és ezért, még attól sem 
riadtak vissza, hogy a vezetőséget 
is meggyanúsítsák. Felhívja tehát 
a közgyűlést, mint illetékes fóru
mot, hogy a vádak felett "mondjon 
ítéletet.

Ezután Ember .Tenő társai névé 
ben bizalmatlansági indítványt ter
jesztett be az igazgatóság ellen. Be
széde alatt a közönség zajosan tün
tetett az igazgatóság mellett és gú
nyosan hallgatta azokat a vádakat, 
amelyek a lapokban már megjelen
tek. Szavazásra került a sor, melynék 
eredményeképen a közgyűlés elve
tette a bizalmatlansági indítványt, 
amely mellett csak hárman szavaz- 
,tak le.

Több felszólalás után a közgyű
lés elfogadta az igazgatóság jelen
tését és a felmentvényt megadta.

A Magyar éc Állami
AlKalmazottaK TakaréKpéuxt6ra RT.

Rákóczi út 76. I. emelet

Betétek után havi 2V2°/o
kamatot fizet.

Kölcsön bármi/összegben
folyösilfatik mafánoaaKn^k és KeresKedAK- 
a«K mindennemű ingóságra évi 54°/o kamat 

mellett. Kamat utólagosan fizetendő. 
Becsüst házhoz küldjük

Erasmo M. Reda 
Biella

• *

Textilivaren allét Art
Rnprosuntans oon Ttxtilfabrlktn

Sugár Arnold Qzletház Buda
pest vTSaa ucca 20. szám. Kendő-, zsebkendő- és 
div.i'árunagykereskcdő. — Állandó dús raktár

Deutsch Nár ás Fial
Vilmos császár út 6 85

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

Beck Vilmos és Fial
gyapJAAriigyAral

Gross — Meserltaoh

Emerich Oltó Humpoleo

Iroda:
Bécs VI, Hlrschengasse 25

Zsebkendők női fürdőruhák, textiláruk nagybani 

hcouuu Hochstádtisr Húr 6s Fial 
kötény-, gyennekruha-, női- éa lértl- 

... JfMniemuck gyára Budipest, Károly 
körút 13. Alapittatott 18837 Telefon; József 115-22

Ellenőrző razziákkal zaklatják 
a kereskedelmet

A kötött gazdasági rendszer intézmó-Iben, hogy két ellenőrző közog a mérté- 
nyeínek megszűnésével lidércnyomástól | kék vizsgálata céljából jelent meg az 

! szabadult meg a kereskedelem, mert 
' nemcsak a kereskedelem szabad mozgá
sát akadályozó intézmények ellen volt 
'súlyos kifogása, hanem még inkább 
I azok ellen a zaklatások ellen, amelyeket 
a korlátozó intézkedések gyakorlati al- 

I kalmazása során az Árvizsgáló Bizott
ság, a Devizaköizpont éa hasonló szervek 
(közegei részéről volt kénytelen elszen-1 gondok, a létnek és nemlétnek izgalmai 
i vednL I foglalkoztatják, s ha ilyen válságos
! Úgy látszik, hogy a gazdasági váltó-; időkben megfeledkezik is apróbb rendé- 
, zás folytán a közigazgatási hatóságok i szett szabályok betartásáról, a közigaz- 
. kebelében sok energia maradhatott fog- gatási hatóságoknak megfelelő kimélot- 
lalkoztatás nélkül, mert ismételten kap-' tel kell a kereskedelmet kezelnie, 

íjuk a panaszokat arról, hogy az előljá-j örömmel állapíthatjuk meg, hogy az 
| rósági közegek még mindig huzgólkod- általunk képviselt felfogást á főváros 
I nak a kereskedelem zaklatásában. , ! több kerületi elöljárósága is magáévá
| Csak nemrigiben adtunk liirt arról,' tette, célszerű volna tehát, ha az elől- 
j hogy a Devizaközpont 3 év előtti ügyek i járóságok közös bizottsága, a kerület- 
• poros aktáival foglalkoztatja még min-;közi értekezlet ezen tapintatos eljárás 
; dig szereplő ellenőrző közegeit, most pe- j követelését általánosan kötelezővé tenné, 
j dig arról szereztünk értesítést, hogy azIgazán nem a mai kritikus id£&be illő 
. elöljáróságok közegei az ipari közigaz- : ellenőrzési módszer az, ha az iparíga- 
' gatúsra, a mértékhitelesltésre és az áru- zolványokban feltüntetett szakmai ineg- 
Isitási szabályokra vonatkozó rendelkező-' jelölés esetleges helytelensége, vagy a 
.sok alapján folytatnak razziákat. borsnak nyitott fiókból való árusítása, j
I Természetesen senkinek sem lehet ki- esetleg pedig a hossza mértékek időszaki i 
I fogása az eiien, ha a közigazgatási ható- ; újrahitelesítésének elmulasztása miatt a! 
i súgok a fennálló törvényes rendelkező-;hatóság minden figyelmeztetés nélkül [ 
sok betartását ellenőrzik, tegyék azon- azonnal a kihágást büntetés pallosával 
bán e7Á azzal a kímélettel és tapintat-! csap le, ahelyett, hogy legalább az ér- 
tal, amelyet a kereskedelem mindenkor, j dekképviseJetek utján figyelmeztetné a, 
do különösen ebben a súlyos időkben; kereskedőket és iparosokat az említett 
joggal elvárhat. Ezek a most folyó el-; rendészeti szabályok betartására, 
lenőrzésok azonban minden tapintatot; Reméljük, hogy az elöljáróságok kö- 
nélkiilöző zaklató modorban folynak, i zös értekezlete ezt a kérdést a kereske- 
amoly ellen idejekorán fel kell emelnünk ' delem kívánságának megfelelően fogja 
szavunkat. j rendezni, s ellenőrző közegeit a kellő ki-

Megtörtént például az egyik kerület-' méletre és tapintatra fogja utasítani.

I

KÖZGAZDASAGI HÍREK
Az OKISz uj vezetőségének ünne

pélyes beiktatása. Az OKISz leg- 
i utóbbi közgyűlésén megválasztott uj 
j vezetőségét március 26-án űnnepel- 
‘ fék látogatott tagértekezlet kereté- 
I ben. A vezetőséghez Feleim László 
I dr. intézett üdvözlő beszédet, mely- 
I ben hangsúlyozta, hogy ez az ün- 
I neplés az OKTSz belső ügye s ez al- 
j kálómmal csupán azok vannak 
‘ együtt, akik minden gazdasági és 
I politikai konjunktúrától függetle- 
i iiíil teljes önzetlenséggel dolgoznak 
az OKISz s a kereskedelem és ipar 
érdekében. Meleg szavakkal köszön
tötte Kovács Ernőt, az uj alelnököt, 
úgyszintén az igazgatóság és főta
nács uj tagjait. Végül az OKISz 
működése iránt, állandó érdeklődés
sel viselkedő hölgyekre, elsősorban 
Ledermann Mórnéra, JFeiner Má- 
tyásnéra és Baum Mórnéra ürítette 
6oh arát-. Az üdvözlésért Kovács

!rnő alelnök mondott hosszabb be
szédben köszönetét, majd Haupt 
Adolf, Komlós Sándor, Ef&:>d Já
nos, Ledermann Mór elnök és még 
számosán szólaltak fel.

Előadás a kereskedelem és ipar 
helyzetéről. Kedden este 8 órakor 
Vértes Emil a Fővárosi Kereskedők 
Egyesülete elnöke a XVII. választó 
kerületi Józsefvárosi Demokratakor 
meghívására előadást tart a keres
kedelem és ipar helyzetéről. Az ösz- 
sze jövő telén megjelenik és felszólal 
Vázsonui Vilmos, Piktor Emil és 
Bródn Ernő is.

A Magyar Jelzálog-Hitelbank ma 
tartott közgyűlésén az igazgatóság elő
terjesztette a bank külföldi hitelezőivel 
létrejött, immár végleges megállapodá
sokat, melyeket a közgyűlés teljes ter
jedelmében elfogadott. Elhatározta a 
közgyűlés, hogy ezen megállapodások 
értelmében a bank alaptőkéje 182.000 da
rab, egyenként 10.000 korona névértékű 
B) jelzésű részvénynek a tartalékalapok 
terhére leendő kibocsátása utján 9.570 
millió koronára emeltessék, Ezen B) 
részvények osztalékjogosultsága az A) 
részvények osztalékénak egytizedrészét 
teszi és a részvények forgalom tárgyát 
nem képezik, hanem összességükben a 
külföldi pénznemre szóló kötvények bír-

I

(lefoglalták, 6 a kereskedőre bírságot 
vetettek ki.

Nézetünk szerint ilyen esetekben első
egyik üzletben, s mivel a méter 2 éven 
belül nem volt ujrahitelesitve, a métert 
sorban is figyelmeztetésnek és nem azon
nali büntetésnek van helye, mert a ke- 

i reskedelmet most más problémák és

tokosai összességének szolga Itattatnak 
ki. A közgyűlés az 1924. évre szóló osz
talék összegét 3000 koronában állapította 
meg, mely összeg f. évi augusztus hó 
1-én kerül kifizetésre, minthogy ezon 
időpontban esedékes évenként: a kötvé
nyek fix és változó kamata. Az igazga
tóság uj tagjává Gavarry Fernand meg
hatalmazott miniszter ur (Párizs) vá
lasztatott meg. A közgyűlés után meg
tartott igazgatósági ülésen megállapí
tást nyert, hogy a hitelezőkkel kötött 
kedvező megegyezések alapján a Ma
gyar Jelzálog-Hitelbank -rendezése im
már véglegesen tető alá jutott. Báró 
Madarassy-Beck Gyula elnök erre való i 
tekintetei javasolta, hogy az intézet ve- 

Izctése a mai közgyűlési határozatok ér- 
j felniében létesített uj szervek bekapcso
lásával reorganizaltassék, hogy ő maga 
ja vezérigazgatói teendők alól felmentes
sék és hogy részéro igazgatósági elnöki 
állásában továbbra is az intézet felső 
irányításában és a külföldi kapcsolatok 
ápolásában való intenzív részvétel tar
tassák fenn. Az igazgatóság báró Mada- 
rassy-Bcck Gyula ur ezen javaslatát a 
felhozott indokok tekintetbevételéi d 
magáévá tette és ismételt köszönetét 
mondott neki azokért az igen nagy szol
gálatokért, melyeket az elnök a múltban 
és az intézet reorganizációja alkalmával 
tolt.

