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udapest ne a nyomorgó 
paraziták, hanem a dolgozni! 
akaró polgárság és munkásság 

fővárosa legyen

1 Horváth Károly és Szentirmau Im- 
réne.
■ Várban. ahol Baross János 
es Pakots József,

?•. . Kfménttsettrő-vendéglőbmb
ahol Kakujay Károly és

4. a Lipótvárosban, ahol Gaál 
Jenő és Kéthly Anna beszéltek. 
Kendzavaras seholsem történt és 
hatosasri beavatkozásra sem került 
sor.

A Szociáldemokrata Nőbizottsáa 
vasarnap délután Thököly úti! Vas- 
munkás-Otthonban több mint ezer 
főnyi hallgatóság előtt, gyűlést 
tartott. A gyűlésen Kéthlu Anna 
nemzetgyűlési képviselő és Knur 
1 alne, a Nobizottság elnöke ismer
tettek a városházi rezsim szociál
politikai mulasztásait és adópoliti
kainak rettenetes terhét.

A Fővárosi Polgári Pórt a kő
banyai kaszinó helyiségében vasár
nap délelőtt gyűlést tartott. Sajó 
János elnöki megnyitója ntán Kál
lai/libor ny. miniszter emelkedett 
szólásra. Hangoztatta, hogy mint a 
többségi kormánypárt tagja, rokon- 
swnvéfr ki £ pAtt iránt, mely
nek élen- Ifipka Ferenc áll. Az egy- 
segespárt elhatározta, hogy a kö®- 

____ ______ ______  ______ _ ___ __ _____ _ " -v^líLaitásökon részt vCaz é» 
úrasztmták a gyalogos- és "lovas- az eddig’uralkodó rend«ertői,’am«iv uSS, ’rtírX föÜáí?
r('“tók- .Hzembcföpölt becsületet, k? hXv’7z

Agyülést — melyen több mint há- íiepjogot, amely panamákon, a közi PlöZ('; városházi irányzat ’liibáín nz 
!in“ zt'Síl?La^;.I^lÖ™SfceLV.™1te:i Y01'- Wy osztálypolltíkát esünált

Az egész főváros területén agitációs gyűlések voltak - Nagy 
rendőri késziiltség a demokratikus blokk Sándor-utcai gyűlésén. 
Kálit y Tibor és Görgey István képviselők kortesuton a Ripka- 
párt érdekében — A keresztény párt kortespropagandája 

veszített erejéből

A főváros polgársága a demokratikus blokk zászlaja 
alatt

A fővárosi választásuk, kővül tel-1 nagy készüli 
jes erffft jI megindult a harc, sőt, ha I szomszédos 
nem esi Kdünk a jelekben., ez a harc.........................
olyan r tereteket öltött, melyek mar 
jelentős m felülmúlják még a béke
beli vá úsztasi harcok kereteit is. 
Ez téri íészetes is. Akkor, a béke
időben, pártok állottak szemben egy
mással, amelyek gondolkodásban, 
érzésbe . világi elfogásban közel ál
lottak i gymáshoz s legfeljebb párt- 
jreszti: t volt az a szempont, ame
lyet győzelemre kellett vinni.

A h .ború és forradalmak után 
azonba 1 uj yilágeszmék léptek fel 
minden vonatkozásban. Ma élet- 
halálhs rcot nem emberek és pártok 
küzden ek egymással, hanem világ
nézetei, világfelfogások.

És Budapest polgárságának tud
nia ke.’l. hogy ez a harc élet-halál- 
harc. Élet-halálharca a kurzusnak 
és a lii eralizmusnak. élet-halálharca 
az, egyenlő polgári jogoknak és az 
elnyon ásnak, élet-halálharca a fel
világosult haladásnak és a szuro
nyok 1 egyén felépített hatalom gör
csös f m tartásának. Budapest pol- 
gúrsá .ónak most, ezen a választáson 
kell eUöntonie, hogy a nyugati kul- sózott. Öfc esr' 
luia r agy városainak életébe akar-e 
belekapcsolódni, vagy feltoljuk a sö
tét balkáni reakciót a Dunakönyö- 
kig.

Búd ’pest polgárságának tudnia 
leli, ;ogy ennek az öt év óta lc- 
rongy dódott fővárosnak olyan lehe- 
’.őség. i nyíltak a múltban, amelyek 
negé, lemelt piedesztálára emelhet
ek vUna ezt a városi. És Budapest 
'olgá ságának tudnia kell, hogy kik 
'oltak a múltban, kik lehetnek a jö
vőben azok, akik nem a hatalmat, te- 
dntil célnak, hanem ennek a fővá- 
"osnak fejlődő boldogulását.

Szt it, a hitünk, hogy ennek a fő- 
áronak polgársága tudni fogja a 
ótel sségét akkor, amikor az urnák 
te á.j, hogy voksával eldöntse, hogy' 
ki ’.'zus képére, vagy a tiszta libe- 

thIí: uus és demokrúoin eszeiéinek 
n eg' eleiben aka rja újjá tareniténi a 
t'ftR Budapestet. •

Vt sáimap teljes erővel folyt azi 
óíiticióa munka az egész főváros-1 
iHill 11V,i n 1 .. K1 r.r.1 ni nam, nrz
‘l-ili ciós munka az egész fovui-w* 
b'in. amelyről részletesen az aláb- 
b »k nui számolunk be:
, A demokratikus' blokk vasárnap

lUéswai. vomüi ki As hnvem t^te^gc/t. becsületes
nce«kat ralosuR-ijal cl-IIv/z-os/mraf, aJun iuk liszlHmil ;

•- . az eddig uralkodó rpnd<t««nrf/il Ferenc pártiét támogatja.
■ Görgey István nemzet gyű

,, v, munkai, ;lési képviselő feitctto ki "
A gyűlést —melyen több mint há- nepjogpt, amely panamákon, a -köz- előző v' 

romezér ember jelent meg — Hajdú t’leti tisztaság mellőzésével uralko- volt hoe-v n^tnivnoiitibóf 
Mareel nyitotta meg. majd Baracs dóit es tette tönkre a fővárost. Ők!és a gazdasági problémák helvett 
Maróéi dr. beszédében rámutatott a Bvalaztak diók ;i vallást, hoav kltet - tisztogatás raunkái ira helveztn ■> 

..........ék az ucoasarokra. és lenyomták a M’tTK
í u- ?ói-nolltlka Posva“3“ba’ ok *ya-! Ferenc volt, aki hamrsulyozta,bogjr 
í Cp?hpv ”"Ca' ? keresztet azzal, hogy félre kell tenni a politikai szempon 
, iejbeveio-eszkoznek használtak Okitokat és helyette az égetően sürgős 
azt akai.iak, hogy csak a vallással, gazdasági kérdéseket kell mogol- 
lak iuiik nol nn meg kenyeret, jogot. ;da»i. Az egyetlen igazi demokrácia 

I szabadsagot es tisztességet is aka-,a főváros iránti igaz szeretet. Vé- 
\rnnk emellett. Budapest ne a >i//o-il£üi az éptkezések megkezdésének 
moroo paraziták tömege, hanem a; fontosságáról beszélt. Becsei Antal. 

idotaosni és élni akaró munkásság és Bittner János és többek felszólalása 
polgárság fővárosa leggen. jután a gyiilés Sajó János zárósza-
; Péteri József zárószavai után a vával ért végei.

Az Egységes Keresztény Községi 
Párt vasárnap délelőtt a Terézvá
rosi Kaszinóban gyűlést tartott, a 
hol Petrovácz Gyula és Lenkei Le
hel hangoztatták a jólismert frá®' 
sokat.

Május 4-én kezdi a Ház 
az alkotmányjogi Javas

latok tárgyalását

várospolitika bűneire és hangsa-: 
lyozta az összetartás fontosságát, 
hogy a fővárost a hanyatlás mélysé
géből felemeljük. — Ha megbuktál- 
t.uk Wojffékat, meggyőződésem, — 
mondotta Baracs hogy mindig 
megtaláljuk az összhangot a polgár
ság és a munkásság érdekeinek meg- 
njentéséve.

A következő szónok Farkas István 
nemzetgyűlési képviselő volt.

“— A kormány — mondotta. Farkas 
— azt a politikát viszi a városházá
ra, mint az országos politikába: a 
legsötétebb reakciót tárnoautia. 
Ahogy a nemzetgyűlésen megfér a 
reakciósokkal, úgy a városházán is 
megférne, mert elvi különbség nincs 
köztük. Nem keresztény politika az, 
amit a réyi rezsim folytatott, mert 
minden terhet a 'olyozók nyakába 

. __ ~‘,v . .. ' tiazudiák a keresz
ténységet. (Ni 77/ taps.) Szent István 
kereszténysége azt jelentette: bekap
csolódni a nyugati kultúrába, ők 
azonban kikapcsoltak minket min
den civilizációból. Mi a munkát 
akarjuk úrrá tenni, hogy a strébe
rek, a politikai kijárok eltűnjenek, 
hogy , a magyar közvélemény ne a 
kedvezményes részvényeken, hanem 
a nép akaratán keresztül érvénye
süljön.

A szűnni nem akaró nagy taps 
után Fábián Béla nemzetgyűlési 
képviselő a következőket mondotta:

— A magyar közvélemény hozzá
szokott ahoz. hogy minden kibogo- 
zatlan bűncselekmény azokhoz a 
szálakhoz vezet, amelyek az életbiz
tonságot öt év óta bizon.Vítalarflná 
tették. Az Illyk, Okoliesányik. //‘de
retek miatt csinálták a városnál let- 
sz^mcsökki’utést. hogy ők ^Hashoz 
jussanak^. Hegedűs Lóránt, a ma
gyar tragédia tragikus hőse .lói 

‘uoudta, hfcgy ka rendet akarnak csi
nálni, révidiálják az amnesztiaren- 
'ehlel.
Eauláií Propper Sándor nemzet- 

íi’nem zsidó városházái aka-

gyűlés lelkes hangulatban ért véget, j 
Látogatott gyűléseket tartott a|

demokrata párt még a következő 
helyeken:

1. Központi Demokrata Kör. Szó
nokok; Bródy Ernő. Vértes Emil,

április 3O-án a parlament csak formális ülést 
tart — Miniseiének szabadságon—Huszár Károly 
nyilatkozata a szovfet-szerzöáésröl és a Ház 

munkaprogramjáról

•' u- ott a régi képviselőházbau iuí- gyűlési képviselő, beszélt: 
i- w ns gyűlést tflHptl.: A.rtmdőrség Mi ............... '

# kormány elejti a szovjet-egyezményt
Április végéig szünetel az orszá-1 

gos politika. A pártokat kizárólag 
a fővárosi választások sorsa érdekli 
és a vezetők minden idejét az agi
táció köti le. A 25-ös bizottság, 
amelynek május 1-ig le kellene tár
gyalnia a választójogot, csak április 
21-én ül össze, a hosszú szünetet te
hát a kormány., tagjai is pihenőre 
használják föl. Szabadságot vett 
magának Bethlen István gróf mi
niszterelnök Js, aki Inkc, somogy
inegyei községbe utazott, ahol két-1 
ezerholdas‘bérlete van. |

Vidékre utazott Rakovszku Iván 
belügyminiszter is. Búd János pónz- 
ügyniinisztcr pedig Olaszországba 
utazott családjával.

A nemzetgyűlést szombaton bi* 
zonytalan. időre elnapolták.

Huszár Károly.
a Ház elnöke a parlament összehívó- 
sáról a következőket mondotta mun
katársunknak:

— A nemzetgyűlés legközelebbi 
ülése április 3(bán lösz, amikor

• ugyanis a Háznak meg kell adnia

t.uk


2 HSffOl KAHŐ Budapest, hóifö, április 6.

a halasztást a 25-ös bizottságnak 
a választójog tárgyalásának befe
jezésére. Ha a bizottság addig vé
gezne a javaslattal, csak 

május t-én lesz a legközelebbi 
ülés.

4-étöl egyébként megszeld- 
‘7 alkotmáwüögl^iavasfatokat a 

ws-wss&rtS 

í.i.u'i.ni havi terminust kér a 
ratifikálási a, elutasította és áp
rilis 12-ig " 8

Munkatársunk ez iigyb'™ bearo- 
tolt holyrfil ngy értésül, bocs 

hivatalos formában a szovjettől 
meg semmiféle megkeresés sem 
érkezett a magyar kormányhoz 
és igv a változott heiyzetrol nyi

latkozni még korai volna.
Olyan helyen, ahol a kormány 

Intencióit közelről isménk, a k>ne - 
kezű információt adták 11 H 1/ < > 
Napló munkatársának: ■ ,

— Hu a szovjet valóban április 
12-ig ultimátumszerű választ köve 
tel.

a kormány nem tehet mást, mint 
azt, hogy elejti <• szovjet-egyez

ményt.
A parlamentben az orosz-magyai 
szerződésnek nincs többsége, mert a 
kormányt támogató partok határo
zotton ellene foglalnak állást, sót 
az egységespártban is elenyésző ki
sebbség kívánja a szovjet-egyczmeny 
megkötését. Ezekután a kormány 
nem kísérletezhetik: el kell ahma 
az egyezmény ratifikálásának terve
zi. . ,

A kormányt tamogato Keresztény 
Gazdasági Párt felfogását ez ügy
ben

Huszár Károly
kővetkezőkből'ishfcrtoltc a Héttői 

Napló munkatársa elölt: „ .
— Az orosz-magyar szerződés 

íigye csak a parlament előtt intéz- 
t befő el. Amennyiben ívkornuíHiy |a 

A Ház. elé vinné az egyezményt rati- 
flkálás céljából, vártunk a leg

élesebb harcot folytatná ellene. 
Nem tartom valószínűnek, hogy a 
kormány erre határozná magát.