A kincstári húzhaszunrészesedés 
megszüntetése. A székesfőváros ta
nácsa az 1925. évi költségvetés ter
vezetének tárgyalása alkalmával el
határozta, hogy a közgyűlést pótló 
tanácsot felszólítja arra, hogy in
dítson mozgalmat a kincstári ház
haszonrészesedés megszüntetése ér
dekében.

| A Nemzeti Takarékpénztár és Bank 
1 Rt. folyó hó 26-án tartott közgyűlése 
elhatározta, hogy 1924. évi 2.042,924.177 
K nyereségből (1923. évi 533 035.047 
K-val szemben) részvényenként 2000 K 
osztalék (előző évben 600 K) fizettessék 
ki f. hó 3-tól kezdve.

— Az Egyetértés asztaltársaság köz
gyűlése. Április lió 2-án, este 8 órakor 
az „Egyetértés” kereskedők és iparosok 
asztaltársasága nz Aradi nccai Sándor- 
féle vendéglő külön helyiségében tartja 
negyedévi közgyűlését és ezzel kapcso 
latban ismerkedési estélyét. Az asztal
társaság vezetősége n kerület iparosait 
és kereskedőit az estélyre ezúton is meg
hívja.

A tőzsde rendes közgyűlése. A Buda
pesti áru- és értéktőzsde rendes közgyű
lését április 1-éu, szombaton délután 4 
órakor fogja megtartani.

— A kárpitos ipartestület nagygyü. 
lése. A budapesti kárpotos ipartestü
let április 5-én az Asztalosmester Ott
honban (VIII., Bérkocsis ucca 12.) nagy
gyűlést tart a gazdasági válság tárgyá
ban.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség hivatalos lapja 

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

Kovács Ernő
>3 posziónagykeraskedts 
Budapest V, Nagykorona u. IS

Pártoltuk a hamui Iparit

1 * n* I I

pamutszövei- és hélésárunagykereskedök 
A Budapest—Warnsdorfi 
Pamutszövőgyár R.-Társ. 
egyedárusitói lerakata.
Budapest V. Zrínyi ucca 15 ,a

Herlinger és Rubel 
posztó- és bi-lesarunagykereskedés. Főüzlet: 
BAlvAny ucca 18. Detaílüzlet: Dohány ucca 19

SEíNER és KLINGER
Budapest IV, Kossuth Lajos u. 17
Telefonszán!: József 111—54 101

Reltzer Emil nagykereskedése
VJ. kamillát, Hnktr hőm 4. gtám

STEINHAROY TESTVÉREK
VII, Király utca, 1 3

I Művid- ««gwBttáru nnpylfr—tsAdá«

■ Neurath Ignác
1 Alapiitatott Diajai avtAC* ,v- Károly 
\1852. évben PtlQo|JCSI könitSsz.

SZÖVET/ 
MUNKARUHÁK 
GuiMANNJ^Üa 
BÚIMAT*T cÁKÓen-urlü

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Neustadt an dór Taíelfickte
1. B. Jungbunzlau i. B. 

Kratzau 1. B. Dalowitz i. B.

vezérképviselete Magyarország számára 
Béna. Zelinkagasse 4
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HÍREK Erősen áll a harc 
a győri mandátumért

Ma reggel kezdődött meg a választás 
Agitáció házról-házra

Kiküldött tudósítónk telefónjelentése.

— Alpár Gitta esküvője. Vasarnap 
vezette oltárhoz Stanuel Korúéi 
földbirtokos Alpár Gittát, az Opera
ház közkedvelt és népszerű művész
nőjét. A házassági szertartás alkal
mából zsúfolásig megtöltötte az ün
neplő közönség a dohányuceai fé
nyesen kivilágított és felvirágozoit 
templomot. Az eskeiés után a házas
pár tiszteletére ünnepi ebédet tar
tottak a Magyar ház termeiben.

— A Balatoni Szövetség közgyűlése.
A Balatoni Szövetség vasárnap délután 
tartotta meg a Tűzoltó Szövetség Bá- 
kóczl-utl helyiségében XXI. óvi rendes 
közgyűlését. A gyűlésen megjelentek a 
népjóléti, földmivelésiigyi éa pénzügy
miniszterek képviselői in. Gróf 
Uatthilánu Lajos elnöki megnyitója 
után Cséplő Ernő igazgató terjesztette 
elő a szövotség évi működéséről szóló 
jelentését. Utána bánó Dozsó főtaná
csos ismortotto a felmerült sérelmeket 
és a külföldi fürdőviszonyoknt, Spur 
István kormánybiztos óe többek felszó
lalása után Bánó Dezső indítványára a 
közgyűlés táviratot küldött az illeté
kes minisztériumoknak, amelyben kér
ték az adók csökkentését, a vasúti ked
vezményeket, a gyermek- éa tisztviselő- 
üdültetés reformját és a közönség jo
gos igényeinek méltányolását. A köz
gyűlés gróf Batthyány Lajos zárósza
vaival érf végett.

— Hir Trotzkij meggyilkojásáról.
Rigai lanjelentések szerint Trotzkil 
hirtelen eltűnt kaukázusi villájából. 
Előbb azt hitték, hogy uldozoi elől 
menekült, de valószínűbb, hogy po
litikai ellenfelei meggyilkoltak. Tit
kárát elfogták, amikor menekülni 
akart. •— Betörés a templomba. A Domini
kánus rend Thököly-uti kápolnájába az 
fejBZXzaz* — ------- -
elvittek egy oltárt szentképet és 
keiyuwt. XX JP.UX ----- I twl u<* a 1C«1 avyi íouiuuciuvuu
A rendőrség a nyomozást meginaxtowa. £vj közgyűlését, amelyen megjelent

— Osztrák diákok érkeztek Buda
pestre. Az osztrák diakok 16taeu 
csoportja érkezett vasárnan délután 
négv egyetemi tanar vezeteseyel 
Budapestre. Az osztrák diákok uta
zásának célja a Balkan államok vi
szonyainak tanulmanyozasa, Bal- 
kúni ütjük előtt pedig Budapestet 
látogatják meg. A 
leti pályaudvaron a külügyminisz
térium részéről dr. Waltér Emil kö- 
vetségi titkár, a főváros részéről 
Zilahit Dezső, az Idegenforgalmi 
Iroda igazgatója fogadta. A vendé
gek tiszteletére Bornbostel _ osztrák 
ügyvivő vasárnap délután teát 
adott. Az útiterv szerint a diákok 
április elsejéig tartózkodnak Buda
pesten s innen Belgrádba mennek.
_ örült a villamoson. Vasárnap dél

után a Thököly-uton haladó 85. számú 
villamoson egy jól öltözött férfi min
den ok nélkül belekötött a villamos 
utasaiba. A villamost megállították és 
rendőrt hívtak, aki felszólította a külö- 
nősen viselkedő utast, hogy szálljon lo 
a villamosról. A férfi erre dühöngve a 
rendőrre rontott, majd egy arrahalado 
villamos ólé akarta vetni magát. A 
rendőr bekísérte a főkapitányságra, 
ahol a rendőri vizsgálat megállapította, 
hogy az ismerteién férfi ön- és köz- 
veszélyes őrült. A lipótmezei elme
gyógyintézetbe szállították.

— Kitüntetett tűzoltók. A belügy
miniszter érdemrenddel tüntetett ki 
hoszonnégy fővárosi tűzoltót hu
szonöt éves szolgálati jubileumuk 
alkalmával. A kitüntetett tűzoltók 
vasárnap délelőtt teljes díszben áll
ták a kivonult tüzorség sorfala 
élőit a kmiuccai tűzoltólaktanya ud
var n. Breuer Szilárd tűzöltófopa- 
ran« nők lelkesítő beszédet tartott, 
további kitartásra buzdította a de
rék tűzoltókat, akiknek társaik lel
kes ünneplése közben mellükre tűzte 
az érdemrendet.

— Hatvanmillió jótékony célra. A 
napokban elhunyt sSomlcr Sándor posztó
nagykereskedő jótékonyságáról lemert 
özvegye boldogult, férjének emlékére 60 
millió koronát adományozott különböző 
jótékonysági és emberbaráti intézmó- 
nyéknek többek között ötmillió koronát 
az Újságkiadó Tisztviselők Egyesületé
nek.

— Újabb áldozata a párta— 
bordeauxi vasút! szerencsétlenségnek. 
W. J. /Mrríson, a» ismert londoni ban
kár, aki Budapesten is gyakran járt, a 
pária—bordeonrt vasúti Szerencsétlonség 
nlknlmával eltűnt. Valószínűleg a va- 
gónnal együtt a folyóba zuhant.

Hétfőn reggel kezdődik meg Győr 
I. kerületében a választási küzde
lem a Hegyeshalmi] Lajos elhalálo
zásával megüresedett mandátumért. 
A debreceni, miskolci és a Győr 
második kerületében lefolyt válasz
tások után az ad érdekességet a mai 
választásnak, hogy — mint, tudva
levő — Győr I. kerületében is tit
kos a választás. A győri 'választá
sok általában igen heves le folyá
snak szoktak lenni. Az ezerkilenc
százhuszonkettőben lefolyt választás 
alkalmával Győrben a választók 
kilencvenhat százaléka szavazott le.

A mostani választást a mandá
tum megűresedése után szokatlan 
rövid időre rendelte el a belügymi
niszter. A mandátumért három je
lölt vette fel a küzdelmet: Vámbéry 
Rusztem dr., az egyesült baloldali 
pártok, Németh Károly a Heinr’ch- 
párt és Bárczy Dezső, az Ecnst-Hu- 
szár csoport jelöltjei. A választási 
elnök Horváth Bálint nyug, kor
mánybiztos, választási biztossá pe
dig Neményi Alajos tábla-bírót ne
vezték ki.

A rövid határidőre való tekintet
tel a pártok csak egy-egy nyilvános 
gyűlést tudtak tartani, úgyhogy a 
gyűléseket sorozatos pártvacsorák
kal igyekeztek pótolni. A legéle-

kánus rena rnowuH T51 — A Művezetők Szövetségének
éjszaka ismeretlen tettesek betörtek es; közgyűlése. A Művezetők Országos 
elvittek egy oltárt szentképet és két Szövetsége vasárnap délelőtt tar- 
kelyhet. A kár tizenöt millió korona, tof^a mefir a régi képviselőházban ... . -----—--jt-l .'nirAT.te I . • ... . • 1 _ j.

87 vidéki szervezet képviselője, to
vábbá Frühwirth Mátyás és Usetty 
Béla is. Rarnek József elnöki meg
nyitója után Barall Albert titkár 
ismertette a művezetők sérelmeit és 
főleg, hogy a magánalkalmazottak- 
ról szóló törvényié övezetből őket 
kihagyták. Ezután Frühwirth Má
tyás támogatásáról biztosította a 
Szövetséget

— Eltűntek. Vasárnap ismét két el
tűnést jelentettok be a főkapitánysá
gon, ifj. Szentmiklóssy Kúlmánnés, 21 
éves háztartásbeli Lónyai-utca 13. sz. 
lakásáról tűnt el. — Tódor Ignác igaz- i 
gató Katona József-utca 41 számú la
kásáról távozott el pénteken és azóta! 
nem adott életjelt magáról. A rendőr- J 
ség mindkét eltűnés ügyében megindí
totta az eljárást.

— Felrobbant a gyerekek kezében 
egy tojásgránát. Vasárnap a Pár
kány uccában a játszadozó gyere
kek egy tojátgránátot találtak. 
Egyik gyerek eldobta a gránátot, 
mely hatalmas dörejjel felrobbant 
A gyerekek közül szerencsére senki I 
sem sérült meg. I_____ a__ ___________

— Életuntak. A Császárfürdő egyik tóbői egy részeg zenészt, 
kabinjában Oszteimann F 
gyári munkás felvágta kezén ütőeroit. j miro a közelben tartózkodó 
Életveszélyes állapotban szállították az szem ]0 aka’-ta igazoltatni. //<»/ 
Irgalmasok kórházába. — Perényi Júlia | bútormunkás és Pintér Ernő
54 éves mosónő lugkőoldnttal megmér- kocsis a zenész pártjára állottak és 
gezte magát. A Rókus kórházba szálli- I durván rátámadtak a rendőrre, meg
tették, ahol meghalt. • rugdalták és többször arcába sújtottak.

— Villamos baleset. Tegnap dél- A rendőrnek azonban vegii’ sikerült 
előtt a Ferenc József-hidon egy ro- megfékezni támadóit. Előállította őkot 
bogó villamosról leugrott Fcrcnczi a főkapitányságra, ahol hatóság elleni 
Lajos vésnök. Ugrás közben elcsu- erőszak miatt előzetes letartóztatásba 
szőtt, fejét a vastraverzekbe ütötte. I helyezték őket.

Ne vegyen SSLSeliniir Henrik
kirakatát, RÁKÓCZI-UT 15
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sebb harc és agitáció azonban 
házakban folyt le. Százakra tehető 
a száma azoknak, akik házról-házra 
járva folytatnak agitáció t Vám
bér y Rusztem érdekében. Termé
szetes azonban, hogy a többi pártok 
sem maradnak hátra a küzdelem
ben Németh Károly pártja röpcé
dulák ezreivel árasztja el a várost, 
Bárczy Dezső érdeliében vedig külö
nösen a papság és a nők buzgólkod
nak. Vámbéry Rusztem érdekében 
serény agitációt fejt ki Vámbéry 
Rusztem felesége, valamint a támo
gatására érkezett baloldali politiku
sok közül Nagy Vince, Benedek Já
nos, Rupert Rezső, Pakots József, 
Huska Vilmos, Propper Sándor, 
Kéthly Anna nemzetgyűlési képvi
selők és Bródy Ernő dr.

A hatalmas mértékben kifejtett 
agitáció következtében különösen a 
baloldali választók vérmes remé
nyeket tűznek Vámbéry Rusztem 
megválasztásához.

A választási harc utolsó napja 
alig látszik meg Győrben. A válasz
tási biztos a belügyminiszteri ren
delet értelmében vasárnap este 10 
órától kezdve szesztilalmat rendelt 
el. A két napig tartó választás hét
főn reggel 8 órakor kezdődik meg a 
kerület hat választókörzetében.

10 $ havi 
részlet

betéteket elfogadok,

liizti HBalftljrai
Forduljon pénzügyben vállalatomhoz 

teljes bizalommal
KOK1 IJl Ingatlan Árubizományi és 
rilwUM Kereskedelmi Vállalata

VII, IHíksa u. 13. Tel. J. 62—53

99

Súlyos sérülésekkel szállították a 
Rókus-kórházba.

— Razzia a Józsefvárosi Demo
krata Körben. Szombaton éjszaka 
Bak detektivfőfolügyelő csoportja 
razziát tartott a Baross ucca és 
Sziiz ucca sarkán levő Józsefvárosi ! 
Demokratakörben, amelyikben az 
utóbbi' időben elterjedt hírek szerint I 
nagy kártyacsaták voltak. A detek- j 
tivek megjelenése nagy pánikot idé- > 
zett elő. A játékosok felugráltak az I 
asztalok mellől menekülésre azonban 1 
idő nem volt, mert a detektívek ide
jekorán elállottak minden kijáratot. • 
Kiderült, hogy a körről szóló hiresz- i 
telések túlzottak voltak, mert csak I 
kicsiben folyt a játék. A bankban, 
amelyet a detektívek 
lefoglaltak, két millió 
Lefoglaltak azonkívül 
korona értékű zsetont, 
bán negyven ember _____________
mikor a razzia történt Valamennyit 
igazoltatták. Legnagyobb részük jó
módú kereskedő és iparos volt. Az 
igazoltatás után a detektívek a 
játékasztalt, kártyákat gereblyét és ; 
egyéb a játékhoz szükséges fölszere
léseket összepakkolták és kocsin be
szállították a főkapitányságra. A 
játékosok ellen megindították a ki- 
hágási eljárást.

— Megvertek egy rendőrt a Dob-ut-] 
cában. Vasárnap délben egy dobutcai 
vendéglő tulajdonosa kiutasított üzlc- 

_____ .í__ „ ____ _ A kidobott ‘ 
Ferenc részeg az uccán botrányt rendezett, 

| mire a közelben tartózkodó rendőrőr- ! 
1 szem le aka’-ta igazoltatni. Hoffmann [

kész női ruhák áruháza

VI, Király sicca 22. sz.
(saroküzlet)
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Kirakataim vasárnap is nyitva !

DANTE
'POKLA

i megelőzőleg a Fergoteg

(Előadások: 4, 6, 8 és le órakor)

A HÉTFŐ! NAPLÓ 
közönségéhez!

FEMER M. MIKSA, a közkedvelt férfi- 
rubaíroház értesít, hogy tavaszi

angol rajának és öltönyök 
Károáy körút sa. üzletében 
Mf* már készen kanhatók* f
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— Működnek a villa fosztogatók. A 
Tündér ucca 6. szánni villa tulajdonosa 
Fekete Sándor, vasárnap bejelentette n 
főkapitányságon, hogy villájában betö
rök jártak. A villát teljesen kifosztották. 
A kár- 80 millió korona. A rendőrség 
megindította a nyomozást — Simányi 
Pálné Csillaghegyi utl villájába isme
retlen tettnek betörtek. Mintegy ötven
millió korona érték ii ruhaneműt elvit
tek. A rendőrség keresi a betörőket.

— öngyilkosság vagy baleset. 
Szombat éjszaka értesítették a men
tőket. hogy Ligeti Manó 48 éves ve
zérigazgató Váci ut 87. számú laká
sán morfiummal megmérgezte ma
gát. A kivonult mentők gyomormo- 
sást alkalmaztak és súlyos állapot
ban levő Ligetit a Rókus-kórházba 
vitték. Ligeti Manó egy bányarcsz- 
vénytársaság vezérigazgatója s már 
régebben használt morfiumot mert 
álmatlanságban szenvedett. Az este 
valószínűleg tévedésből vett be na
gyobb adagot. Jó anyagi körülmé
nyek között élt családja körében és 
igy semmi oka nem volt az öngyil
kosságra. Állapota egyébként ma 
már javulóra fordult.

— Apraja-nagy.la elragadtatással 
szemléli a közismert Meinl-cég kiraka
tait. Ez a cég az idén is kirakatvorsenyt 
rendez előkelő fióküzleteiben, ahol ízlé
ses njándékkosárknk, tetszés szerinti 
nagyságú, formájú és összeállítású hús
véti tojások, továbbá legfinomabb likő
rök, cognac és a cég utolérhetetlen kávé
ás teake verőkéi kapihatók.