Őszi Gyula bankár 
szállítómunkás Ibíí egy olaj- 

rahíárban Parisban
Ismeretes, hogy a nagy tőzsdei 

bessz megindulása idején, mikor 
nnpról-nupra ujnbh bankbukások 
történtek, a Weisz Emil és Társa 
bankcég is tönkrement^ A cég két 
főnöke: ÍVeisz Emil és fia. Őszi 
Gyula a differenciák rendezése elől 
repülőgépen Párizsba szöktek. A pá
rizsi rendőrfőnökség őrizetbe vette 
a két szökött bankárt és értesítette 
h budapesti hatóságokat az őrizetbe
vételéről. Két hónapik volt Weisz 
Emil é» Őszi Gyula a párizsi rend
őrség őrizetében, de mikor a buda
pesti hatóságoktól nem érkezett 
megkeresés a kiadatás iráir. — a 
jogszokások szerint szabadoimocsá- 
t oltók őket.

Weisz Emilről és Őszi Gyuláról 
azóta semmi hir sem érkezett. A 
bankbukás által niegkárosodott 
ügyfelek szomorúan konstatálták, 
hogy Weisz Emi! és fia, mindég 
íi • lelőssógrovoná s nőik ül kö vethették 
el állítólagos hamis bukásukat és 
joggal gondolhattak arra, hogy 
nygnientett vagyonuk romjaiból fé
nyesen megélnek Párizsba)).

Annál meglepőbb az a bír. mely 
most, megbízható forrásból érkezett 
Párizsból. \ hir szerint őszi Gyula, 
a párizsi rendőrség fogságából ki
szabadulva. a legnagyobb nyomorba 
jutott. Pénztelenül, állás nélkül járt 
napokon át az uccukon, mig végül 
az Oil Trust egyik raktárában szál
lítómunkásként alkalmazták. Weifiz 
Emil időközben megbetegedett, úgy
hogy az ottani zsidókórházba kellett 
s/állitani. ahol a mai napig is-su-l 
lyos betegen fekszik az ingyenes i 
osztályon. Őszi Gyula az egykor I 
••legális jM'Sti bankár pedig piszkos, I 
nehez testi munkával keresi meg ■ 
kenyeret >|

Elfogták
a pesti Csikágé hatóra® 
Akik vágigraboltak egy városrészt — Izgalmas 

küzdelem a betörőkkel
számtalan olya11 Kopogtatásukra a lakásban levők

■..............    a főkapitány- eioitottúlc a lámpát, nem feleltek,
sagra, melyben a Csikago-nogyea ..................... .... ............. .
lakosai ismeretlen betörők ellen tet
tek panaszt, A rendőrség minden 
esetben nyomozást indított, de min
den eredmény nélkül. Az egyre sű
rűbben érkező feljelentéseket most 
Pettendy Sándor detektivfőfelügyelő 
csoportjának osztották ki nyomozás 
végett. A Pettendy-csoport detek- 
tivjei, látva, hogy a betöréseket jól 
szervezett banda követi el, figyelés 
alá vették a Csikágó minden olyan 
gyanús helyét, ahol kétes elemek 
szoktak megfordulni.

Hetekig tartó munka után végre 
megállapították, hogy egy három 
tagból álló rovottmultu társaság 
néhány hónap óta feltűnő nagylá
bon él. A detektívek most már ezt 
a társaságot kezdték figyelni és 
csakhamar észrevették, hogy egyi
kük több ízben nagyobb csomagok
kal megrakodva távozik a G vassal- 
kovich ucca 8. számú házból. A dc- 
éeklivek a három rovott mid lu 
egyénnek úgyszólván minden légé
sét nyomon kísérték és több éjsza
kai megfigyelés után végül tegnap 
éjszaka észrevették, hogy a. három 
ember, különböző irányból érkezve, 
beosont a Grassalkovich-uccai házba 
es ou egym umusuun twurtittiv. xx -—± . r . '1
detektívek azonnal utánuk siettek, es nettón délelőtt mindhármukat at- 
A lakást azonban zárva találták, kísérik az ügyészségre.

betörőkkel
Az utóbbi időbon 

feljelentés érkezett

Százmiííó értékű

igy akarták elhitetni a detektívek-, 
kel, hogy a lakásban sonki sem tar 
tózkodik. M’kor a detektívek erélye
sen kezdték követelni az ajtó kinyi
tását, a bentlevők jelentkeztek is. 
de nem akartak ajtót nyitni. Végül 
a detcktlveknck úgyszólván formá
lis ostrom után kellett bekctiolni a 
lakásba, ahol a három rovottmultu 
kétségbeesett erőszakot fejtett ki el- 
fogatásvk ellen. A detektívek azon
ban rövid küzdelem után ártalmat 
lanná tették őket és megbilincselve 
előállították a főkapitányságra, ahol 
hosszas faggatás után bevallották, 
hogy ők követték el a esikágói.betö
réseket. A három betörő: Szelt fii 
Antal. Jakab Árpiid és Kiss Bálint 
beismerték, hogy legutóbbi betöré
seik során kifosztották Szén Jenő 
füszerkereskedő Grassalkovich-uccai 
lakását. Gásnár Béla Aréna ut 16. 

Iszám alatti lakását. Herceg József 
Hernád ucca 54. szám alatti laká
sát. A Murányi ucca 2. szám alatt 

ilevő trafikba egy hót alatt két íz
űién is betörtek. Azonkívül számta
lan vakmerő tolvajlást is beismer- 

I tek.
nőm « vnoaaMvvwn-xxm I Beismerő vallomásuk utáii Búcsú
<f«. otf egyik lakásban. eltünl^-J.

találták, kisérik az ügyészségre.

exotiKtis halrima 
az Áílatkertbe

A flctfoi ^t/pZo^nem regen meg- (na*ri^uff^íJfapeslre^fl!*értékes, 
irta, hogy az Állatkert igazgató- szállítmány — több mint 100 mii- 
sága tárgyalásokat folytat több kíil- Hóért vásárolta-a halakat az Állat
földi állatkereskedő céggel nagyobb- kert — ma érkezik meg a fővárosba 
szabású vásárlások érdekében. Ezek I s azonnal^ megkezdik a .ritka, exo- 
a tárgyalások a tanács áldozatkész- ....................................  ’
sége következtében meglepő gyor
san. sikerrel fejeződtek be s az Ál
latkert közel egymilliárd értékű ál
latállományt vásárolt Olaszország
ban és Németországban.

A főváros megbízottai a múlt hé
ten utaztak cl a vásárolt állatok át
vétele és hazaszállítása végett s 
szombaton már értesítés is jött Ro- 
vignóból. hogy egy teljes vagon
rakomány, különböző ritka hal ut-

Rákóczi Út 62. SZ. (Hársfa u. sarok)

Dívni aisler . . .
Gywjí dluatöltöfiy
Gummi felöltő • •

^hirdetésre hl iitMnsR 5% eiMméns SZAKORVOSI

l

tikus halfélék elhelyezését ’
az akváriumban, amely most 
évek múltán ismét megnyílik 

a közönség előtt.
A legritkább tengeri pókok, rá

kok. halak, tengeri rózsák érkeznek 
az Állatkertbe a mai szállít
mánnyal.

A közeli napokban t azonban még 
ennél is nagyobb, értékesebb mena- 
zsériához jut az Állatkert, Husvét

. 795.000 ,0!
• 795.000-tői
• 3Z5.000, 

uíán érkezik Budapestre az a na™ 
állatkollekció, amelyet Németország 
legnagyobb cégétől vásárolt a fő- 
varos. E hó 15-én érkezik meg n tn 
fókn. amelyet i«00 arnnymárkáérl 
10 fjammingó, 10 dlszréee, mosó
medve és 4 agnli. Májusban egy uj 
vásároltak. 5 hatalmas jegesmedve 
íigrist is kap a budapesti Állatkert’ 

Tárgyalások folytak egy zs,.áf 
vásárlása iránt is, azonban fantasz 
’k"™ árat ’-érnek egy példányért 

40.000 aranymarkát, holott a háború 
előtt a nemzetközi piacon 5—6000 
márkáért lehetett zsiráfot kapni

& HÉTFŐS IWiR.0 
közönségéhez!

5EME1 M. M9KSA, a közkodvolt férfi 
rul airuliáz értesít, hogy tavaszi

W föíltínok és öüiinuök 

Károly körút 15 sz. (Izükében 
már készen kaphatók!

Szalag 
SeS^em 
Csipke 
Karton 
Belén 

Libérty 
Szőhet 

élés
Vászon 

Siffán 
Grenadlh 
Kesztyű 
Harisnya

legolcsóbban

ICÍSÍE3
Antal

divatáruházában

Király ucca 53
(Akácfa ucca sarok)
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ft német demokratapárt | Ripka Ferenc személyesen is fellép a 
hozzájárult Marx jelöléséhez választásokon és megválasztása után 

lemond a kormánybiztosi tisztségről 
M® reggel megbeszélik a szavazó-igazolványok kikézbe

sítését

A német demokrata párt választ
mánya ma Koch volt birodalmi mi
niszter elnöklésével a birodalmi gyű
lés épületében ülést tartott, hogy a 
birodalmi elnökválasztás kérdésében 
állást foglaljon. Az eddigi tárgya
lásokról Koch beszámolt s azután I 
túlnyomó többséggel határozatot ** /•^oda
hoztak, amely szerint a pártválaszt- ^Lon rupfla.herenc *ÍOrPlanykiztos 
mány helyesli az elnökségnek Marx -^n^elyesen is fellep, meg pedig a 
dr. jelöltetéséröl hozott döntését és nz//#111 T>' an° , nagy ellenfelével,

Ur1ja a néP‘bl°kk kÖZÖ^rnJ.nli?fvQ7ÍKamX°J; Ek?K!í. I?" 
jelöltjének.

tulnyouió többsÓKKel

i s azutáni .J?1 informált helyről nyert érte- 
határozatot su[esunk szerint a községi választá-

| Egyéb olyan okok is vannak, amelyek 
• miatt Okolicsáynit nem bocsájtottrík el a 

rendőrségről. Illetékes helyről szerzett 
információink szerint a rendőrség né
hány nap múlva hivatalos jelentést fog 
kiadni arról, hogy miért tartották őri
zetben és ez a hivatalos jelentés egyben 
teljes elégtételt fog adni Okolicsányinak 
a meghurcoltatásért. Ugyancsak hivata
losan fogják a fogvatartás magyaráza
tát a fővárosi villamosinüvek igazgató
ságával is közölni, enhogy Okolicsdnyi- 
nak a hivatalában kellemetlenségei le
gyenek.

A főkapitányság vasárnap délelőtt 
csak rövid telefónjelentést kapott a 
Kassán tratózkodó Vogl kapitánytól és 
Angyal detektivfőfolügyelötől. A jelen
tés semmi újat nem mondottja éksze
rek nyomára meg nem jutottak. Dohnált 
és Hudacseket letartóztatták és most ar
ról tárgyalnak, hogy’ miképpen szállít
sák Pödör két bűntársát Magyaror
szágra, hogy a ynomozást itt folytassák 
velük.

A fecskcuccai rablógyilkosság nyomo
zása szünetel addig, mig Hudacsek meg 
nem érkezik. Tauszig Béla, a meggyil
kolt asszoyn fia, ma úgy nyilatkozott, 
hogy édesanyja Hudlaesekkel nem is 
tárgyalt üzleti ügyben és igy nem való
színű, hogy Hudlacsek az idős asszony 
családi körülméyneit kikémlelhette volna.

Tauszigékhoz egy Mcfrkó József nevű 
részvénytársasági igazgató vezette Hu
dacsek Károlyt, aki magasállásu tiszt- 
viselőenk mondotta magát és vállalko
zott arra, hogy a Sz. O. Sz. utján mi
nisztériumhoz juttatott behozatal iránti 
kérvényének elintézését sürgeti.

Miután meggyőződtek arról, hogy Hu
dacsek valótlanságokat mond, megszakí
tották vele a tárgyalást, sőt fel is jelen
tették. Hudacsek azóta nem is volt ná
luk. A rendőrségen ma az a nézet ala
kult ki. hogy a fecskeuccai gyilkosságot 
a Pödör—Dohnál—Hudacsek társasággal 
nem lehet majd összeköttetésbe hozni.

zetek szerinti csoportosításával vol
tak elfoglalva. A megfeszített munka 
eredményeként sikerült az összes 
választási igazoványokat kiosztásra 
készen elkészíteni s ma, hétfőn reg
gel a kerületi elöljáróságok utján 
már meg is kezdik az igazolványok
nak a választók részére való kikéz
besítését. A kézbesítők nem közvet
lenül a választóknak, hanem egy 
borítékban a házmestereknek ad iák 
át a házban lakó összes választók 
választási igazolványait. A szétosz
tást azután a házfelügyelők végzik 
a lakók között. Épp ezért a pártok 
nyomatékosan figyelmeztetik a vá
lasztókat. hogy gondosan ügyeljenek 
az igazolványok átvételénél arra, 
hogy az igazolványok mindkét szel
vénye meglegyen. A hosszúkás ala
kú választási igazolványok két szé
lén ugyanis egy-egy szelvény van, 
a baloldalon zöld szinti, a jobbolda
lon fehér. A zöld szelvény a kerületi 
választmányi tagok ajánlásához 
szükséges, a fehér pedig a válasz
tási ajánlóivek aláírásakor a jelölő
ívre ragasztandó be. Azok, akik va
lamely okból — például elköltözés 
vagy elutazás miatt — nem kapták 
meg idejében a választási igazolvá
nyokat. kellő igazolás mellett a ke
rületi elöljáróságokon utólag átve
hetik. Akik azonban később sem ve
szik át. azok neveiről jegyzéket ké
szítenek. az igazolványokat pedig 
letétként kezelik. A választási iga
zolványok szétosztása legkésőbb 
pénteken befejezést nyer.