— Nyolc hónapra ítéltek egy jog- 
szigorlót közokirnthaniisitásért. Bá
lkor Zoltán szigorló jogász mintegy 
két évvel ezelőtt megjelent Csollán 
Ferenc dr. ügyvéd irodájában, ahol 
előadta, hogy Deák István háztulaj
donos megbízást adott neki, hogy a 
Királyi Pál ucca 12 számú házát 
adja el. A jogszigorló szavainak 
igazolására egy közjegyzői okiratot 
mutatott fel. Az ügyvéd tárgya
lásba bocsájtkozott Báthorral, aki
vel végül meg is állapodott 750 ezer, 
korona vételárban és csak a szerző
dés megkötésekor tudta meg, hogy 
a jogszigorló a ház eladására nem 
kapott, megbízást és az erről szóló 
közjegyzői okirat közönséges hami
sítvány. Szombaton foglalkozott 
etá»í az üggyel a budapesti büntető
törvényszék Valentin tanácsa, 
amely a jogszigorlót közokirathaml- 
sitás büntette és csalás kísérlete cí
mén nyolc hónapi fogház büntetésre 
i telte.

-r Mikor a sofför gyorsan hajt. 
iDdríd Mihály soffőrnek szerencsi ti on. 
napja volt az elmúlt év november 
15-ike. A Margit-köruton elütött egy 
Schindingcr Gyula nevű fiatalembert. 
Alighogy a rondőrőrszem az esetről 
folvetío a jegyzetet és szabadon en
gedte Dávid Mihályt, a soffőr néhány 
lépéssel odább elütött egy Kovács 
Sándor nevű magánhivatalnokot is. A 
budapesti királyi ügyészség a vizsgá
lat anyagúból megállapította, hogy a 
soi'főr a fővárosnak a forgalmas pont
ján a megengedettnél sokkal nagyobb 
sebességgel vezotte a gépjármüvet és 
ezért kétrendbeli gondatlanságból oko
zott súlyos testi sértés óimén vádiratot 
adott be ellene. Szombaton foglalkozott 
ezzel az üggyel a budapesti büntető tör
vényszék, amely Ítéletében bűnösnek 
mondotta ki a soffőrt u két elgázo- 
lúAórt és ezért ötheti fogházra és hat
millió korona pénzbüntetésre ítélte.

— Jókai-ünnepély a Baross Kör
ben. A Baross Kör Deák Ferenc 
uccai helyiségében vasárnap dél
előtt Jókai-ünnepélyt rendezett. 
Barczen Gábor elnöki megnyitója 
után Császár Elemér tartott Jókai
ról ünnepi beszédet. Erdélyi István 
Jókai-költeményeket szavalt, majd 
Tóth Lajos, az Aurora-kör titkára 
tartott érdekes előadást Jókairól, 
lltána ifjabb Szász Károly 
hoz irt ódáját szavalta el, 
Mehmed Adzsibvy a török 
hódolatát tolmácsolta,

— Nagv érdeklődés előzi ... 
budapesti Nemzetközi Vásárt, 
április 18-án ___ ___
Nemzetközi Vásár iránt olyan nagy 
az érdeklődés a dunamenti államok
ban, hogy a Dunagőzhajózási Tár
saság már április 15-én megindítja 
uz nldunai rendes hajópár:. 1 
dig több mint ezer l fo .mtó .........
sót jel év ék a-,: nldunai államokból.

Jókai- 
végiil 

ifjúság

meg a
___ 1. Az

megnyíló budapesti

Vasárnap választott 
birodalmi elnököt Németország 
Húsz százalékkal kevesebben szavaztak, mint előbb 
— Heves összeütközés Berlinben a kommunisták és a 

demokraták között — Eredmény még nincs
még nem ismeretesek.

Helgolandban: Braun 208, Hellpach 
21, Jarres 198, Ludendorff 5, Marx 10, 
Thaelmann 14 szavazatot kapott

Berlin, március 29.
A túlnyomóan északi kerületekből este 

10 óra utná a következő eredményeket 
jelentik: Brauns 1,005.000. Hold 24.000. 
Hellpach 238.700, Tliaelmann 294.800, Jar
res 897.000, Ludepdorff 42.000, Marx 
437.000.

Berlin, március 29.
A mai választási’ nap Berlinben és 

az egész birodalomban nyugodt le
folyású volt. Nagyobb összetűzé
sekre sehol sem került sor. A vá
lasztásban való részvétel mintegy 
20 százalékkal kisebb, mint volt a 
december 7-iki választásoknál és az 
eddigi jelentések szerint 60 százalék
nál sokkal többre nem becsülhető. 
A választás napján a választási pro
paganda is aránylag szerény kere
tek között mozgott. Délnémetország
ban általában nagyobb volt a vá
lasztásban való részvétel, mint a 
birodalom északi részében. Berlin
ben a délután folyamán a választás
ban való részvétel jelentékenyen 
megélénkült. A belvárosban és a fő
város délnyugati részében a szava
zásra jogosultak mintegy 80 száza
léka adta le szavazatát. A munkás; 
negyedekben, a város északi és déli 
részében a részvétel kisebb volt

A berlini ujságnegyed választási 
eredménye este 7 órakor vált isme
retessé. A decemberi 874 szavazat
tal szemben most 842 szavazócédulát 
adtak le. amelyek a következőképen 
oszlottak meg. Braun (szociálde
mokrata) 225 (decemberben 201), 
Hellpach (demokrata) 169 (203), Jar
res (birodalmi blokk) 335 (340). 
Marx (centrum) 44 (33), Ludendorff 
6 (13). Thaelmann (kommunista) 58 
(66). Hold (bajor néppárt) 1 szava
zatot kapott.

Ma délutáu Nagy-Berlinben több 
helyen összetűzésekre került a sor, 
de a kerékpáros rendőrjáratok és a 
védelmi rendőrség hamarosan ren
det teremtettek. A megsérültek kö-

• zött vannak a kommunista párthoz, 
'> a birodalmi blokkhoz, a Bismark- 
■ szövetséghez és a Birodalmi Zászló-
• szervezethez tartozók. A megsérül- 
' tek a mentohelyen részesültek első 
’ segélyben, ahol újból elengedték

őket, .meri egyikük sem sebesült 
meg jelentékenyen.

Moabitban a Bismark-szövetscg és 
, a kommunista frontharcosok szövet

ségének tagjai között összetűzésre 
került a sor. A kommunisták kény- 
szeritették a Bismark-szövetség tag
jait, hogy hagyják el a teherautót, 
amelyen bejárták az uccákat. A Bis
mark-szövetség tagjai az egyik vá
lasztási helyiségbe menekültek. A 
kommunisták igyekeztek utánuk 
nyomulni, de a rendőrség gummi- 
botokkal széjjelzavarta őket 

Az esti órákban beérkező jelenté
sek megerősítik a választás nyugodt 
lefolyásáról szóló jelentéseket. Je
lentékeny rendzavarásokra sehol 
sem került sor. A választási részvé
tel csökkenéséről szóló első becslé
sek valónak bizonyultak. A szava
zásra jogosultaknak mintegy 70 szá
zaléka adta le szavazatát.

Berlin, március 29. 
Eddig a következő választási ered

mények érkeztek be: Koblentzben: 
Braun 4250, Held 159, Hollpach 805, 
Jarros 5960, Ludondorff 194, Marx, 11.439, 
Thaelmann 877 szavazatot kapott 

Görlitzben: Braun: 15.697, Held 76, 
Hellpach 7151, Jarros 13.676, Luden
dorff 166, Marx 1773, Thaelmann 834 sza-1 
vazatot kapott, öt kerület eredményei

Berlin, március 29. 
Az első hivatalos választási eredmény 

Lipcséből a következő szavazatokat tar
talmazza Braun 274.232, Hold 1699, 
Hollpach 44.234, Jarres 265.635, Luden- 
dorf 4210, Marx 6110, Thelmann 67.320, 

Ideiglenes eredmény Hannoverből: 
Braun 104.377, Held 9329, Hellpach 12.267, 
Jarres 77.950, Ludendorff 1467, Marx 
12.467, Thaelmann 11.964.

Végső eredmény Magdoburgból: 
Braun 77.179, Held 203, Hellpach 

10.301, Jarres 66.409, Ludenjdorff 679, 
Marx 4240, Tliaelmann 4290.

Végső eredménk Karlsruhoból: 
29.199, Held 328, Hellpach 8577, 
70.782, Ludendorff 978, Marx 
Thaelmann 4290.

Feljegyzésre érdemes, hogy az 
kis kóburgi faluban 4 szavazatot 
le a volt császárra, II. Vilmosra és 1 
szavazatot a volt bajor trónörökösre.

Braun 
Jarres 
40.954,

egyik 
adtak

Budapesti 
ilgetöver*senyefi

I. futam. 1. Shimihy (Novak »6), 2. 
Dialóg (1%), 8. Pasa (l’/i). Futottak 
még: Satyr (6), Anna Mária (2), Jeles 
(4). 10: 435, 11.817.

II. futam. L Tüby Feiser (’/» reá), 2. 
Gambrinns (3), 3.‘ Gáram (4): Futottak 
még: Szabad juniur (6), Katica (6), 
G. Jóska (2*/»). 10: 19, 14, 23.

III. futam. 1. Fellov (Cassolinl 2%), 
2. Néha (2,/t)r.,8. H. León (Itt r&ty- Fu
tottak még: Rodostó (3), Kairó (10). 
10: 35, 19, 16.

IV. futam. 1. Marianne (Kallinka 2), 
2. Flóta (2’/»), 3. Erzerum (4). Futottak 
még: Merész (1% reá). 16: 35.

V. futam. 1. Geshara (Maszár 2), 2. 
Pali (6), 3. Jupiter (2). Futottak még: 
Gyöngyvirág (8), Eltoli (pari). 10: 31, 
16, 23.

VI. futam. L Arvalegény-Keszkenö
(Vampetich l‘/»), 2. Irma-Mutyi (2), 3.
Agenat-Samu (l’/»). Futottak még: 
nyen nincs-Mirloton (6). 10: 23.