I rospolitikai körökben igen élénk fel- 
| tűnést keltett a kormánybiztos el
határozása, mert eddig úgy volt, 
hogy Ripka Ferenc csak mint párt
vezér fog szerepelni, de szó f&m volt 

21 K > maga személyesen is 
-------------- magát a választásokon. 

I Sokan azt vitatják, hogy abban az 
esetben, ha Ripka fel fog lépni vala- 

| mely kerületben, előzőleg le kell 
mondania a kormánybiztosi tiszt
ségről, miután köztisztviselői minő- 

I ségben nem jelöltetheti magát. Ez
zel szemben Szabó Imre dr. tiszti fő-

Szűz milliót mónlonoli fel síu:€í
Kertész II. szolmdlótra 

helyezése elleniben 
A bíróság a hét elején dönt i 

kérelem dolgában
Mint ismeretes, a budapesti ren

dőrség mintegy három héttel ezelőtt 
letartóztatta a Kertész II. néven 
közismert budapesti futballistát, aki 
egy mérkőzés alkalmával egy ren
dőrt súlyosan inzultált. ___________ ___________  _______

Kertész ellen hatóság elleni erő- Ripka Ferenc megválasztásához két- 
szak címén indították meg a bűnvádi ség nem férhet, a kormánybiztos a 
eljárást, amelyet csak súlyosbított választások után azonnal beadja le- 
az a körülmény, hogy a népszerű J mondásat, 
futballistát hasonló bűncselekmény A 
miatt egy Ízben már jogerős ítélet- ismeretes, 
tel hat heti büntetéssel sújtották.

a
l ügyész kijelentette tudósítónk előtt, 
1 hogy Ripka Ferenc vagy bármely 
más közhivatalt betöltő személyiség 
felléphet a választásokon mint je
lölt. anélkül, hogy előzőleg hivata
láról lemondana. Lemondani, a tör
vény szerint, csak az illető megvá- 

I lasztatása után kell. Tekintve, hogy

A választási igazolványok, mint 
______________________ ________________ szintén elkészültek s a 
tel hat heti büntetéssel sújtották. j kerületi választási bizottságok raorn- 

Kcrtész védője először öt millió haton kézhez is kaptak az igazolvá- 
korona óvadékot ajánlott fel véden- nyokat. A bizottságok szombaton es 
cének szabadlábra helyezése ellené- xaI1i?x?
ben. A vádtanács, tekintettel arra, 
hogy Kertész már „visszaeső bű
nös", a kérelmet elutasította.

Kertész II. családja közben Sán
dor László dr. volt főkapitányt bízta 
meg a védelem ellátásával. Sándor 
László most százmillió korona óva
dékot ajánlott fel a szabadlábra he
lyezés érdekében.

A bíróság — mint értesülnk — a 
jövő hét elején dönt a fogvatartás, 
vagy szabadlábra helyezés kérdésé
ben.

UNDERWOODAkte
Irodai, 
utazási 
ós magán
használatra

3% kg

W

10 $ havi 
részlet

Undarwood I
Standard JW

gyirl új és uijá- V
é-nftett írógépek
díjtalan bénulta- 
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M.rced.. szdmolíifpek - Goon .5M«,dóg(pek 
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A világhírű „TÜNOSRAM '-WESTERN

RÁDIÓD 
készülékek és alkatrészok szál
lítására előjegyzést elfogadunk 

Óvakodjunk
ÁLTALÁMOS GÁZIZZÓFÉNT És’tllLMIOSSÍGI R.T.
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kiállításával, pecsételésével és kör-

Összevertek 
éskirabolíafi a Gyáli úton 

egy vasesztergályost 
71 bárom rabló^még vasárnap elfogták
Gyáli utón cirkáló rendőr azi A főkapitányságon azonnal hozzá- 

’’ láttak a nyomozáshoz. Angyal La
jos detektivfeliigyelö végigrazziázta 
a Ferencvárost Sikerült is megta
lálni Oröón István esztergályos
segédet, aki hasonló ügyek miatt 
már többször büntetve volt. A de
tektívek. amint a legényt megtalál
ták, rögtön észrevették, hogy Orbán 
kezén vérnyomok vannak. Vallatóra 
fogták. Eleinte tagadott, de mikor 
megkérdezték, hogy mitől véres a ’ 
keze, dadogni kezdett, majd beis
merte, hogy két társával fíoncza 
János 25 éves soffőrrel és Mertz 
Károly 25 éves szabósegéddel együtt 
ő rabolta ki Schrott Kornélt. A két 
társat is csakhamar kézrekeritették 
és mindhármukat letartóztatták.

A ________ ___________ - —
éjszaka az .árokban egy eszméletle
nül fekvő véres embert talált. Föl
emelte az embert, Schrott Kornél 
vasesztergályost, aki elmondta, a 
rendőrnek, hogy az este egy ferenc
városi kocsmában mulatott, megis
merkedett ott három fiatalemberrel, 
akikkel sokat ívott együtt A fia
talemberek rábeszélésére mentek , a 
Gyáli ut és Hungária körút sarkán 
levő kocsmába tovább inni. Mikor 
innen kijöttek és elindultak, a há
rom fiatalember nekieBett, össze
vissza verték, félmillió korona 
készpénzét, aranyóráját láncát el
rabolták, majd beledobták az 
árokba.

Nincs bizonyíték, 
hogy Pödörék követték el 
a Fecske-utcai gyilkonágot 
Okolicsányi László még a főkapitányságon 
van — A rendőrség hivatalosan rehabilitálja 

Okolicsánylt
, A rendőrség Ofcoltcsúnj/i Lászlót még 
vasAranp sem bocsátotta cl, mert telje
sín tisztázni akaria, hogy az egyébként 
feddhetetlen előéletű embert milyen szá
lak füztók az öngyilkossá lett Pödör

1 Gyulához.
| Annyi bizonyos, hogy Okolicsányl 
résztvett azokban az ellenforradalmi ala
kulatokban, molyon az utóbbi években 
számos kilengést követtek el. A Fővárosi

■ Operettszinház elleni merénylet idején 
elő is állították a rendőrségre, bizonyi- 

j Lkok hiáyna miatt azonban elbocsájtot-1

tűk. A fiatal Okolicsányl meggondolat
lanul ós könnyelműen sodródott a haza
fias jelszavak alatt működő mozgal
makba és ennek következménye az, hogy 
mindenféle gyanús alakokkal került ösz- 
szeköttetésbe. Szombaton megjelent 
ugyan a főkapitányságon Hálint Sándor 
földbirtokos, aki följelentést tett Okoli- 
csányi ellen, hogy a múlt nyáron betö
rést követett el a lakásába. Vasárnapra 
azonban kiderült, hogy' a följelentés té
vedésen alapul, mert O&o/icsdwi/i nem 
azonos a keresett betörővel.

í
1
r

| Utódai
■ gyermekruha-kiilönlegességek üzlete
IV,, Párisi-utca I. (Váci-u. sarok

Tasasz! és nyári
összes

ciKKeink 

előirt áraiból 
április hő 12-lá

engedményt adunk
Óriási választék 

divatos átmeneti gyermek* 
Kabátokban és fiu- 

öltönyökben

Leány- és fiú- 
felöltők, ruháit, Kötények, 

KalapoK, játszóruhád, 
babyruháK, baKfis- 

ruháK, baKfisKala- 
poK, gyermeK- 

fehérnemüeK
PiyamáK óriási választékban 

Tiroli kabát és nadrág

Beretvís Pasztilla a legmakacsabb fejfújúst elmulassa
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Klviraltak 
a fsesií faiak 
Piakattiarc a főváros uccáin

A tavaszi nap világfakasztó arany
sugaraitól kivirultak a komor szürke 
pesti házfalak is. Piros, kék zöld, teliéi, 
bárga színek kúprázutába, a tavaszi me
zők legdúsabb pompájába öltöztek. Ö, 
szí vremeg tető, gyönyörű pesti plakátvi
rágok! Minden szent választások ékes 
koronája...

Ez a nagy piros virág itt, amely ha
talmas betűkkel munkáért kiált, a szó- 
ciálisták vörös szekfüje. Az a másik, 
nagyhangú fehér, a Woiffék őszirózsája. 
Látjátok ezt a molar.k -Iiktis, fonnyadt, 
rózsaszínű plakátot! Ez a fíipka-párt 
csemetéje. Szegény! cióro látja kilátásta
lan sorsát, nem sokáig fog élni, mert el
nyomják a többiek. Az a sárga, meg 
méregzöld virág a Szabadelvű l’úrté. I

Leghátul, szerénj- n húzódik meg egy 
kis barna plakátvirág. Vékony s irma, 
azt betűzik: Kispolgárok Pártja. De ez 
cg torz növény, nemrég vált le valame
lyik virágról és most bús árvaságában 
épp azon töpreng, hogy melyik nagyobb 
virág oltalma alá bújjék.

Értitek a plakát virágok nyelvét? Hall
gassátok csak mit bct»zéh>i.k,

A beteg Ripka-virág. hogy megmu
tassa, miijén erős, napok óta kiabálja, 
kik csatlakoznak hozzá. De imo egy
szerre csuk nagy hangosan fe.vonulnak 
a demokrata-virág ok.

— Tiltakozunk! Mi évtizedek óta a 
demokrata-pert tagjai vagyunk e.s Rlp- 
káék plakátját soha alá nem irtuk. Ez- 
utón következik egy hős zú névsor. 
Alatta meg az elhunylak listája, akiket 
Ripkúék szintén mint hívőket tűntetlek 
fel.

És ez így is van. öreg demokrata
párti elnökökből nem vul.k már d-hol- 
nupra Ripka-púrti korifeus. No meg az 
elhunytak sem szoktak politikai csatla
kozást játszani. Nagy csend is lesz erre, 
amit csak ritkán tör meg egy-egy fel
buggyanó kárörvendő vihogás. Szegény, 
beteg Ripka-virág, nagyon pórul,járt.

Egyszerre nagy lárma hnl liftezik- 
‘Minthu tűz volna. Mindenki ődánéi. Hat 
a nugyhuugú [ehér Wolff-virág kiabál:

— Vigyázzatok! A szocialisták az is
kolában el akarják törölni a valldstaní- 

‘fást. Lehet-e ezután vallásos ember <1 
• t>zociáldemoki aták h ive?

Mivel senki sem válaszol erre a kér
désre, ő maga adja meg a feleletet:

— Nem!
Dühbe jön erre a szocialista-virág ós 

élesen roplikáz:
— A vallás nem való az uccasarokra.'

Április 8-ére tűzték ki 
Frórsich Ernő sikkasztási 

bűnügyét 
gyilkosa nagyon betegen fekszik a

ködöstől elvörösödve kiabálja: i SOPFORI r0uKÖií*aláZD2l1
— A szocialisták nemcsak az ucca- 

sarokról, hanem az iskolából, a templo- 
mohból és a közéletből is Á:i akarják 
dobni a vallást.

Gúnyosan válaszol a szocialista-virág:
— Bodóné! A várospolitika mulasz

tásából, a lakáshiányról, a tuberkuló
zisról, a csecsemőhalandóságról, a mun 
ka nélküliségről van szó. Arról beszéljen!

Erre már nem jött válasz. Elevenbe 
túlélt.

De nini! megszólalt a Szabadolvü-ki-'not pbben “ b'’nperlien sikkasztással vá- 
kiiies is. — ----- ----------------------

Mindenki, aki a polgárság érdekeli 
az ivén hordja.

Mindenki, aki békés, nyugodt munkát
akar,

Mindenki, aki a gyűlölet helyeit a sze
relőt vallását követi,..
Itt elfojtja a torkát egy ráboruló kék
Acs>a//i-virág, mely dörgő hangon sza
val :

Jelszavunk: Kossuth-pdrtra szava
zunk!

Erőtlen, gyenge hang sivnlkodik belő
“ kaotikus zűrzavarba. Nngynehezen
Vesszük észre a gazdáját: a csöpp Aís-
po! górok Pártja, Azt távit ja:

HORVÁTH ES HHLRSZ
....... , IUm WáCZI-UTCR 2B.

Különleges tavaszi női és férfiszőoeteink megérkezteit
Eresen angol t ^snlp, unta gyapjú, minden szinten K 180.000

betett- látni néhány igazán művészi pla
kátot, most azonban egy sincs, mert az 
illusztrált plakátok születését irányító 
legfőbb plakát-isten: Buzálh János al
polgármester úr nem engedélyezi vi- 
lágrajövctliikct. Bánatukbnn aztán a 
Népszavában jelennek meg, de ott is 

1 olyan szuggesztiv erővel hatnak, hogy 
jól teszi Buzáth, ha félti tőlük a keresz
tény választókat és nem engedi ki őket 

.............       | az uccura. Esetleg ez okozná Woiffék 
Fülsiketítő lárma. A plakátok egy- bukását és még őrá fognák. Mossa a 

npís fpjén-hjltán. Ember legyen, aki ki- kezeit, ö megtett mindent.
ismeri magát közöttük. j A szimpla plakátok pedig csak egyre

Szomorú jelenség azonban, hogy nincs gyarapodnak. Igaz is ma emberekben 
egy szép plakát. A legutolsó nemzet- is a szimpla héroszok korát éljük . . 
gyűlési választások alkalmával még le-1 Hajdú Endre.

A „terek áes Etranies** tnlajíonosB 
Kényszeregyezs&et kért masa ellen 

AkinQK minden vállalatát ma^ölte a rossz konjunktúra

| _ Csatlakozzatok!
De nem ügyel rá senki. Valaki meg- 

' jegyzi:
— 'Minek is él az ilyon.
Eközben egyro-másra nyílnak az új 

plakát-virágok, amelyek mind gyűlésre 
csábitj :k a válasz!' kát. Ujabb erős hang 
süvölt a szocialista tájról:

— Védelmet a lakóknak! Munkát a 
dolgozni akaróknak! Egészséges köz- 
szellemet a városi politikában!