Corvin Színház
A vidámság műsora

A szókimondó 
kisasszony

A.

nnnnnnnnnnnnnrmnnnnnnnnn
Glória Svanson TBa

A i.zanímartrei farkasok

•atait. Ed-

Különleges tömörfa-hálószobákat, 
Louis XVI. faragott hálószobákat 
villa*, nyárilakát* szálloda*,panzió* ét azanatőrlumbartndazéseket 
meglepő olcsó árban, kedvező fizetési feltételek mellett szállít a 
Hazai Fatermelő rt. V., Nádor u.18 JST0*!

HIGANYT 
HAMISFOGAT
ARANYAT 
PLATINÁT 
DÍSZTÁRGYAKAT

E$y volt áaloppöookmaker 
ugrasztottá be 

uz íigetö-egvesiiletet 
o Könyoespoiyozníbfl 

végződik a paiyaw
A múlt hét derekán szinfn n 

ereje vei hatott n versen vsí “,sa!-'záel« 
“ budapesti iigetóegyXmJt.h“SX 
M ki ny0ic Pályázatot
mialatt; engedélyezett tó, 
dolgoztak az ügetópáiv“Uy™s.,'i iá 
helyén. A Pályázat váratle^bn T111*6* 
rendkívül érdekes a ü árasának 
bookmakerek, akikre tón0’ Az a titkos’ isXoÜgadX°: 
elviselhetetlen terheket leudszero 
hetekel ezelőtt >ncmora„HakOÍÍ’ ,niir 
dúltak az ilaetörnn ; !‘/íummal fór- 
részletes és pontőr Sj?’, íunelybcn 
Iák, hogy ezek mellen a ŐrLŐ^0'' 
nem akadhat józan pénzembe, 
lalkozasukat nemcsak eőész ’ ki- Víil' 
meg csak egy meeün„e , ven át- de finanszírozza. mcet,ni"!'' keresztül is

Az igazgatóságnnlmányX^án "‘?“ori*ud™ álfa- 
b00k„Mkereka is »
a döntést a március ŐŐ-Ő adalait, de 
ülés állásfoglalásától
rét “a “e“~má-

skí' *
György* ef

a választmányi ülésen, hOgy „ mostad 
^eS^k ”e idMenfé semmis 
engedményt, hanem, bízva a volt * 
loppkdnuves ajánlatában, Írjanak lő a 
ma' terhek alapján uj 'pálySot. ' * 

lí-z meg is történt. A pályázat) ugvarf 
«ak március 30-án. délben jár !<? <!« 
már ma konstatálni lehet, hogy a volt 
?X1>P1’0°^n\Ser '■kyszerüen bengrasn- 
totta az ugetoegyesületot az uj pályá
zatba, mert a mai terhek nellett nem. 
vsak nyolc uj pályázó nem akad. de. 

a. volt galoppkönyves is kérvényé, 
ben olyan teltételeket jelölt mag. aJne. 
(péknél az egyesületre és az istállótulM 
dánosokra sokkal előnyösebbeket a 
mostani könyvesek memorandumuk 
pólaianlataiban már felajánlottak.

Kétségtelen, hogy Orosz György ez
redest, mint az igazgatóság elnökét 
csak az üzem jól felfogott érdeke ős a 
legteljesebb jóhiszeműség vezette, ami
kor a választmánnyal a volt galopp, 
bookmakor ajánlana alapján kiíratta 
az uj pályázatot. Arra igazán nem le
hetett elkészülve, hogy ez az ajánlat 
csak blöff volt azért, hogy szakadékot 
teremtsen az ügetöegyesillet és hat ctf 
óta kipróbált könyvesei között, akik 
már eddig is sok áldozatot hoztak az1 
üzem fejlődése érdekében.

A konyórharonak ez a fajtája még a 
bookmakerüzlctben is példa nélkül áll.

PolaNegri
A budopest-wlenl személyhnjójúrntok 

mesnyltűso.
MFTR. menetrendszerinti budit- 

pest—wieni járatokat a f. évben a kö
vetkezők éppen indítja meg:

Első járat Budapestről április hő 6-án, 
első járat Wienből április hó 9-én.

Ezen forgalomban a járatok megin
dításától kezdődőleg részben módosított 
menetűi jak és poggyászillotékek lépnek 
életbe.

Felvilágosítást nyufanak a társaság 
igazgatósága és az < érdekelt állomások.
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Mister Smoking
gondja meg hát végre, mi van A esd- 
tzdrnő apródjdval?

— Ilyen könnyűt kérdezi Ezt már 
minden veréb csiripeli. Minden bajt 
g, szegény amerikait Barkcr nyakába 
zuditottak.

— Szegény.
— Ne sajnálja, édes barátom. «*«• 

ga csak azt a Bar kert, mert az. ha 
éppen érdekli, nem is él. Csak amo
lyan név, amit mindig előrántanak, 
ha éppen baj van. Andersen bácsi 
meséiből való.

— is most mi a helyzet?

— Most az a helyzet, hogy a. Ki
rály Színházban nemsokára uj da
rabot kezdenek próbálni, persze még 
nem biztos, hogy mit Lehetséges, 
hogy Martos-Rényi „Szobalány** ci
mü operettjét hozzák színre, lehet
séges, hogy a „Sibill"-t vagy a
~..................... ‘ a-.

SZÍNHÁZ
Hegedűs Gyulát 

újból elnökké válasz* 
tolta a Szlnészszövetség

Beregi Oszkár nem kapta meg az ígért elégtételt 
Vágó Béla és Rátkay Márton kibuktak az elnökségből 
A tago^ nem lelentek meg, hogy ne kelljen szavaznlok

A Budapesti Seinéssck Szövetsége rlat hullárnoeodtak, az elkeseredés
vasárnap délelőtt közgyűlést tar- nek maradondó emléket azonban 
tott a Terézköruti Színpadon. A csak Vágó Béla, a Magyar Színház 
rendkívül izgalmasnak Ígérkező tagja emelt egy újságban tett nyi- 
közgyülés valósággal unalmassá I latkozatával. 
szürkült, amennyiben a több, mint 
ezer tagot számláló hatalmas erköl
csi testületnek alig száz tagja je
lent meg a gyűlésen,

és közöttük egyetlen egij sem 
akadt, aki a Beregi Oszkárt ért 
súlyos és a szövetséget mélyen 
sértő inzultus miatt szót emelt 

volna.
Ebből az alkalomból bizonyára 

nem lesz érdektelen, ha mégegyszer 
és nem utóljára visszatekintünk 
arra a súlyos inzultusra .amely a 
szinészszővetséget érte nemrégiben, 
amikor Hegedűs Gyula a szövetség 
elnöke tiz félrevezetett tányérsap
káé fiatalember felszólítására elál
lóit a szövetség meghívására Buda
pestre érkezett Borsai Oszkár szín
művész fellépésétől. A szövetség 
ugyanis — mint ismeretes — a 
nyugdíjintézet javéra előadásokat 
szokott tartani. Egy Ilyen előadáson 
való fellépésre a Bécsben tartózko
dó Beregi Oszkárt kérték fel és a 
lapok utján tudatták a közönség
gel, hogy

Beregi Oszkár a szövetség meg
hívására Budapestre fog érkez
ni, hogy a fellépéséből szár- 

, mazó jövedelemmel gyarapítsa 
a szövetség vagyonát.

mrrnvr. a -■1 L Amikor ez a vendégfellépés köz-
másik primadonnától, akivel az- tudomásuvá lett, tiz tányérsapkás 
előtt osztotta meo magányát. A di- fiatalember felkereste Hegedűs 
rektor a levelet elolvasta és többet Gyulát es rábeszélni igyekezett, 
nem mutatkozott az ui vrimadonná- hogy arbon el a Beregi-féle ven- 
t»Z, hanem annál sűrűbben a régi-. dégjatéktől. Hegedűs ekkor, qhe-

séges, hogy a .................. , —
.Csárdáskirálynő‘*-t, lehetséges 
is, hogy felújítják a „Pillangó fő- 
hadna gy*l-ot.

— Másra nem gondolnakf

— No hallja, ez nem elég magá
nak. De hát ha már megkérdezte, 
megmondom, hogy igenis gondol
nak. még vedig Szirmán Albert ope
rettjére gondolnak. Marton Sándor 
dr. közvetíti a tárgyalásokat. Szir
mán azonban — legalább egyelőre 
— nem. akar kötélnek állni, hogy az 
operettet tavasszal hozzák színre.

— A 8 tinin öv indák bálról tud-e va
lamit t

— Hogyne tudnék. Százhat van nö
vendék összeállt, hogy t bált csinál
nak és meg is tartják április 4-én a 
Vigadóban. És tudja, kik lesznek a 
bálanyák? Darvas Lili. Bajor Gizi, 
Vadig Ilona, Gál Franci és még má
sok, a fiatalok közül.

— Ezeket a.z anyákat azután én is 
Megnézem. Hát. még mi jót tud?

— Még! No jó, mondok. Az elő
kelő bankdirektor sokesztendős ma
gányát ír ráosztotta a primadonná
val. Egy hétig a legrózsdsabb fel
hők szálltak felettük, amia egy
szerre csak levelet kapott a bank-

t

direktor, a hogyismondjamcsak. a

vei.

Jean Sarment: „Az árny
halász"

Roprlz a Ronaissance Színházban
Az őszt szerelem előadásainak diadal- 

inas sorozatát o héten — két napra — 
egy érdekes repriz fogja megszakítani. 
Jean Sarment-xxak., aki épen most egy uj 
darabjával aratott nagy sikert Párizs
ban, főmüvét, az Ainyhakísz-t, melynek 
néhány év előtt a Belvárosi Színházban 
ugyancsak Baló Elemérrel a főszerep
ben, továbbá ugyancsak Bárdos Artúr 
fordításában és rendezésében olyan cm- 
lékeze tos sikere volt, újítja fel a Rúnáin- 
sáncé Színház e hét csütörtökjén és pén
tekjén.