_______konjunktúrák I 
gomba módra elázaporgdott 

káriyabarlan-

A jó gazdasági 
ideién r___ '___
mulatóhelyekre és 
.'■okra most ugyancsak rájár a rúd. 
Sok-sok kisebb mulatóhely régen 
elhullott és már a nagyokra került 
a sor. Most, a „Corcle des Etranger«“ 
egyik tulajdonosa kényszeregyessé- 
get kért önmaga elén, mert a Vitor
lás Klub feloszlatásával elvesztette 
egész vagyonát.

Kádár Miklóst, ennek a kétségte
lenül európai színvonalon álló mu- 

főhelynek tulajdonosát súlyos 
ség érte akkor, amikor az állam
rendőrség Jel oszlatta a „Magyar Vi
torlás Klub" néven ismeretes 
hártya tanyát. Kádár milliárdokat 
ölt a pazar előkelőséggel berende
zett klubba és igy a feloszlatás őt 
anyagilag rendkívül érzékenyen 
érintette. Másik vállalkozása, a 
Cercle des Etrangers az elmúlt év 
végéig még keményen dacolt a si
vár gazdasági helyzettel, de az idén 
már annyira rosszul ment, hogy 
még a világítás költségeit sem lehe
tett rajta megkeresni.

Rendkívül érdekes bűnügyet fog tár
gyalni április 9-én a budapesti büntető

itörvényszék. Az ügyet tulajdonképen 
■nem is a vádbeli cselekmény teszi rend
kívülivé, hanem a vádlott személye, aki 
nem más, mint Frareich Ernő, aki, mint „ __ _____
tudvalevő, hónapokkal ezelőtt az egyedi ’ adott Froreichnck, do amikor "az 'egyre ; 
kastélyban meggyilkolta apósát, Egyedi• húzta-lialasztotta az elszámolást, sik-) 
Arthurt, az ismert dúsgazdag földbirto- I kasztás címén bűnvádi feljelentést tett i 
kost és istállótulajdonost. Froreich Er- ” " --

dolják. A régebben nem is jelentős po
zícióban betöltött banktisztviselőnek 

, bosszú évek óta állása és foglalkozása 
nem volt és mégis nagyúri életet foly
tatott. Egzisztenciájának egyetlen bá
zisa az a kis apanázs volt, amelyet fe
lesége kapott édesatyjától, ez pedig édes- 

I kevés volt az előkelő háztartáshoz ós 
külföldi kéjutazásokhoz.

Bárczy miniszteri titkár a bolsevik! 
rémuralom bukása után több millió ko
rona értékű papírt adott át az akkor 
tőzsdei ügyletekkel foglalkozó Froreich- 
nak, akiben vakon megbízott.

Ekként történhetett meg, hogy Bárczy 
c'snk 1924 januárjában kérte vissza le-

A vállalkozást többen tartották 
el. Amikor nyilvánvalóvá vált Ká
dár fizetésképtelensége, akko.* üzlet
társai megszüntették a hangzatos 
cimü mulatóhelyet, amelyet most 
már, igy kávéházzá alakítanak át.

Kádár rosszul járt egy harmadik 
válalkozásával, a siófoki fc: ■ 
mert tavaly a nagy pénzhiány miatt 
a híres fürdőhely is kongott az 
ürességtől.

Kádár most csődönkivüli kény- 
szeregyességet kért maga ellen. Kér 
vényében elmondja, hogy 900 mil
liós adósságával szemben aktívái 
mindössze négyszézharminc millió 
koronára, rúgnak. Ezzel szemben 
felaljanija hitelezőinek, hogy a köl
csönkapott pénzek negyven százalé
kát most, tiz százalékát szeptember
ben, 15 százalékát pedig 1926 feb
ruárjában megfizeti.

Az ajánlat betartásáért Kódúmé, 
aki nyílt üzlettel rendelkezik, vál
lalta a készfizető kezességet.

Az ügyben legközelebb megtart- 
I jak a tárgyalást.

| tétjét. Ekkor derült ki, hogy az utóbb 
I gyilkossággal szomorú hosszú évre ver- 
, gődött Froreich nem tud elszámolni ko- 
i mittensénck, mert a papírokat elsik- 
I kasztotta.
| Bárczy az ügy rendezésére terminust 

ellene. Egyedi Arthurné, hogy magát 
megmentse, hetvenöt darab Ganz-Danu- 
biuat helyezett letétbe Bárczy követelé
sének fedezésére.

Érdekesen jellemző a Froreicfe körül 
forgó ügykre, hogy a nagyértékű rész
vényeket a törvényszék letéti pénztárá
ból egy díjnok elsikkasztotta.

Közben Froreich meggyilkolta apósát 
6s a soproni ügyészség fogházába ke
rült, mint vizsgálati fogoly.

Az ügyészség sikkasztás címén vád
iratot adott ki az apósgylkos tőzsdebi
zományos ellen ós az ügyet április 9-éro 
tűzte ki főtárgyalásra, a budapesti bün
tetőtörvényszék Denk-tanácsa.

A budapesti királyi ügyészség átira
tot intézőit a soproni ügyészséghez, hogy 

iFroreichet, aki tudvalévőén hosszabb 
lidő óta botögeeked.k, amennyiben egész- 
(sági állapota engedi, szállítsák Buda
pestre a sikkasztási ügy letárgyalható.^ 
céljából.

Ügy értesülünk azonban, hogy a fő- 
. tárgj’alást nem lehet me ■.tartani, mert 
Froreich Ernő egészségi állapota any- 

Inyira rossz, hogy nem ha gyhatja el a 
'soproni ügyészség rabkórhá ában l?vő 
|ágyat és nem jelenhetik raog bírái e'őtt, 
hogy ezúttal kisebb bűnéről, a sikkasz
tásról számot adhasson.

ebédS6k“»«
SSllBOM és ,elÍcs lakberendezésekílUIUn> részletre is
Dob ucca 67 KXíl

FiSDHER SÁNDOR.^
Külön (érmék Társas összejövetelek Kávék

Padiőflícefe, fűtők, 
^amherkenek szőnyegek

Bútorszövetek príma brokátok 230ezer

Váffő ésJápsa
kárpitos kellékeit üzletében

IV. Kammermayer Károly ucca 3 
(Központi Városház épületében)

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAPlan PAPlan PSPlan 

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Siffn-eg, pokróc, fOggony. Agy- és 
asztaltól ii ok, gyermekkpesik, nyugszékok, 
loányszoba-, előszoba- és kertibutorok. ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaph tők 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök
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Kereskedő éj Iparos Újság
Enyhíteni Kell 

a vámhítei teltételeit
A kereskedelmi érdekeltség- szám

talan alkalommal rámutatott arra, 
hogy a jelenlegi drágaságnak egyik 
okát a, hiteldrágaságban kell ke
resni. Ezt a hiteldrágaságot rész
ben maga az állam idézte elő, ami
dőn a vámhitel kamatlábát oly ma
gasan állapította meg, amely már 
a magánkölcsönök uzsorakamatá
nak magaslatán áll. Az ismételt 
előterjesztéseknek a hatása alatt a 
pénzügyminiszter most rendeletét 
adott ki, amellyel a vámhitel után 
eddig fizetett tizennyolc, é.s félszáza
lékos kamatlábat tizenkét száza
lékra csökkentette le, egyúttal pe
dig a vámhitel időtartamát az ed
digi két hónapról három hónapra 
emelte fel.

Ez az intézkedés mindenesetre 
hozzá fog járulni ahoz, hogy a 
vámhitel igénybevevő kereskedőt 
helyzetén könnyítsen, az érdekelt
ség kívánságára azonban nemcsak 
a. vámhitel kamatlábának a csök
kentésére, hanem még inkább a 
vámhitel, egyéb feltételeinek az 
enyhítésére irányult. A jelenleg 
fennálló rendelkezések szerint; 
ugyanis vámhitelt csak az a keres
kedő kaphat, aki ingatlan fedezetet 
vagy bank-garanciát tud nyújtani. 
Az ingatlanfedezet és a bank-ga
rancia. azonban az igénybevételük
kel járó illetékek, költségek és ka
mat miatt igen nagy megterhelést 
jelent, ezenkívül pedig a vámhitel
ben részesülő kereskedők körét is; 
igen szűk határok közé vonja. Az i 
érdekeltség kívánsága tehát az, { 
hogy vámhitelt necsak in^atlanfe-; 
dezet vagy bank-garancia mellett, i 
hanem az úgynevezett önkezesség I 
alapján is engedélyezzen a kor- •. 
máuy, ami lehetővé tenné az illető- i 
kék és költségek megtakai-ftásAt, i 
másrészt pedig e ,kedvezmények oly ' 
kereskedők számára leendő meg-! 
adását is, akik ingatlanfedezetet ; 
nyújtani, vagy’ a bank-garancia 
költségeit magukra vállalni nem' 
tudják.

Azok után a súlyos pénzügyi ér-; 
vágások után, amelyeket a kormány 
a kereskedelmen végzett és ame
lyekkel a. kereskedelem üzleti tőké
jének jelentékeny részét elvonta, 
indokoltnak tartanák, ha a ■pénz
ügyminisztérium a. rendkívüli vi
szony o khoz alkalmazkodva eltekin- 
tene az ingatlanfedezet és bank
garancia követelésétől és egyszerű 
Önkezesség alapján is engedélyezné 
a vámhitelt. Indokoltnak tartanók 
ezt, annál is inkább, mert a kincs
ári érdekek önkezesség mellett is 
teljes mértékben megóvhatok, pusz
tán a kincstári vámkövetelés ked
vezményes kielégítése révén is.

A jelenlegi súlyos hitel krízis csak 
ily gyökeres intézkedésekkel gyó
gy í tlia tó.  

A tőke nem ad hitelt, 
mert várja az illetékek 

leszállítását
Búd János pénzügyminiszter távollétében is letár
gyalja a 33-as bizottság az Illetékek leszállításáról 

szóló rendeleteket — Örffy Imre nyilatkozata

Visszaható ereje lesz 
az illetékleszállltásnakl

Búd János pénzügyminiszter szomba
ton kétheti tartózkodásra Olaszországba 
utazott. A pénzügyminiszter olaszor
szági utazásának céljáról a legkülönbö
zőbb hírek terjedtek cl. Egyesek tudni 
vélik, hogy Buti miniszter olaszországi! 
Uvfla a mezőgazdasági hitelek egy részé
nek elhelyezését célozza. Minden ellen
kező híreszteléssel szemben

beavatott helyen
úgy informálták munkatársunkat, hogy

Búd .János pénzügyminiszter olasz
országi tartózkodásának egyedüli 

célja: pihenés.
A pénzügyminiszter ugyanis azóta, 
hogy — még Korányi Frigyes báró 
minisztersége idejében — a szanálással 
ós a költségvetéssel kapcsolatos munká
latokat irányította, nem. volt szabadsá
gon. A parlament úgyszólván hónapok 
óta kizárólag pénzügyi javaslatokat 
tárgyal, amelyeknek előkészítése, parla
menti képviselete és az annak során 
szükségessé vált felszólalások egész so
rozata annyira igénybevetto munkaere
jét, hogy kénytelen volt, a húsvéti ün
nepekre való tekintettel is szabadság
időt igénybe venni. Ezt az időt. most, a i 
pihenésnek szenteli a pénzügyminiszter, I 
aki családjával együtt utazott. Olaszor-' 
szágba.

A péw’JM^mintur.tMk eluUaáso * követ
keztében kitolódott azoknak a rendele
teknek a kibocsátása, amelyeknek foga- 
iiatoaitására a kormány az appropriációs 
törvényben felhatalmazást kapott. Ezek
nek a rendeleteknek a megjelenését, köz
gazdasági körökben erősen várják. 
Ezekről a kérdésekről

Örffy Imre
n következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Az adópótlék megállapításáról, az 
értékforgalmi adó és a váltóilleóék le
szállításáról, a jelzáloglekötési okira
tok Illetékéről, valamint a részvény
társaságok együttesének illetékmentes
ségéről szóló rondeletek mőfyen bele
vágnak a közgazdasági életbe. Ezeknek

Kovács Ernő
13 posxiónagykereskedfts 
Budapest V, Nagykorén* u. IS

Vdrt.Uuk a ha.al ipart.

pamutszövet- és hélésárunagykereskedük
A Budapest — Warnsdorfi 
Pamutszövögyár R.-Társ. 
egyedáfusítói lerakata. 
Budapest V, Zrínyi ucca 15 48

Bloch és Fischer
rövid, tzövötl í»

19 norinbergi dr»
nagykereskedő.

Budapait, VII. KSroly karút 13

a rendeleteknek a megjelenése any- 
nyira sürgős, hogy még a pénz
ügyminiszter ur hazaérkezése előtt 
össze kell hívni a 33-as bizottságot.

Nagyjelentőségű hitelügyletek megkö
tése késik omiaft, hogy az illetékek le
szállításáról intézkedő rendeletek még 
nem jelentek meg. Csak az a szomorú 
vigasz, hogy

a lebonyolítható hitelügyletek szá
ma csekély,

mert a belföldi tőke tartózkodik a hitel
nyújtástól, a külföldi tőke pedig még 
igen lassan szivárog az országba. Való
színűnek tartom tehát, hogy

a 33-as bizottság husvét után a pénz
ügyminiszter ur távollétében ősz- 
szeül, tudomásul veszi a kibocsá

tandó rendelőtöket
és ezzel megtörténik az első lépég a 
hitelügyletek megkönnyítésére. A ren- 
deletekot Búd pénzügyminiszter ur tá
vollétében Szabóky Alajos államtitkár 
ur fogja képviselni.

— Konkrét esetekről tudok, hogy

fontos hitelakciók meghiúsultak az 
illetékeket leszállító rendelctek meg

jelenésének elhúzódása miatt.
Azokban a nagyobb hitolügylefekbeTi,

I amelyeket mégfír Iá kellétt btübyolitaui, 
i többszáz millióra tehető az illeték külön- 
í bősét. Éppen ezért felmerült az a terv, 
i hogy

az llletékleszállitásnak visszaható
erővel kell bírnia

hogy addigra a költségvetés letár
gyalható lesz.
Arra a kérdésre hogy mi lesz a 

szorzószámmal, amelynek leszállí
tása iránt a kormánypárt nugyrésze 
is mozgalmat indított, a pénzügy
miniszter igy nyilatkozott:

~ A 17.060-es szorzószám Inszál- 
litása, valóban aktuális volna. Ez 
probléma azonban elválaszthatat
lan a költségvetéstől és összefügg 
a tsztvíselőilleíniények kérdésével 
is. Semmi értelme sem volna an
nak., hogy még ebben a költségve
tési évben leszállítsuk a szorzó
számot, ere csak az uj költségve
tési évben: júliusban kerülhet 
a sor.
A pénzügyminisztérium illetékes 

osztályaiban serényen folyik az .uj 
költségvetés előkészítése.

Jakabb Oszkár dr.,
miniszteri tanácsos, a. pénzügymi
nisztérium költségvetési osztályának 
vezetője kjelentette munkaiíü^uuki 
nak, hogy

az egyes ‘tárcák miniszteriális 
referensei már megkezdték a 

költség vetés összeáll Kását.
Egységespárti és ellenzéki körök

ben egyaránt sok kifogás hangzott 
el a kincstári haszonrészesedés el
len, amely különösen falu helyeken 
meglehetős idegességet keltett.

Teljesen beavatott, helyen 
erről a kérdésről úgy informálták 
munkatársunkat, hogy a pénzügyi 
kormányzat a kincstári haszonré
szesedés leszállítását tervezi, ez a 
fontos adóügyi intézkedés azonban 
csak az adózás reformjával kap
csolatban következhetik be. A pénz-, 
iigyminisztériumban foglalkoznak is 
már az adózás reformjának elüké* 
x illésével.

és nem lehetetlen, hogy a megjelenő 
rendeletek március 1., vagy esotlog feb
ruár 1-ben állapítják meg az illeték-. 
leszállítás érvénybolépésénok időpont- • 
ját. Azokban a rendelettervezetekben, 
amelyeket a pénzügyi kormányzat az 
előadóknak tanulmányozás céljából ki
adott, hiányzik, illetve kitöltetlen az 
érvénybelépés tefminnsa. Remélhetőleg 
sikerülni fog czirányban eredményeket 
elérni.

A szorzószám leszállítását
július elsejére ígérik

U szorzószám problémáját a kültsónvatóstfii nem lehet 
elválasztani Búd pónzflgyminlszler kijelenti, hogy legkésőbb iúniusban^Há^elé^erlesztí az 1925-26.évi

Készül az adózás reformja
Tnilonwóki körökben bizonyosra ve- vitása esetén sem tarthat tovább a 
ilr hnc-v a kormány julius első [választójog és a felsőházi javaslat 

vitája május végénél és igy június
ban kerülhet sorra a költségvetés 
és az indemuitás.

Búd János pénzügyminiszter 
ez irányban nyilatkozott is a kö

vetkezőkben:

— Az 1925—1926. évi költségveté
sen már dolgozik a pénzügymi
nisztérium. úgyhogy az uj költ
ségvetési törvényjavaslat ideje
korán. még május vége előtt tel 
jósén elkészül és azt junius ele
jén a Ház elé terjesztem. Tavaly 
is csak julius közepén meDt nyári 
szünetre a Ház. remélhető tehát.

ázik. hogy a kormány Juhus első-1 
jén újra ex-lexbe korul, noha ,B«« 
János pénzügyminiszter költségve
tési expozéjában a leghatározottab
ban kijelentette, hogy ulejekoran 
fogja az uj költségvetést a Ház ele 
terjeszteni. A baloldalon azonban 
úgy látjuk a helyzetet, hogy, a nem- 
zetgyülés munkaidejét a nyári szu- 
netig teljesen igénybe fogjak venni 
a különböző alkotmányjogi javasla; 
tok és igy nem marad idő az u i 
költségvetés leszállítására. Ezzel 
szemben

a nemzetgyűlés elnölttéac 
utal arra, hogy az uj házszabályok 

mellett még az ellc.’Jék teljes akri-

Beck Vilmos és Fiai
gyapjúárugyáral

(Jross — Meseritsoh

Bmericb Ditö Htunpoloo

Iroda:
Bécs VI, Hlrschengasse 25

Zsebkendők, női fürdőruhák, textiláruk nagybani 
behozatal, hoelwfadfep Mór és Fiai 

kötény-, gyermekruba-, női- és férfi- 
fehérnemuck gyára Budapest, Károiv 

körút 13. Alapittatott 1883. Telefon: József 115-22

Sugár Arnold üzletház Buda
pest V, Sas ucca 20. szám. Kendő-, zsebkendő- és 
divatárunagykereskedő. — Állandó dús raktár

Deufsch Flór és Fiai
Vilmos császár út 6 85

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Szőrme- 
árugyár. Posztó- és bélcsáruk nagyban

E anno M. Reda 
Biella

Textiliuaren altér Jzrt
Raprasantan* von Textilfabriken

WEISZ SÁNDOR ÉS RÓNA
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a KUBiiHnk mérisss A kormány két évre visszamenőié? nknrjn 
behajtani 0 lorMlml adót nz isynőkőltfől

A forgalmi adóról szóló törvény vég-1 vetített összes üzletek után is. 
rclmjtási utasításában vitás kérdés Az Országos Kereskedő és Iparos 
volt az, vájjon az, ügynökök az. általuk ! Szövetség április hó 2-án tartott érte- 
közvetitett üzletek után, továbbá a kíil-i kczletéu foglalkozott ezzel a kérdéssel 
rmm nAn-oU >Hni>í i<vr»VarSriH i-nznlő és Szarka■' István di’. titkárnak, vala

mint Stcincr Antal dr., a Magyar-Len
gyel Kereskedelmi Kamara főtitkárá
nak előadása alapján

megállapította, hogy a tervezett in
tézkedés az egész ügynöki kar 
anyagi romlását idézi elő és jövő
honi működésűket is teljesen lehe
tetlenné teszt, mert a kilföldi cégek 
nem fogják ügynökök közvetítő mű
ködését igénybe 
Iák küldésével 

Üzleteiket
. Kovács Ernő,

Róna Manó rámutattak arra, „
rendelet, amelyet a kormány kibocsá
tani készül, csak kijátszásra fog alkal
mat adni, anélkül, hogy a kincstárnak 
ebből az intézkedésből bármilyen 
haszna is lenne. Megállapították 
ugyanis a felszólalók, hogy az ügynö
kök, akik a két év óta közvetített üzle
tek teljes sziimlaösszego szerint esedé- 

................ _ ____ __________ , kos 3% forgalmi adót a felfüggesztő 
a1 Azóta két év telt el és az ügynökök, rendeletben bízva, nem tartalékolták, 

—i........„r....;... „
e jutalékuk után fizették a forgalmi adót,, évre visszamenőleg követelt összegeket. 

hogy a. rendelet' A kincstár semmiféle eszközzel sem 
i lesz képes behajtani a 3% forgalmi adót 
, azokon, akik ezekből az üzletekből csak

26 mllKiárd tiszta nyereség
10.000 koronás osztalék

A Magyar Általános Hitelbank 
Igazgatósága közli, hogy megállapította I 
az 1924. évi mérleget, mely .yi.O'H,7.57 , 
korona Si Ht>h r (tavaly 9 66a532.950 ko 
sóim 30 fii! ) nyereségét tüntet'
fel és ellia(árazta, hogy a folyó évi áp
rilis 20-án 1 'ilnndó közgyűlésnek indít
ványozni fogja, hogy részvé. ycnklnf ; 
fizetendő korona osztalék céljaira
(tavaly 5000 korona) összesen 22 milliárd 
koronái, az értékvsökkenéfii tartalékalap 
javadalmazására 250 milliót, a nyug
díjalap (rösl>ít‘'sérp. 1500 milliói, to
vábbá n „Báró Koré(Z-ld 7-ógmoml se
gélyalap'' javára 278 milliót, a „Báró ' 
fllnmnii Adolf jubileumi alap*’ javára 
560 milliói, az, . Alkalmazottak jubileumi ; 
segélyalapja*' javára 167 milliót, fordít . ' 
són, amely utóbbi három alapra a mai j 
időkben külön feladat húrul, a létszám- ] 
npasz.lás folytán elb'-csátott és elhelyez- ■ ’____ _____________ _
kedést, nem ta'áló tisztviselők segélye- : a kormány túlzott fiskális

a 
adó

földi cégek itteni lerakatni t kezelő 
bizományosok és ügynökök a magyar
országi raktárból szállított áruk után 
az ügynöki jutalék szerint, vagy pedig 
a számlaösszeg után kötelesek-e a 3% 
forgalmi adót megfizetni. Tekintett •! 
arra, hog> a forgalmi adóról szóló tör
vény csupán a visszterhes áruügylete
ket, vagyis a visszterhes átruházásokat 
tekinti forgalmi adóköteles árusz.álli- 
tásoknok, az ügynöki közvetítés nem 
lett volua adóval megterhelhető, mert 
hiszen az ügynök nem volt tulajdonosa 
az illető áruknak, azokat út sem ruház
hatta és azok ellenértékét fel sem 
vette. Ennek dacára uz 1923. év elején 

..... ------- _________________ érdekekből
zéfio révén. ■ az ügynököket a teljes számlaösszeg

Az elért nyereség túlnyomórészt c utáni forgalmi adó lerovásáru köte- 
folyú üzletből származik, melynek fej- , lezto. E rendelet végrehajtását azon- 
JŐdéso a mérleg következő adataiból 1>i-:bnn részben a hazai érdekeltség- fel
nik ki: váltó (árén 119 milliárd (tavaly zudulása miatt, részben pedig a kíil-1 
14 milliárd), értékpapírok és érdckeltsé- földi követségek közbelépése követkéz-! 
gok 51 milliárd (tavaly 17 milliárd). • tóben Isméteken, legutóbb pedig to-1 
adósok 397 milliárd ll'vn'.> 160 milliárd) : vábbi intézkedésig felfüggesztette. I 
-továbbá a takarékbetétek összege a ' awwi v» c* vo u« uy/fuunuu t .vu«.,v.vvu uom laisuienuicun,
folyószámlái hitelezők átlagával együtt o? idő alatt csupán ügynöki, egyáltalán képtelenek megfizetni a két
583 milliárd koronát tesz, ki, a tavaly e ............' - .... - ................> ->
címen kimutatóit J47 milliárd koronával ' iogyal feltételezve, 
szemben. Az üzh'teredményszámlán a felfüggesztése által a kormány is el- 
következő nyereségek múlni koznak fa .ismerte az érdekeltség kívánságainak, - . ...........
pedig: kamatokon és befolyf o-ztaléko- l's álláspontjának jogosságát. Érthetően [1, vagy legfeljebb 2% közvetítési hasz- 
kon 59.9 milliárd, jutalékokon 38.2 mi’.- ’ nagy megdöbbenést keltett tehát az a ' nőt szereztek, 
liúrd, különféle érdekeltségeken 4.1 
liárd, értékpapíron 7.2 mnuuru, uevizu- - —
kon és valutákon 6.4 milliárd, árukon visszavonva 
11.9 milliárd korona, mivel szemben u üi ügynökükéi, u 
tiszti flzctá-'ek és személyzeti kiadások u^áni adólerovásra 
l>9.3 milliárd a költségek 11.9 mil’l.lrd 
az adók és illetékek 11.3 milliárd és a

w................... . hir, vogy a kormány most elő nkarja
milliárd, deviza- venni a két év óta pihenő ügyet és 

i a felfüggesztő rendeletét 
az ügynököket a teljes számlaösszeg 

i akarja kötelein! és 
pedig nemcsak a jövőre nézve hanem 

, visszamenőleg az elmúlt két évben köz-

többségének akarata érvényesüljön 
a bíróság tehát a hitelezők hozzá iá* 
rulása nélkül ilyen hosszabb határ
időt ne engedélyezhessen. ’

A vagyonfelügyelő személyének 
megválasztására vonatkozóig^ ;s 
súlyos kifogások voltak a régi ren
delet ellen, mert ez teljesen a bíró- 

• ságra bízta a vagyonfelügyelő sze
mélyének megválasztását anélkül 
hogy az érdekejtöket meghallgatni 
.ett volna köteles.

Sok kifogás merült lel a vágjon- 
felügyelő díjazása tekintetében is 
Az érvényben volt rendelkezések 
szerint a vagyonfelügyelő díjazása 
az igazságiigyminisztérinm által 
megállapított díjskála szerint tör
tént, « díjazás alopja pedig az aktí
vák és passzívák összegének közép, 
arányosa volt, aminek következté
ben az a helyzet ellőtt elő, hogy a 
vagyonfelügyelő a maga dijait 
részben a. passzívák után kapta. A 
gyakorlatban ez olyan abszurdu- 
ínokra vezetett, hogy a vagyonfel
ügyelő díjazása sokszor nagyobb 
összeget, igényelt, mint amily * ősz
szeg a hitelezőknek jutott. A módo
sítás szerint a vagyon fel ügyelő dí
jának megállapításánál most mára 
kiegyenlítésre tényleg rendelkezésre 
Hllo vagyoni fedezetet, vagyis az 
aktívákat kell alapul venni.

Amint ezekből látható, a csődön- 
kívüli kényszeregyességi eljárás 
módosításáról szóló új rendelet csak

i

venni, hanem min- 
közvetlenül fogják 
lebonyolítani.