Még emlékezünk rá, hogy annakidején 
ennek a Párizsban korszakos sikert ara
tott kis remekműnek Budapesten volt az 
első külföldi olőadása. Azóta az Árny
halász diadalmasan megjárta a világ
nak csaknem minden jelentősebb iro
dalmi színházát, Bécsben például épen a 
napokban fogják játszani Reinhardt 
színházában, Pircndello uj római szín
házának is egyik első újdonsága stb. stb.

A főszerepet, melybon Bed* Elemér 
anakidején hosszú tárcában méltatott, 
egészen szenzációs sikert aratott, ezúttal 
is Baló játssza: a püspököt most is Har- 
snnyi Rezső, a többi szerepeket Sebes
tyén Ilona, Somló látván és Bacsdnyi 
Paula. Rendező: Bárdos Artúr.

A bemutatóig naponta: őrzi szerelem.

ö volt az egyetlen és ezt az 
igazság kedvéért le kell szögez
nünk, aki odamerte kiáltani azt, 
amelyről egyébként csak a ká
véház asztalán és a szűk öltö
zőkben beszéltek vagy elkesere

déssel.
Kz egryre tornyosodé izgalmakat 

azután csak azzal tudták elsimítani, 
hogy az elnökség megígérte, hogy

rövidesen közgyűlést hiv össze, 
amely mind a szövetség tagjai
nak, mind pedig az üldözött Be
regi Oszkárnak fényes elégté

telt szolgáltat.
A közgyűlést most vasárnap dél

előttre hívták össze a Terézköruti
Színpad helyiségében. A több, mint _ ... _____
ezer tagot számláló szövetségnek ' Színházban. 25-ödször játsszák a Fras- 
alig tizedrésze jelent meg a közgyü- kitát. 3 Mester világhírű operettjét, 
lésen. Nyolcvan-száz szövetségi tag amelyet csodálatos muzsikájával, vi- 
jelenlétében nyitották hát meg az dám előadásával egész Budapestet meg
ölést 8 a tárgysorozat első pontja- ’ hódította. A pompás darab Serák Márta, 
ként dr. Molnár Dezső igazgató be- " 
számolt az 1924. év történetéről,' 
majd beterjesztette a zárszámadást.;

Ezután Somiár Zsigmoud koréi-, 
nők elrendelte a választást, A szn-: 
vazás kimondása után meglepetés- 
szerüene felállóit Tarnay Ernő, a 
Magyar Színház tagja és azt java
solta, hogy

egyhangúan válasszák meg újra 
a régi elnökséget.

Majd szavazásra került a sor és I 
az elnök rövidesen jelentette, hogy 1 
a közgyűlés Tarnay javaslatával j

Lehár-jubileum van ma a Városi

Gábor József, Molnár Vera, Sziklai Jó
zsef és Szirmay Vilmos kitűnő együtte
sével ma hétfőn, kedden, pénteken és 
vasárnap esto szerepe] a Városi Színház 
műsorán. Jövő vasárnap délután 
Mályvdcska. király kisasszony nagyszerű 
és látványos balettet adják mérsékelt 
helyárakkal.

• A Vígszínház 
sen a legújabb 
Csillagok című 
nap is a Csillagokat adják. Hétfőtr 'ótf 
szombaton az Ezüstlakodalom folytatja 
fényes pályafutását. Szerdán hosszabb 
pihentetés után új betanulással a Sze
relem vásárát játsszák. A nagyhatású 
színmű a Vígszínházból, indult világ- 
útjára és nemcsak minden nagy szín
padon hódított, de mint film is páratlan 
sikert ért el. Pénteken a bécsi Burg- 
theater színészei Oktavo Mirbeau Gc- 
schiift ist Gcschdft (Üzlet üzlet) című 
színmüvében lépnek fel. Főszereplők: 
Nettó Kcdclsky, Rubellé Covrient-Rein- 
hold, Davrient, Heine, Henninga, 
Haenascmann, Schmidt Seydelmann, 
Strebinger. Vasárnap délután a Bún- 
bwrryt adják.

• „Magnetlc*4. A Magyar Színház e 
bét péntekjén mutatja be Pásztor ár-

j pád nagy érdeklődéssel várt színmüvét, 
j a Magnetic-ot. A színház müvészgárdá- 
! iának legjavát mozgósítja a siker érde- 
1 kében. Bajor Gizi, Csortos Gyula, Törzs 
(Jenő, Báthory Giza. T. Oláh Böske, 
Gombaszögi Irén, Körmendy, Toronyi 
Rubinyi Hegedűs, Várnai. Ábel, Thflry, 
Sárossy játsszák a Magnetic szerepeit. 
Pásztor Árpád uj darabja nagyszerű 
rendezői óe technikai feladatok elé is 
állítja a színházat; rendezője Vágó 
Béla. A darab érdekes díszletei mind
megannyi látványosság melyeket Baja 
Benedek tervezett.

• Kálmán Imre vezényel. Rózsahegyi 
Kálmán Játssza a címszerepet a Ci
gányprímás szerdai reprizén a Városi 
Színházban. A világhírű zeneszerző 
hétfőtől kezdve maca is résztvesz ope
rettje próbáin, amelyek már hetek óta 
folyna. A Városi Színház mindent elko 
vet, hogy az előadás méltó legyen Kál
mán Imréhez és híres művéhez. S igye
kezetének sikerét magán a nagyszerű 
darabon, s a kitűnő szereposztáson 
Rózsahegyi Kálmán. Vigh Manci, Kot- 
bal Ildikó, Hamvas Józsa, Galetta, 
Sziklai, Horti, Gábor nagyszerű együt
tesén kívül az a rendkívüli érdeklődéi 
is garantálja, mely a Cigányprímás 
iránt már a felújítás első hírére meg
nyilvánult. A diadalmas Kálmdn-ope- 
rett a szerdai rcprízen kívül e héten 
csütörtökön és szombaton esto kerül 
színro a Városi Színházban.

jövő hetét tercióf,veté
sikor. Zilahy Lajos, 
színmüve dominálja.

aegjawKioi. xiegeuua wuwr, uw- a Közgyűlés larnay javaslatával 
lyett, hogy összehívta volna* a Jföz- szemben uj vezetőséget választott 

t"*“ és a régiek közül csők Hegedűs 
Gyulát és Kiss Ferencet választotta 
meg. A szövetség vezetősége tehát 
igy alakult:

Elnök lett Hegedűs Gyula, al- 
elnökök lettek Kiss Ferenc, 
Kürthy József és Sarkadi Ala

dár.
Vágó Béla és Rátkay Márton, a 
régi alelnökök kibuktak a szö

vetség vezetőségéből.
Érdekes, hogy a régi eluökség 

tagjai közül csak Kiss Ferenc je
lent meg a közgyűlésen

s távolmaradtak majdnem va
lamennyien az úgynevezett nagy 
színészek is, amit egyébként a 
tárgyalás során szóvá, is tettek. 
Ugyancsak kis számban jelen
tek. meg azok, akik annakidején 
a Beregi mellett roló szimpátiá
jukról tanúságot tettek és alá
írásokat akarlak gyűjteni a köz
gyűlés mielőbbi összehívására s 

az elnökség megbuktatására.
A Hétfői Napló munkatársa 

egyébként arról értesül. hogy He
gedűs Gyula nem fogadja el az el
nöki tisztet

gyűlést és az azon jelenlevők bölcs 
tanácsától tette volna függővé a 
félrevezetett és felelőtlen fiataléin-

FÍ0cbbat
— , jetvevezeteu. vn fuiwf.tci

Az is van. Rázzak .^yi bereknek adandó választ.
brffvdnfcal a minap a Városi Szín-, 
házban a Cigány előadásának má-; 
sodik felvonása után Öltözőiében 
felkereste fíácz Laci, a minden ci-; 
gányok királya és egy olyan gyö
nyörű ezilstveretü pipát ajándéko
zott neki, hogy bizony csodájára ■ vcrKezicoeti nsnouuv,, « 
jár az egész színház, nemcsak aVd-' ogtóly megtartásáról, amelyről Be
ront, hanem még a Uemzeti is. Hal- rgf Oszkárt még csak nem is értesi- 
mag Tibori meg a régi tísztls-m- fgtfe Beregi csak a lapokból érte- 
adja kereste fel egy. frissen Mit ci- a Budapesti Szlnénrok
pávai. Biller Irén pedig villát néz Szövetsége nem tartja meg az es
et Hűvösvölgyben. • '• ' - '

— Nézni, én is nézek...

— De ö nemcsak nézi, hanem meg _ ________ _ -................
is veszi. Eddi a is fent lakott min- tületének tapr.iai mélységes felháho- 
dio a szanatóriun.ban, most hát • 1 TT- - - ~
köllséfikimélés miatt vesz eoif vil
lát. hbfjy ne kelljen a szanatórium
ban laknia.

— Cgy
vesr

— Igen, csak előbb eladja siófoki
villáját. Törzsnek ugyanis van egy 
pompás villája Siófokon, de egy szi- 
nészembernek, aki csak öt hétre me
het. nyaralni, nem érdemes villát Ilul ulwmUi bcu ,---------,
tartani. Pesttől messzire. Ezért hát szövetségen esett sérelemről s mar-

most, itt akn- vásárolni egy már azon gondolkodtak a színészek, 
kis házikót a Svábhegyen vagy a hocry eerv előre meghatározott Jdő- 
Hüvösvölgyben. De hoay tovább minden színház f ff- - 
menjek, azt is elmondom magának, percre /’
hogy Somogyi Nusi is rövidesen hopry n színészek 
háziúr lesz. A Bálvány uccában v^ 
tárol házat, már meg is alkudott, 
csak éppen alá kell Írni a szerző
dést,

~~ Oda megyek lakni.