Ncubrunn Aladár és; 
hogy a .

i igen csekély részben teljesíti az 
erdekeltseg kívánságait, éppen ezért 
az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség, amely ezzel a kérdéssel

Ezekre való tekintettel elhatározta az 
OKISz értekezlete, hogy a tervezett sé
relmes intézkedés kibocsátása ellen már 
előre is tiltakozik és a pénzügyminisz
tert részletesen indokolt felterjesztés 
utján fogja szándékának megműsitá- 
sára bírni.

1

-A kényszeremzségl eljárás 
j mődositása nem eléálll ki 

ÍA melegben az. adósok cím alatt föl- ] 
in^hípk"ti 
inUz.et.imk bel- es külföldi bankoknál 
rs. kkszámláu elheiyezett 1 
telesei is, melyeket, valamint . 
azonnal mobilizálható aktívákat 
pénz, váltótárca stb.) tekintve, a 
teljes mobilitás képet mutatja.

A zárszámadás egyes tételei 
zonyságot tosznek arról a nagyszabású 
fejlődésről, nmlyről az inlézet az elmúlt 
• •\hcn fennállott: gazdasági nehézségek 
i llenére is beszámolhat. A bank kezelé
sére bízott idegen tőkék, a kimutatott 
liszt a nyereség és a részvényesek ösz- 
szeségóre jutó osztalék összege a bank 
vezetőpoziciójónak r .7“ ‘ ...
gyobb. melyet hazai pénzintézet azf el
múlt évre fölmutató

tólei között mutatta ki nz :
syöviHésyi. úton az. intwdi tisslvl&lők 
<i alkalmazottal# lakásai v.> •,>•._ .

<’■* az. elmúlt ősszel rendeltetésének út- l 
adott bérházcsoport költségei címén a | 
tavalyi leírás folytatásaként leírt 10 i 
j^illiúrd koronát,! tií t \ l|»W <

■ A .mérlrvhoii n-z nrl/itnlr „ín, :
O'- 't; citúdií • ruarf

min?’a "töi'hi adds 3/aSr°slána,< kezeléséi a hitelezőkre kell bízni

április hó 2-án tartott szakosztályi 
ülésén foglalkozott, elhatározta 
hoa/J az érdekeltséget a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamarában kö
zös értekezletre fogja összehívni 
abból a célból, hog'y a végleges re
formra vonatkozólag közös javas, 
latokat dolgozzanak ki.

Gultmann és Fekete
köiszövölt- és kötöttárugyár 

Budapest’ Óbuda 
Központi raktár ás iroda, 

VI. KÉR,DEÁK TÉR 6. SZÁM 
(ANKBE PALQT^) !8

Central 
magyar 

nagyszálló 
WIEN; TSborstraisc 8 a 
(A terménytőzsde és Fcrdinandsbrücko mellet

„0“ Kocsi megálló az Ostbahnhottől)
159 a legmodernebb comforttal teljesesen újon
nan berendezett nagyszálló légfűtéssel, liideg- 
mcleg folyóvízzel, lift, rádiszalon. magyar konyha 
kávéház. Kinő. Magyar kereskedők és iparosok 

találkozóhelye. A város központjában.

1 ágyas szoba 50 -65000 Kor
2 „ „ 80 130.OOO Kor

mely árakban minden benfoglaltatik

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

zők kielégítésére csak 10—15% ma
rad. A

A hivatalos lap március 29-iki 
számában megjelent rendelet hono
rálja az érdekeltségnek ezt a kíván
ságát és kimondja, hogy esődön- 

; kívüli kényszeregyességi eljárás 
\ megindításához az adósnak olyan 
| ajánlata szükséges, mely az őt ter- 
I helő tartozásoknak legalább 40 szá- 
! zalékát ajánlja fel. A rendelet azon- 
* bán ez alól a rendelkezés alól en
ged kivételt és 25 százalékos há
nyad felajánlása esetén is lehetővé 
teszi a kényszeregyességi eljárást 
akkor, lm a hitelezőknek a többsége 
40 százaléknál kisebb hányadot is 
hajlandó elfogadni.

A másik nagy hiánya az új ren
deletnek abban van, hogy a bíróság 
40 százaléknál magasabb kvóta fel
ajánlása esetén a Í0 százalékot meg
haladó többlet megfizetésére egész 
két évig terjedő halasztást adhat az 
adósnak, anélkül, hogy e hosszabb 
határidő megállapítása tekintetében 
a. hitelezőket megkérdezni volna kö
teles. Az érdekeltség azt kívánja, 
hogy a kényszeregyességi eljárás
nak egész folyamán, a hitelezők

A hitelválsággal felidézett fízetés- 
.1,.. fizetési zavörok

..nyomó nagy részét csődön kívüli 
ján intézték el, 

............ . _O_J1 szóló eljárás
nak azonban a gyakorlatban oly 
hiányai mutatkoztak, amelyeknek 
kiküszöbölésére az érdekeltség már 
hónapokai ezelőtt részletes javasla
tokat terjesztett a korjnány elé.

A kényszeregyességről szóló ren- 
' .... ’ ’ ’ ‘' . i minden

esetre az volt, hogy wewi állapított 
meg minimális kvótát, ennélfogva 
a közadós 10—15% felajánlásával is 
elkerülhette a csődöt.

A csődönkívüli kényszeregyességi 
eljárásnak ezt a hiányát az érde
keltség a rendelet oly módosításá
val kívánta elérni, amely egy mini
mális kvótát állapít meg. Ettől a 
reformtól azt várja ugyanis a gaz
dasági élet, hogy az adósokat vissza 
fogja tartani a könnyelmű gazdál
kodástól. Kétségtelen ugyanis, hogy 
annak az adósnak, aki passzívába 
jutott, nincs joga hitelezőinek pén
zét felélni és a maga vagyoni hely
zetét fokozatosan íezüUeszteni egé
szen addig, amíg azután a hitele-

(kész- j a_ _________
mérleg kéjitcleuségek

1 fii nyomó inig. .. .. . 
tanúbí kényszeregyesség útji 
szabású a kényszercgj*csségrő]

megfelelően Ingna-1 delet legnagyobb- hiánya 
i nénzíntévet fi'/ ni. . ít. nlrn iix isit- lizura* oizioir

A Magyar Kö ■tiixtviaelőK éi állami 
AlHaimazettaA falturéHpénztAra RT.

Rákóczi út 76. I. emelet

Betétek után havi 2'/2%
kamatot fizet.

Kölcsön bármely ÖSSZC^bcn
fo1'. ■ ifatik mníánoBoMnaK és K«re<Keiifik- 
nc.l miiidenncmti InHiátfr* évi 5-1".<> kamat 

mellett, aainat utólagosan fizetendő.
Bc< .sást házhoz kiildjiik

I

újon-

IUI dftJÉT posztó- cs tcxíilgyárak kép- ís^insel',e: Budapest, 
if re q v. u^a>a

ElPJIOr Hpnt*ílr Y"’ Károly kőrút X 
nCHriK TctcfÓR József 122-67 

Kultö lói gyárosok képviselője

Csomagolópapíré,
LÉVAI SANBOR

papirnsjykerrikedéiéhen.
Teleién: Budapest

199 00, 180—11 t TI,, AndrÁsiy.-fit 35

'Porses és Társa Rt,

| Pajor és QrlesiK'íi":
- . ...... ‘ • KdMim arra R. szám

WA R E NH AUS VI EH 
VI, MARIAHIbFERSTRASSE 85-87 R L LM
SOLIDESTES, BILbIGSTES KAUFHAUSZ WIEN

CEHTRAL NflGKZflLLO
WIEN, H., Táborstr. 8 a

Welner Mátyás dlvafáruházában 
vidéki kereskedők és konfekció-árusok finomabb 
szövet-, sciyem- és mosókelmeszükségletüktt kisebb 
méretekben is nagybani árban szerezhetik be: 

Budapest VI, Andrássy út 3. szám

Büohler Zsigmond és Társa, Budapest 
Gyors, teher- és oyüjtóforgalmak 

TELEPEK:
Wien, I., Biberstrasse 8 — Brün, Da- 
vádolni ö. — Warnsdorf, Cári Wagner- 

strasfo 

Holtzer S. és Fial
kézműáru nagykereskedés

Sulit klktizlttiO f otíér- ti nysmottírt 
Budapest, Zrínyi ucca H •'



Budapest. hétrfő, április l HÉTFŐI NAPLÓ 7

KÖZGAZDASÁG! HÍREK
Dr. Schreyer Jakab ünneplése. A 

Magyar Kereskedelmi Csarnok az 
egyesület megalapítóját, Schreyer 
Jakab dr. m. kir udvari tanácsost 
jnár régebben örökös tiszteletbeli el
nökévé választotta, ezzel fejezvén ki 
báláját és elismerését azért a mun
kásságért, amelyet Schreyer Jakab 
dr. a kereskedelem érdekében 50 
éven keresztül példát mutató agili
tással végzett. A Kereskedelmi Csar
nok most megfesttette megái api tó
jának és örökös tiszteletbeli elnöké
nek arcképét, amelyet április 4-én, 
bzombatou d. u. 6 órakor ünepelyes 
taggyűlés keretében leplezett le.

Az adóügyi szakértők kijelölése. 
Ismertettük az adókivetési és adó- 
felszólamlási eljárásban megvalósi- j 
tolt azt a reformot, mely szerint az 
említett adóügyi munkálatok vég-, 
zésében az adófelügyelőhelyettese-: 
két az érdekképviseletek által kije
lölt szakmai szakértők fogják yvuwaa, meri. miuaen-
Riogatni. Az Országos Kereskedő és ' kit csak az a gondolat foglalkoztat, hogy 
'Iparos Szövetség szintén eleget telt h°£yan tudunk megélni, hogya.i tudjuk 
SZ erre \u,,ui'qv,jv vuniauA vo _ . . - ■ - «
a textilszakma különböző ágazatai-1 Jaztositanil Természetes. hogy ebben a 
bán, valamint a Szövetség kebelé-I kritikus időben a fővárosi választások - 
ben tömörült többi szakmában kije-'”* .........
lölte és a Kereskedelmi Kamara ut-. 
ján az egyes adófelügyelőségekhez 
eljuttatta azoknak a névsorát, akik 
szakmai szakértőkként foguak mű
ködni.

A Magyar Általános Hitelbank1 
igazgatósága — mint velünk közlik 1 
— mai ülésében Kicin Gyulát a!eZ-. 
vökké választotta, dr. Scitovszky | 
Tibort vezérigazgatóvá és báró; 
Kornfeld Pált helyettes vezérigaz
gatóvá nevezte ki. Kovács Géza, v ' 
igazgatóság nyomatékos kívánságá
nak engedve, ügyvezetői gazgatói 
állását megtartotta. Ugyanezen ülé
sen átszerVeztetett a végrehajtóbi
zottság, melynek hatáskörébe utal
tatott a határozathozatal mindazon 
fontos ügyekben, melyek nem az .v
öSszlgazgatósáfcnak vannak fentart- latkur. Brogy ar^- 4fcyeí 
va. E bizottság tagjai: báró Har-1 delmes befizetésére mvR<uiuPílvw 
kányi János (a bizottság elnöke), I havi 1%-os általános kamatláb alól 
Chcysson Péter, dr. Egry Aurél, to- a forgalmi adó késedelmes befizetése 

sas fc^m^tgher-

vonatkozó felhívásnak és a krízist megúszni és családink jövőjét

vábbá az ügyvezető i^zgatósy^nuta (ovúbbra is ily riiafti 
az össziprazgaíósásrban helyet foglaló” rel legyen sújtva.az őssziprazghíosagban helyet____
tagjai: dr. Séltovszky Tibor vezér
igazgató, báró Kornfeld Pál vezér
igazgató-helyettes és Kovács Géza 
igazgató.

A forgalmiadóbevételek a februári 
Smith-jcleutés szerint a költségvetési év 
első kilenc hónapjában 110 millió arany
koronát tesznek ki, ami a teljes költség
vetési évre átszámítva 145 millió arany
koronának felel meg. A szanálási terv 
szerint forgalmi adóból 65 millió koro
nának kellett volna befolyni, a tényleges 
bevétel pedig ezzel szemben több mint az 
előirányzott Összeg kétszerese.

A kamarai választói blokk ülése. 
A kereskedelmi és iparkamarai vá
lasztások előreláthatólag május el
ső napjaiban fognak megtörténni. 
Azok az érdekképviseletek, amelyek 
az előző választás alkalmával blokk
ban tömörültek, a májusi választá
sokat is együttesen fogják intézni.

Országos kézművesipari tárlat. Az Or
szágos Iparegyesület a szakmai ipartos- 
tületek és szakipari egyesületek bevoná
sával a városligeti Iparcsarnokban au
gusztus hónap folyamán országos kéz
művesipari tárlatot rendez, amellyel 
kapcsolatban az egyes szakmák országos 
versenyt rendeznek a koszorús mesteri 
oklevélért.

A Magyar Leszámítoló és Pénz- 
váltóbank közli, hogy ma tartotta 
ötvenötödik rendes közgyűlését-, 
amely megállapította az 1924. évi 
mérleget. A közgyűlés elhatározta, 
hogy a kimutatott 11.075,572.185 ko
rona 23 fillér tiszta nyereségből az 
1924. üzleti évre az 55. számú oszta
lékszelvény 4000 koronával kerüljön 
folyó hó C» ától kezdve beváltásra, 
míg 50 millió a tartalékalaphoz. 1 
milliárd az alkalmazottak nyugdíj
alapjához. 300 millió a báró Mada* 
rassy-Beck Miksa-alaphoz csatol- 
tassék, a fenmaradó 174.451.428 koro
na 23 fillér a folyó üzleti cv számlá
jára vitessék át.

I

A helyes fővárosi politika 
a gazdasági problémák megoldásában áll

A XIII. választókerületi belső erzsé
betvárosi Demokrata Kör április hó 1-én 
tartotta felavató estélyét és első társas
vacsoráját, amelyen a politikai helyze
tet több száz főnyi hallgatóság előtt 
Benedek János é-s Fábián Béla nemzet
gyűlési képviselők, továbbá Szalag Mi
hály őr. ismertette, majd a jelenlévők 
kívánságára

Ledermann Mór, 
az OKISz elnöke mondott beszédet a 
gazdasági helyzetről.

Évek óta hangoztatjuk — úgymond — 
hogy a jelszavakon való nyargalós he
lyett gazdasági kérdésekkel kell foglal
kozni, mert általános jólétet teremteni, 
ami miden politikának a főcélja, csak 
helyes gazdasági program megvalósítá
sával, a kodeseti lehetőségek emelésével 
és az anyagi jóiét emelésével lehet.

A nagyközönséget sem érdekli az úgy
nevezett magas politika, meri minden- 

nál is döntő szerep jut a gazdasági kér
déseknek. mert a főváros nagymértékben 
gyakorolhat befolyást a gazdasági életre.

Az adózás kérdésében, a gáz, villany 
és vízszolgáltatás árának megszabásá
val. a lakbérrendelet útján, a közleke
dési tarifával és munkaalkalmak meg
teremtésével á főváros igen nagy befo
lyást gyakorolhat. Ezenkívül a városi 
vezetőségnek mindig kell, hogy legyen 
olyan terve, amellyel a pillanatnyi krí-

Leszállították a forgalmi adó kése
delmi kamatlábát. A pénzügyminisz
térium az általános forgalmi adó 
késedelmes befizetése esetén járó 
kamatokat eredetileg az eddigi havi 
10%-ról havi 3%-ra szállította le. A 
kamatleszállítás nem elégíti ki az 
érdekeltséget, mert teljesen indoko- 

u.-----— áléi- Késé-
megállapitott

A Magyar Általános Takarékpénz
tár Itt. március 31-én tartotta Hor
váth Lipót dr. elnök-vezérigazgató 
elnöklete alatt 43. rendes közgyűlé
sét, amelyen elhatározták, hogy az 
1924. évre kimutatott 7.519,540.514.16 \ 
korona tiszta nyereségből osztalék 
gyanánt 1925. április 4-étöl kezdve 
részvényenként 7500 korona — 750%) 
(tavaly 2500 korona = 250%) fizettes
sék, e<7.v milliárd pedig a nyugdíj
alapra és a tisztviselői jóléti ala- 
pokra forditfassék. A közgyűlés elé 
terjesztett jelentés kiemeli, hogy a 
takarékpénztár betétei 176 mii li árára 
emelkedtek (a tavalyi 17 milliárddal 
szemben), a váltótárca pedig 160 
milliárdot (tavaly négy milliárdot) 
tesz ki. A takarékpénztárnak 14 in
gatlana a mérlegben G’/s millió pa- 
pirkoronával va felvéve. A takarék
pénztár üzleteredményéhez a 20 fió
kon kívül nagyban hozzájárult ala
pításainak élénk fejlődése. Alapítá
sai közül különösen a Magyar Álta
lános Ingatlanbank Rt., a Magyar 
Őstermelő Rt., a Magyar Általános 
Bank Rt., a Magyar Tógazdaságok 
Rt. és a. Bőripari Rt., Győr, produ
káltak igen szép üzleteredményeket.

A Magyar Forgalmi Bank Rt. meg
tartotta az évi mérleget megállapító 
igazgatósági ülését, mely elhatározta,

harisnyák, heztylik ás köiüfiarnk
bámulatos olcsón Aruslttatnakl

•ss- Utolsó négy hét "®a
Holczer Viktor, Budapest 

tksearéBs, arany* 4b asUbtwOiras 
Gyár és raktár- IV, Klroér kardi IQ délem.) 
Villamos erőre berendezve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- éa ezüftmunkát, alakítást és javí
tást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárakban és órákban. Telefőnszám: 116—24

teljesen meeszDnlk
Guttmann Béla R.-T.

IV., Koronaherceg ucca 6. szám alatt levő nagyáruháza I

ziseu segíteni tud. Munkonélkülisóg ide
jén építkezéseket keli kezdeni, beruhá
zásokat koll eszközölni, utakat kell javí
tani, kiállításokkal és kongress vsokkal 
idegen forgalmat kell teremteni, szóval 
életet, mozgást és pénzt kell a főváros 
clctébo bovinni.

Ma mindezek a kezdeményezések 
hiányzanak.

De kitől is várjuk ezeket a kezdemé
nyezéseket! Talán Wolfféktói vagy Rip- 
káéktólf

Azt hiszem, 
azoktól, akik 
gukból eddig

Nekünk és annak a polgárságnak, 
amely a régi romokon valóban új életet 
akar teremteni, nem szabad bíznunk 
senkiben, csak önmagunkban. Uj élet és 
virágzó gazdasági élet itt csak akkor, 
lesz, ha az önkormányzat valóban ön
kormányzat lesz. Az ország összes ter
heinek 75%-át Budapest ipara és keres
kedelme viseli, ennek az osztálynak te
hát joga van azt kívánni, hogy saját 
Borsa intézőben döntő szerepet kapjon. 
Az önkormányzatot pedig csak úgy va-; 
gyünk hajlandók értelmezni, hogy a vá
rosi polgárságnak és a gazdasági élet
nek önmagát kell kormányoznia azok
nak a férfiaknak az útján, akiknek gaz
dasági érzékében és önzetlenségében a 
polgárság megbízik.

Az élénk tetszéssel ismételten meg
szakított beszéd végén a megjelent hall
gatóság nagy ovációban részesítette az 
OKJSz ollókét.

semmit sem várhatunk 
közgazdasági tudatlausá- ( 
csúfosan levizsgáztak. | 

a i ’ '

I hogy a 2.201,145.602.21 korona tiszta nye- ' 
reségből a tartalékalap és nyugdíjintézet 
megfelelő dotálása mellett az 1924-es üz- 
Jetóvre részvényenkén Ú00 korona oszta- I 
lékot fizet.

Az Egyesült Budapesti Fővárosi 1 
Takarékpénztár Berzeviczy Albert 
v. b, ta t. .pjpftklgte^ {fialt . tartotta 
illeg - A ..........
mely elfogadta az igazgatóságnak 
összes javaslatait és. elhatározta, 
hogy a 2.331.253.549 koronát tevő tisz
ta. nyereségből részvényenként 3000 
korona osztalékot űzet a múlt 1924- 
iki üzletévre. Végül a közgyűlés a 
felügyelőin zotíságba uj tagként; 
Platthy György dr.-t választotta 
meg.

A Gschwindt-féle Szesz-. Élesztő-, Li
kőr- és Rumg.vár Rt közli, hogy ma 
tartotta meg 57. évi rendes közgyűlését 
s az 1924. üzletévre részvényenként 20.000 j 
korona osztalék kifizetését haátrozta cl. ( 
A szelvények a Pesti Magyar Kereske
delmi Banknál f. hó 6-ától kezdve vál
tatnak be.

A Lipótvárosi Takarék osztaléka. A 
Budapest—Lipótvárosi Takarékpénztár .
Rt. közgyűlése az 1924. évben elért • 
1.117,301.357 korona tiszta nyereségből 500 
korona (a múlt évben 250 korona) oszta
lék kifizetését határozta el. Az esedékes 
szelvény március 31-től kerül beváltásra.

A Budapesti Takarék- és Vásárpénz
tár Rt. XVII. üzletévének közgyűléséről 
közli: A mérlegszerinti lisZta nyereség 
5.139,311.000 korona. A XVII. számú osz
talékszelvényt az intézet április 1-től 
kezdve részvényenként 800 koronával 
váltja be az inétzet vásárpénztári főosz
tályának a marhavúsúrtéren és serlés- 
vsártérou, valamint bank főosztályának a 
központi városháza károlyköruti részén 
és fiókjának a. központi vásárcsarnok
ban levő pénztárainál. Az intézet alap
tőkéje 900 millió, artalékalapja pedig 7 
milliárd.

>, L. (. .elnöklete, alatt tartotta 
’ evK. filéséÖ!'|

i

I

valnmint a 
Landwirt • 

összes 
kerülnek

A Diana Ipari és Kereskedelmi Rt 
március 30-án tartott közgyűlése 1000 ko
rona osztalék fizetését határozta el. A 
szelvényeket április 6-tól a Mercur Vál- 
tóüzlcti Rt váltja be.

A Magyar Cseh Iparbank Rt. közli, 
h°gy Forbáth Frigyes dr. alelnök elnök
lete alatt megtartott XIV. évi rendes 
közgyűlése az 1924. évi tiszta nyereséget 
6.131:618.991.34 korona összegben állapi- 
otttu meg és elhatározta, hogy ezen ösz- 
szcgból részvényenként egyezer koronás 
osztalékul ötmilliárd korona fizettessen. 
A szol vények az intézet, 
Böhuiische Industrial und __
schaftliche Bank közpnfoja és 
fiókintézeteinek pénztárainál 
beváltásra.

A Mercur Váltóüzlet Rt. közli, hogy 
a közgyűlés elfogadta az igazgatósa - ál
tal .lót erjesztett évi zárszámadásokat, 
amelyek 2^10 395.200 korona tiszta nye
reséget tüntetnek fiit. Az igazgatóság 
javaslatára a közgyűlés elhatározta, 
hogy a tartalékok megfelelő dotálása 
után osztalékul részvény énként 000 ko
rona (300 százalék) fizettessék ki az előző 
évi 300 korona (150 százalékkal) szemben. 
Az osztalékszelvények az intézet pénztá
ránál Budapesten, a Mercur-Bank pénz
táránál Becsben és a Darmstádter und 
Nationalbank pénztáránál Berlinben, 
váltatnak be.

Kedvezmények a Budapesti Nemzet
közi vásár látogatóinak. Az április 18-án 
megnyíló és 10 napig tartó Budapesti 
Nemzetközi Vásár látogatói a vásáriga- 
zolvúnyok alapján, amelyeket 40.000 ko
rona lefizetése ellenében a vásárnak 
mindén nagyobb városban található kép
viselőinél lehet kiváltani, 50 százalékos 
kedvezményt kannak a vasúton vagy 
hajón Budapestre való utazásuk alkal
mával. A vásárigazolvány egyúttal sza
bad belépőjegyül szolgál a vásár terü
letére.

E5'4

kész női ruhák áruháza

VI, Király ucca 22. sz.
(saroküzlot)

Kni imPr- cover-Hvl koat kabát .

n.M dívái covcr-
*’J1 kost kabát .

.... ri«r*a gyapjú
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115 cin. hosszú
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A fogyasztók részére 
is akarnak árusítani 
a budapesti Nemzetközi 

Vásár kiállítói
Az általános üzleti pangás hosszú hó

napjai után a budapesti detailkereske- 
dolcm a Nemzetközi Vásár idegenfor
galmától remélt bizonyos élénkülést, kü
lönösen annak következtében, hogy a 
budapesti vásár az idén nemcsak orszá
gos, hanem nemzetközi jellegű is lesz és 
cJőreláthatólug számos külföldi kiállítót, 
és látogatót is fog Budapestro vonzani. 
Az utódállamokkal kötendő kereske
delmi szerződések tető alá hozása sem 
várathat sokáig magáru és a budapesti 
kereskedelem azt reméli, hogy az elsza
kított részeken élő üzletfelei már jóelevo 
gondoskodni fognak az üzleti összeköt
tetések újrnfelvóteléről. Mindezek alap
ján a fővárosi detuilkereskedolem az üz
leti élet mogéJónkülését és a forgalom 
megindulását, várja a nemzetközi vá
jártól.

Annál nagyobb megütközést költött a 
dotuilkereskedők körében a vásár veze
tőségének az a terve, hogy a kiállítók 
számára, tehát a külföldi cégek részére 
is meg akarja engedni azt, hogy a vá
sár utolsó napjain az. üzletük körébe 
eső cikoket közvetlenül a fogyasztó kö
zönség részére is eladhassák.

Teljesen indokolt ugyanis a budapesti 
dctailkoreskedolemnek az az aggodalma, 
hogy ez az. elárusitás a kiállított tár
gyuk visszaállításával járó nagy költ
ségekre való tekintettel a piaci áron 
alul történő kiárusítások .jellegét fogja 
magára ölteni és ez az olcsó bevásár
lási alkalom ismét a fővárosi detailke- 
reskedelcm vevőközönségét fogja el
vonni.

Az Országos Kereskedő és Iparos Szö
vetség erre való tekintettel a fővárosi 
detailkereskedelem érdekében átírt a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
vezetőségéhez és a Nemzetközi Vásár 
igazgatóságához, hogy a kiállítók ré
szére tervb®vett detail elárusítási enge
délyt no adja ki, hanem ragaákkodva 
az eddigi szokáshoz, csupán a nagybani 
üzletkötést engedjo meg.

IMeriinger és Kubel
1 posztó- es bek >arur.a . ykcrcskcdcs. FÓQzlet:. 
| bulvRnv ucca is. Deiallazlet*. Dohány ucca U.■

"\ítircasEiHER es kljoeKí
Budapest IV, Kossuth Laios u. 1 < 
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Aranymérleg helyett felértékelés
A gazdasági közvéleményt „es a 

szakirodalmat már régebb idő óta 
foglalkoztatja az a kérdés, hogy a 
mórlegvalódiság követelménye az 
aranymóri égnék, vagy a felért eke
lésnek a kötelező vételeiével valósí
tandó meg. A gazdasági élet vezeto- 
féríiait is két táborba osztotta ez a 
probléma, a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara pedig szintén nem tu
dott egyöntetű álláspontot elfoglal
ni. mert pénzügyi szakosztálya 
másként, határozott, mint a kamara 
teljes ülése.

A pénzügyminisztérium most, köz
zétett rendelettervezetével a felérté
kelés álláspontjára helyezkedett és 
ezzel elejtette az aranymérleg ter
vét.