összeült tanácskozni Ilövszlw 
.János üveg- és vorcellánkeres- 
kedŐ, ismert kurzusvárosatyá

val
ós valószínűen e tanácskozások kö
vetkeztében lemondott a Beregi-féle

I télyt, miután nem akarja kitenni 
I magát az esetleges zavargások kö- 
i vetkezményel nek.

A színészek hatalmas erkölcsi tea

hallom Törli Jenő ú villdt_

roddssoí vettek tudomást Hegedűs 
Gyula ebbeli lépéséről s a színha
zak környékén egyébről sem volt 
szó, pilnt aról a súlyos sérelemről, 
amelv a színészek szövetségét érte 
az elnök eljárásával. Nagy volt a 
felzúdulás Hegedűs Gyula ellen, aki 
mint a színészek mondták:

— Nélkülünk határozott rólunk.
N azinészkávéházak törzsasztalai 

nál másról sem beszéltek, mint a

előadását öt
megállítják annak jeléül,

a

I

nem azonosítják magukat 
szövetség elnökségével, 

ügy volt, hogy ivet fognak ko- 
rözai, amelyben a közgyűlés sür
gős összehívását kérik, hoa.v ottott

__ uauan nem wüOili mert haniros kifejezést adjanak eléjreaet* 
még „eaénfi N^sílem tm odaköl- lenjüknek, sőt n 
tözni harsak valahogyan cinem mosabb ssinésw* « 
rrlívirálM valamelyik partéitól la-1 a szövetség éléről való 
kőit. Egy üres lakás tincs a hátban, követaiék. A szavak, mint az óra-

KAMARA
szenzációs műsora

Syblll (Lya Mara)
Kalandos dráma 5 felvonásban

A valcerkirály
Biedermayer vígjáték 5 felvonásban
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• ,»A császárné apród Ja". A Király- 
Színház jövő hetének minden estéjén A 
csdszárnő apródjo, Buttykay Ákos szen
zációs uj nagy oporettjo korül színre 
Kosáry Emmy, Honthy Hanna, Ki
rály, Rálkai, Latabár Szirmai parádés 
együttesében, amely ma a világ legjobb 
opor ette- el őad ását jelen ti.

• A Halló, Amerika hete lesz a Fő
városi Operett szín ház jövő heto is. 
Minden este a nagyszerű rovüt adják. 
Vasárnap este mérsékolt hely árakkal 
a Nótás kapitány kerül színre.

• A „Csibi" 25-lk előadását hétfőn 
ünnepli a Magyar Színház, amely ezzol 
a darabjával az idői legnagyobb és leg
népszerűbb vigjátéksikert érte el. A ju
biláló Csibi a Magnetie pénteki bemu
tatójáig minden este, ezentúl pedig az 
uj darabbal váltakozva szerepel a mű
soron, mindenkor Bajor Gizi, Csortos 
Gyula, Mészáros Glza, Z. Molnár, Lata
bár remek együttesében.

• „Én már ilyen vagyok", a Belvá
rosi Színház kacagtató slágere, szerda 
és szombat kivételével, minden este sze
repel a műsoron, mindannyiszor Titkos 
Ilona Gombaszögi Ella, Kertész, Tarnay, 
Gárdonyi brilliáns vígjátéki együttesé
ben. Szerdán a színház téli szezonjának 
kiemelkedő bohózati sikere, a Ki babája 
vagyok én, ünnepli 50-ik előadását, 
ugyancsak a nagyszerű Titkos Ilonával, 
Tóth Böskével, Kertésszel, Tarnayval. 
Szombaton Fodor László nagysikerű 
vigjátéka, A nagyságos asszonyt már 
láttam valahol, vasárnap délután pedig 
Lakatos László kitűnő Fej vagy irds-u, 
amelynek ez lesz első délutáni előadása, 
szerepel a műsoron.

• Vasárnap délután az Unió-színhá
zakban a. téli szezon vezető sikerei ke
rülnek színre. A Király-Szinházban Kál
mán Imre, a 'tfaríca grófnő, a Magyar 
Színházban Fazekas Tmre briliáns Alto- 
wrí-ja, a Belvárosi Színházban a Fej 
vagy Írás, a Blahn Lujza-színházban pe
dig az örökszép Szulamit.

• Vaály Ilnoa, Somogyi Nusl, Nádor, 
Boross, Vendrey sikerkoszoruzta együt
tese minden este a Blaha Lujza-szinház 
diadalmas uj Stolz-opcrettjében, A fele
ségem babájd-bü.p.

v MOZI ES FILM
Pénteken: „A tízparan

csolat**
A P«r«mount-Fllmgyár vllágfilmje
Pénteken délután került a nagyközön

ség elé a Panuuouut-filmgyárnak hatal
mait alkotása, a Tízparancsolat, amely 
Cocil B. do M illenek, az ismert amerikai 
rendezőnek legtökéletesebb munkája. Ce
cil B. de M illenők ez az ötvenedik filmje 
ée ez érdekes jubileum alkalmából olyan 
minden kort, minden időt és minden em
beri érzést átfogó témát keresett, amely 
a világirodalom remekíróinak müveivel 
egyenrangú legyen filmen. E kutatás 
közben támadt az az ideája, hogy a 
Tizparancsolat-ot állítsa be egy film
dráma központjába, a Tizparancsolat-ot, 
amely évezredeket fog egybe és évezre
dek távolán keresztül sem vezitett ere
jéből.

A közönség, amely zsúfolásig megtol- 
tölti mindennap a Royal Apolló néző
terét, érád azt a ahatalmas erőt, ame
lyet a Tízparancsolat képvisel és lélek- 
zetét visszafojtva nézi végig azokat a 
páratlan tökéletességű képeket, amelyek 
a fiint ókori részében klasszikus művé
szeti tökéletességgel örökítik meg a 
'J izparancsolat kiadásúnak gyönyörű 
misztériumát, továbbá azokat a lelkünk 
mélyéig ható jeleneteket, amelyek egy 
család tragédiáján keresztül tanítanak 
meg a modern rész során arra, hogy a 

A film egyértelműen nagy sikert ura- 
tott az eddigi előadásokon és e sikerhez 
hozzájárult a művészi beállítás, a pom
pás kísérőzene, amely valóságos ezimfő- 
nikus hangverseny nívójára emelkedett 
Horváth Dezső karnagy művészi inter
pretálásában és az énekkar, amely Mül- 
ler Károly vezetése mellett illusztrálta 
művészi énekével a film szépségeit. 
Tízparancsolat örökké és örökké ural
kodik.

X A Tisza István V ivóklub lett 
a kardesanatbajnoksáff győztese. 
Vasárnap délután folytatták a kard
csapatbajnokság küzdelmeit a BBTE 
attilanccai helységében. Részletes' 
eredmény a következő: 1. Tisza Ist-! 
ván Vivóklub 6 pont. 2. Tiszti Ka
szinó 4 pont. 8. Vivő és Torna Klub 
4. Rác.

Amsterdamban: Hollandia* -! 
Németország 2:L Prágában: DFC - 
©párta 2:1. i— ————- —    1 ii*

^^XUSAGVZKM" Mnrrkiuo 4, nmüTTtartartfriMi i

SPORT
Hatalmas magyar győzelem 

Boposzlóban

a vasárnap lezajlott döntő-mérkő
zésben a sziléziai kerület bajnokcsa
patát: Steglitz-et, 13 : 0 (félidő: 4 :0) 
arányban legyőzve, a serleget vég- 

‘ lég megnyerte.

Bajnokcsapatunk a következő ötös osa- 
v iszonyai nyugtalanítottak Pattal vette fel a küzdelmet:

I arta—Rudas, Homonnay II—Homon
nay I, Keserű.

„ ___ ____. - __I csapat ma, hétfőn este 9 órakor ér-
súlyos viszonyok között is méltóan kép-| kezik meg a kolcti pályaudvaron.

71 budapesti cseb-magyav ftlubközi méviözis 
a cseh futball vereségét hozta

Rt

71 111 .T VE vtzlpolő csapata végleg megnyerte 
Boroszló város vándordíját

A III. TVE vizipóló-bajnokcsapata 
Boroszlóba utazott, hogy Boroszló vá
rosának nemzetközi vizipóló-körmérkő- 
zésekro kiirt vándordíját, amelyet már 
kétszer megnyert, a kitűnő magyar 
együttes, harmadszor is megvédjék.

Agodaiommal tekintettünk a vasár
napi döntőmérkőzés elé, annál is in
kább, mert bajnokcsapatunk kedvezőtlen 
egészségi i_______ _________
bennünket.

Annál nagyobb örömmel regisztráljuk, 
hogy a nagyszerű bajnok-együttes ilyen j

U7E az utolsó percben rúgott gól
jával legyőzte a bainoftcsapafof
BT C győzelme azNSC ellen71

Huszonötezer főnyi tömeg vonult el 
ujjongva a hideg, szolea koratavaszi 
vasárnapi alkonyaiban a Hungária úti 
pályáról. Ez a rengeteg tömeg ott di
dergőit vasárnap délután az MTK 
sportttelopének hatalmas tribünjein, 
hogy tanúja legyen nyolc év után a 
magyar és cseh futball békekötésének.

Ez a cél vezérelte a sportközönséget 
ebben a kellemetlen időben a pályára, 
mert

as FTC-nek szerdán Prágában 
szenvedett 6:0 aránya veresége 
után senki sem akadt, aki a ma
gyar színek győzelmét, mérte volna 

megjósolni.
Annál kellemesebb volt € meglepetés, 

midőn Steczovitsnak, az FTC fiatal csa
tárának labdája fennakadt a Slavia 
hálójában. Percekig zúgott, zengett a 
tribün, a szemekben örömtüzek gyultak 
ki, kalapok repültek a. levegőbe.

És itt láthatták a futball ádáz ellen
ségei, hogy mit jelent a futballsport 
ebben a szegény árva országban. Dere
sedé hajú aggok és fiatal kisdiákok 
szívéből egyszerre fakadtak fel a nem
zeti büszkeség sugallta lelkesedés hang
jai. Valami különös, megmagyarázha- 

l tatlan érzés meleg hullámai járták ke
resztül a lelkeket és fűztek egymáshoz 
vad idegen embereket, társadalmi és vi
lágnézeti különbség nélkül.

íme, ez a futball . . .
A közönség meleg ovációban részesí

tette a nyolc esztendő óta nem látott
plroscslllagos dresszes Slavia-csa- 

pfttot
pá lyáralépésekor.

A prágaiak legerősebb összeállításban 
léptek a pályára. Gerő Ferenc bíró síp
jelére a mérkőzést a kővetkező ökszó- 
állftá..ban kezdték meg:

FTC: Amsell — Takács, Hungler II. 
— Fuhrmann, Müller, Blum —■ Réger, 
Stec7X>vitB, Sándor, Kohut, Tóth.

Slavia: Staplik — Profivá, Seyfert — 
Pldor, Pleticha, Hlinak — Sollys, Stapl, 
Vauik, Silny, Kratoohwill.

A mérkőzés egyike volt a legszebbek
nek, amelyet valaha láttunk. A Siavla 
gyönyörű technikai Összjátékkal küz
dötte fel magát mluiintalan az FTC 
kapuja elé, azonban

minden kombináció megtört az FTC 
csapatának példátlanul lelkes já

tékán.
Az FTC támadást támadás uUí Intéz 

a kitűnően ■wTcr Slavlk kapnÍR 
és a , !,iíK^3*JÍKt6k esakhaófcT 
-yümülcBót:
SterzovItR szép ’ 
líBzope léjén

11/

A Vasas—BEAC-
mérkőzést fölényre játék n.t4n » Vasa
lok nyerték meg. A győztes csapat gól-

lUArd aeet I*

viselte idegenben a magy r színeket és

A kapott gól heves támadásokra kész
teti a prágaiakat A Stapl—Vanik-pár 
által kezdeményezett támadások azon
ban nem fejeződhetnek be sikerrel, mert

a kitűnő FTC-védelem biztosan 
rombolja szét a jól felépített tárna- 

dósokat.
A mérkőzés kép© szünet után sem vál

tozik. A mérkőzés mezőnybe terelődik 
és bár az atlétaszerü futballisták hatvá
nyozott erőfeszítéssel küzdenek, hogy 
legalább egalizálják as ■eredményt, a 
jól működő zöld-fehér vedelem kitűnő 
játéka folytán

vereséggel kénytelenek elhagyni a 
Pályát.

A nap másik meglepetése
Az MTK veresége az UTE csapa- 

fától.
A hideg és cáípős szél nagy feladat 

elé állította mindkét csapatot és az 
újpestiek dicsőségére kell regisztrál
nunk azt, hogy a nagy szélben az UTE 
csapata irányította jobban a labdát. 89 
percig egyik csapat sem tudott egyetlen 
gólt sem rúgni és már mindenki meg 
volt győződve arról, hogy a két csapat 
kénytelen a bajnok? pontokon megosz
tozni, mikor a 89. percben

Paulusz labdája utat talált Remete 
hálójába

és az UTE mint a bajnokcsapat legyő
zője került Io a pályáról.

Meglepetésszámba megy a kieséssel 
küzdő nagymultú

BTC győzelme az NSC fölött
A pu. --fc térek még az első félidőben 

biztosították a maguk részére a. győzel
met Bor sunyi góljával. A csapat ezután 
a védelembe vonult és igy sikerült a 
drága két bajnoki pontot megszerez
niük, amoly talán az első osztályban 
való benmaradást jelenti* számukra.

Rokonszenvvel fogadta a közönség a
Törekvés minimális gólaránya 

győzelmét Zugló fölött.
Polldk, a Zugló védőjátékosa Öngólt 

vótett és így sikerült a Törekvésnek az 
értékes győzőimet megszeretnie.

A Hl. TVE győzött e KAC ellen.
8 : 0 arányt .a. Ez is meglepetés. A KAC. • 
am.-' I s '■-ki mérkőzései során egyik 
rv' > eredményt értő el a má^’x után, r.jm 
tcdgft ellentállani h*g óbudaiak táwr.áá- í 
sálnak, akik Horváth, Skvarek és Ke- .

I nyerés góljaival nyerték meg a nér- 
' közűit. J

jait Hlmmcr, (1), Szent -niklóssij '(1) és 
Takács (2) lőtték, míg az egyetemiek 
két gólját Marczinkó szerezte meg.

Némileg tiszta képet nyertünk a 
másodosztály 

helyzetéről is. A harminchármasok mai 
0 :1 arányú, a Husiparosoktól szenvo 

veresége immár reménytelenné 
a rokonszenves feketo-fehérek

dett 1------
teszi a rokonszenves ____
helyzetét, amennyiben vasárnapi vere
ssük a negyedik helyre votetto vissza 
— talán véglegesen is — őket. A TTC 
csak szerencsével tudott győzni a fiatal 
játékosokból á 11.ó KAOE ellen 1 ■ 0-ra 
míg az Ékszerészek 2:2 arányban'dön
tetlenül végoztek az ETC ellen. A többi 
eredmények a következők:

RAK-Föv. TKÖR 3:0. — VMTE- 
MTK 1:0. — UTSE-Postás 4-2 —
KTE-MAC 2:0.

71 vasárnapi 
cposs counfpy 

Hz FTC tizes csapafntet^senyéta 
pendezö egyesület nyelte meg 
71 bankszövetség mezei futő- 

vensenyéneit győztese az 
Hngol-JVlagyan Bank

Kellemetlen hideg és szeles időben 
folyt le a Nephget környékén az 
rlL szenior mezei futóversenye, 
amelynek érdekessége az volt, hogy 
. tizes csattatverscnvt

irt ki a rendező FTC az eddig szo
kásos ötös csapatverseny helyett.

A csapatversenyt az FTC föli- 
,^Í?n^rn-,feTte ,103 Ponttal az 
MTh 265 és az MTK 280 vontja 

• ellen.
Az egyéni győztes Kovalilc (FTC) 

volt, aki a mintegy öt kilométeres 
távol 21 pere 14.2 másodperc alatt 
futotta be klubtársai. Kertész és 
ozcibadlcay előtt.

A szenior verseny tifjusági mezei 
verseny előzte meg, amelyen a fa
vorit Weiler (MTK) nyert egyénileg 
Bewn&frffc (FTC) és Huszár (MTE) 
előtt. A csapatversenyt nagy küzde
lem után az MTK nyyertb meg 30 
ponttal az MTE 34 és az FTC 94 
pontja ellen.

Ugyanezen a terepen rendezte a 
t -renzintezeti foportszövecscg bajnoki 

cross country-versenyét, amelyet az 
*an/7OZ-J/a(7í/ar Bank csapata nyert 
meg a M.OKTÁR csapata előtt 24 
ponttal, a második helyezett 47pont- 

í á? efiryéni győztes 
Mihály (MOKTÁR) volt.

X A Majp-ar Atlétikai Szövetség 
fllm-inatluéja. Vasárnap délelőtt Hóra 
kor tartotta a. Magyar Athlotikai Szö
vetség fiba matinéját az Urániában. A 
bemutató előadáson megjelent a Magyar 
Athlotikai Szövetség részéről Sztanko- 
vics Szilárd, a M. A. S . elnöke, Molnár- 
Dezső altábornagy, társelnök, Bartay 
Oszkár alelnök, Moldoványi István dr. 
a M. A. Sz. ügyvo7,(.tő-alelnöke, továbbá 
Horthy László ezredes, Schcnker őrnagy 
és még számosán. iVIoldoványi István dr.. 
niegnyitó előadása után bemutatásra ke
rültek az ugró- és dobószámok: a ma
gasugrás, távolugr ás, rúdugrás, súly- 
dobás, diszkoszvofés és gerelyvetés tech
nikája. A lassított felvételeken kiviil uj- 
rendszerü állóképsorozatokban bemutat
ták az egyes sportágak legkiválóbb kép 
viselőinek ugrását és dobásé/. Nagy tet
szést arattak a párisi olympiász kor
csolya és si-versenyei, valamint a tör 
vívó, céllövő, lovas- és vizipoló mérkő
zések bemutatási.

X A vasárnapi bajnoki mérkőzések 
eredményei. A nagy vihar miatt el
döntetlen mérkŐ7X-sok jellemzik a mai 
bajnoki futballmérkőzéseket. A mai 
eredmények: W. A C— Vienna 1:1 (fél
idő 1:1), Amateur—Sportklub 1:1 (1:0), 
Wacker—Hakoah 2:2 (1:0), Rapid--Slo- 
van 1:1, Simmering—Rudolfshügel 4:1.

X Oprée Rezső síremlékének felava
tása, A korepesi-uti temetőben vasár 
nap délelőtt avatták fel Oprée Dezsőnek, 
az M. L. 8z. elnökének síremlékét, ame
lyet Hajós Alfréd műépítész tervezett. A. 
kegyelete® ünnepségen megjelentek az 
M. L. Sz. elnöksége részéről Cudnyi Jó
zsef dr.. Földessy János dr., Tibor La
jos, Biró Dezső, Reichard Ottó és Kiss 
Tivadar, mig a Magyar Úszó Szövetsé
get Röscr A. Edvin képviselte. Csányi 
József dr., M. L. Sz. társelnöke tar
totta a gondolatokban gazdag felavató 
beszédet.

Kiadja:
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