A rendelettervezet szerint minden 
kereskedő köteles lesz megnyitó lel; 
lárt és megnyitó mérleget készíteni 
és pedig 1925. évi január hó első nap
jától kezdődőleg. A megnyitó mér
leg és leltár a mai papirkoronában 
fogja értékelni a vagyontárgyakat. 
Kimondja a tervezet, hogy az aktí
vákat legfeljebb a mérleg felvételé
nek napján érvényes értékig lehet 
a mérlegbe belúllitani, tág teret 
nyújt tehát a mérleg készítésére, 
amikor lehetővé teszi, hogy egy-egy 
vagyontárgy értéke egészen a mai 
napi árig legyen beállítható. A pasz- 
szivákat. ellenben abban az értékben 
kell beállítani, amely a merlegfel- 
vétel idejében a tartozás összegének 
tényleg megfelel. Az egyéni cégek, 
közkereseti és betéti társaságok te
kintetében a tervezet nem is intéz
kedik részletesebben, lianem^csak a 
részvénytársaságok üzletvezetését- 
szabályozza. A részvénytársaságok 
mérlegének elkészítésénél a tervezet 
két esetet különböztet meg. Ila a 
vállalatnak papirkoronában kifeje
zett vagyona meghaladja a vállalat 
utolsó mérlegében alaptőke és tar
talék elmén kimutatott papirkorona 
összegeket, a differenciát a vállalat 
többféle módon kqnyyelheti el. Így 
a többletet alaptőkeszámlara viheti, 
amivel szükségszerüleg összefügg a 
részvények névértékének felbélyeg
zése. Joga van továbbá alaptőkeren
dezési nyitni -éá’-ftL<’öhbletet
itt elkönyvelni. Végül a többletet a 
rendes tartalékalaphoz hozzá lehet 
csatolni. A rendes tartalékhoz azon
ban legfeljebb csak akkora összeget 
lehet csatolni, aminőt a vállalat az 
előbb említett két mód valameyike 
szerint elkönyvelt, tehát legfeljebb 
csak a többletnek a felét.

Ezekkel a rendelkezésekkel a ter
vezet a részvényeseket akarja vé
deni. mert kimondja, hogy amíg az 
alaptőkerendezési számlán bármilyen 
összeg szerepel, tőkeemelés esetén az 
uj részvényeket a régi részvénye
seknek kell juttatni, vagyis a több
letet minden körülmények között a 
régi részvényeseknek akarja biztosí
tani.

Ha pedig a megnyitó mérlegből 
az tűnik ki. hogy a vállalat tiszta 
vagyona a legutolsó zárómérlegben 
kimutatott összegnél kisebb, a dif
ferenciát szintén az alaptőkoszám- 
lán kell elkönyvelni és a régi rész
vények névórtékót le kell bélye- 

; gezni.
Ha pedig a megnyitó mérlegből az 

tűnik ki. hogy a vállalat tiszta va
gyona a legutolsó zárómérlegben ki
mutatott összegnél kisebb, a diffe
renciát szintén az alaptőkeszámlán 
kell elkönyvelni és a régi részvények 
névórtékót le kell bélyegezni.

Intézkedik a tervezet a vállalatok 
minimális alaptőkéjéről is és a ré
gibben alakult részvény társaságok 
minimális alaptőkéjét 500 millió pa
pirkoronában állapítja meg. Ha a 
megnyitó mérleg ilyen alaptőkét 
nem tud kimutatni, a részvény társa
ság alaptőkéjét egy éven belül köte- 
1 " , -p -r TT»''>a í M í O-

,000.000 értékben jije.*10 nyeremény

zettel fuzionálni.
Az újonnan alakuló részvénytár

saságok minimális alaptőkéjét a ren
delői két milliórdban állapítja meg. 1

A tervezet teljes adóamneszfiát ad 
azáltal, hogy u megnyitó mérleg és 
leltár adatainak az adóhatóságok ál
tal való felhasználását a múltra 
nézve megtiltja.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség legközelebbi ülésén fög a 
tervezettel foglalkozni.

Sovány eredményeket hoz a 
Lengyelországgal Kötött 
kereskedelmi szerződés

A Lengyelországgal folytatott keres
kedelmi tárgyalások során a magyar 
kormány arra törekedett, hogy Lengyel
országgal az úgynevezett legtöbb ked
vezményi elv alapján kössön kereske
delmi szerződést, amely szerint mindkét 
fi Ham kölcsönösen biztosította volna 
egymásnak azokat a kedvezményeket, 
amelyeket más országoknak már meg
adott. Lengyelország részéről egy ilyen 
kereskedelmi szerződésnek a megkötése 
nem ütközött volna nehézségbe, mert 
Lengyelország már több állammal kö
tött kereskedelmi szerződést, amelyek
ben az illető államoknak vámtarifáiig 
kedvezményeket nyújtott, a legtöbb 
kedvezmény nyújtásával tehát ezeket a 
kedvezményeket Magyarországra is ki
terjeszthette volna, Magyarország azon
ban eddig még nem kötött más állam
mal olyan szerződést, amelyben vámta
rifánkból engedményeket nyújtott volna, 
Magyarország tehát nem volt abban a 
helyzetben, hogy Lengyelországnak a 
legtöbb kedvezményt biztosíthassa, mert 
hiszen egy ilyen biztosítás teljesen tar
talmatlan lett volna.

A tárgyalásokat tehát mégis tarifa
szerződés alakjában kellett folytatni és 
tarifális engod^núúJ’o^ kellet^ kölcsö
nösén megállapítani, azokra a cikkekre 
nézve, amelyek a két ország egyinás- 
közti forgalmában fontosabb szerepet 
játszanak. Lengydprgzdq részéről^ elv
sorbán " ti f t(i-t'erme bekre helyeztek 
súlyt, Magyarország pedig a bort és a 
mezőgazdasági terményeket helyezte 
előtérbe. Sikerült is a magyar kormány
nak a lengyel borvámokat lényegesen 
csökkenteni és a megkötött kereske
delmi szerződésben Lengyelország a 
lengyel borvámokból 90%-os engedményt 
tett.

Steiner Antal dr. a Magyar-Lengyel 
Kereskedelmi Kamara főtitkára az Or
szágos Kereskedő és Iparos Szövetség
ben tömörült textiláru kereskedők 
szakosztályának felkérésére ismertette a 
textilárukra vonatkozó szerződéses hatá- 
rozmányokat, amelyek mindössze néhány 
gyengébb minőségű gyapjúszövetre ter
jednek ki. A magyar kormány ezekre 
a lengyel származású textilárukra csu
pán 10—-15%-os tarifamérsóklé8t nyúj
tott, úgyhogy a lengyel-magyar keres
kedelmi szerződés a két ország textil
áru forgalmát lényegesen emelni nem 
fogja, mert ezek a csekély engedmé
nyek csak néhány speciális lengyelor
szági textilcikk behozatalát teszik lehe
tővé.

HŐI kaIápökát 
az .OK >Z* taffoK 
családtagéi részére 
2O°/o Kedvezmény
nyel adunk. Férfi és 
női kalapiavit sokat 
és átalakításokat 8 
nap alatt eszköz
lünk nagyon szépen 

Kalapipari és 
Kereskedelmi Rt 

Budapest Vi. Óuoca47 
Nagymező ucca és 

Gvár ucca között

Budapesti 
Nemzetközi 

Vásár 
1925 április hó 18-37.

Rendezi .
Budapesti Kereskedelmi 

és Iparkamara.
Nagyarányú vizűm- és utazási Ked
vezmény a bel é ^Külföldi vasutaKra is

Lakús-olőjegyzés!
A magyar ipar bemutatója. A legjobb 
beszerzési alkalom. Felvilágosítás nyerhető a 
Vásárirodánál, V. Szemere u. 6.

STEINHARDT TESTVÉREK
VII, Király utca 1 3

Rövid- <8 szövöttáru nagykeresk—lés

KIZÁRÓLAG 
ENGROS 
ELADÁS
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XlLfrsnlifBrn Pdsdf
Általános vásár: április 19—22 ig 
Technikai vásár, április 17—22-ig

Némeíorsiág legnagyobb, 
szakmák szerint csopor ositott 

mmta-kiáliitása
A vásár újdonságai az óriási keretekben épült

Hausder Módén, 
mely felöleli az összes kultúrnemzetek női és 
férfidivat-újdonságainak kiállítását dlvnt-be- 
mutatákMsl, továbbá tép- és é elmisxer- 
kláilftAst Képviseletek közvetítése. 
Felvilágosítást nyújt a tiszteletbeli megbízott. 

Aczél Gyula Budapest, 
Vll., Rákócxi út 32. szám

TelcfOnsxámi József *118—10
A 75°/o vízum-kedvezmény 3 heti németországi 
tartózkodásra logosit. Utazási kedvezmények. 

Díjtalan vásári igazolvány

Réti Sándor* és Tsa
posztó-és bélésdrunagykercskedés, Károly körét 15

Reltzer Emil na”ykere»ké<lé«e
VI. »«» «• «*<—

A> Oruiroa Kereskedő és Ip.ro. 
SiOv.Mg hlvatalo. 1»dJ» 

AiOKISakMeményelt Bi.rks Istríndr, 
nerkMitl
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Tettenérték a betörőt,
aki tegnapelőtt szabadult ki a fegyházbóí 
Fejével betörte a főkapitányság ablakát, hogy a zavarban el

menekülhessen ’
számú ház után Pestre jött. Miután som lakása, 

sem foglalkozása nem volt, elhatározta, 
hogy régi mesterségéhez, a betöréshez 
tér vissza.

Este kapuzárás után besurrant a 
Damjanich ucca 39. számú házba, ál
kulccsal felnyitotta a padlást, feltörte 
Fischer dr. fogorvos padlúsfülkéjét, az 
ott lévő ruhákat összeszedte és kapú
nyitás után akart elmenekülni a zsák
mánnyal, mikor a házmester meglátta.

Amikor Bohnt a főkapitányság folyo
sóján a referens tisztviselő szobájába 
akarták vezetni kihallgatásra, a betörő 

hirtelen mozdulattal fejjel nekiug- 
rott a folyosó egyik ablakának. Az 
üvegcserepek nagy csörömpöléssel hul
lottak a földre, Bohn arcát és fejét ősz- 
sze-vissza sebezték. Azért csinálta ezt a 
dolgot a betörő, hogy az igy keletkezett 
pánikban elmenekülhessen. A detektívek 
azonban a meglepetésből csakhamar 
magukhoz tértek és alig futott Bohn 
egy pár lépést, már újra fogoly volt. 
Sérüléseit a rendőrorvos kötözte be.

A vakmerő betörőt ezután erős fede
zettel vezették Körmendy fogalmazó 

leié, aki letartóztatta.

HÍREK

A Damjanich ucca 39. 
házfelügyelője vasárnap reggel észre
vette, hogy kapúnyitás után egy fiatal
ember, hóna alatt nagy csomag ruhát 
szorongatva, ki akar osonni a házból. 
Gyanúsnak találta az ismeretlen embert, 
•ákiáltott:

— Honnan hozza azt a ruhát?
A fiatalember válasz helyett gyors fu- 

ásnak eredt a Murányi ucca irányába. 
A házmester most már látva, hogy be
törővel van dolga, utána futott és han
gosan kiáltozott, hogy fogják el. A 
hajnali órák közönségének segítségével 
sikerült is az illetőt a Murányi uccában 
elfogni. Rendőr érkezett, aki igazolásra 
szólította föl. A fiatalember bevallotta, 
hogy Bohn Bélának hívják és hogy 
tényleg betörést követett el a Damja
nich ucca 39. számú ház rádiósán.

A rendőr megkötözte a betörőt és be
kísérte a főkapitányságra. Megállapí
tották, hogy tényleg Bohn Béla a neve, 
harminchat éves nyomdaszsogéd. Hét
szer volt már büntetve betöréscslopáa 
miatt. Két napja szabadult ki a váci 
fegyházból, ahol másféléves büntetését 
töltötte ki, melyet szintén betörés miatt 
kapott. A fegyliázból való elbocsátása

— Bakk-asztal és men: óautó egy . 
szak uccában- Vasámip éjszaka tör- ' 
/ént A Drechslcr-palola hátamögött, | 
a kcsiccny Dalszínház uccáb i két 
jármű érkezett. Először egy lomha 
(árszekér döcögött végi i az aszfal
ton. A kocsi mellett néhány komor 
h'i’é'-ésü ur halad:. Megálltak a 
Drechsler-palota kapujában. Be- < 
c.s< ngctlek. Azután gyorsan fel az 
első emeletre, ahol egy kis tábla • 
mutatja az ajtón: Kossuth {Pártkör. 
j deA kiivek — mert a komo urak 
a Bak-csoport detektivjei voltak — 
behatolnak terembe. Fejveszett 
pánik. Mindenki a pénztárcáit után 
nyúl. Felharsan a detektívek szava: 
Senki se mozduljon! Halálos sápad- 
tan állnak a kártyások, csendben 
kezdődik az igazoltatás. Két egyen- 
r has ember vállára veszi a bakk- 
asztcilokat. elindulnak vele le a ka
puhoz. ahol kocsira rakják, mint a 
döglött versenyparipák hulláját. A 
kapuval szeri ben is áll egy kocsi. 
Nagy szürke autó, vörös kereszt az 
< dalán. Mentők. Balog Mária húsz 
éves kis cseléd balesetéhez vonultak 
In. A vasalódeszka fölé görbült Ba
log Mária háta még éjfélkor is. To
vább már nem bírta. Kiejtette kezé
ből a vasalót, odakapott a blúzához, 
ahol a vékony perkál alatt a szive 
dobogott és végigváaódott a konyha 
kőkockáin. A házmester a mentőkért 
telefonált. Búgott az autó szirénája. 
Odaállt a kapu elé. A doktor ur fel
szaladt a kis táskával. A szembe
ié vő kapu alól pedig lassan szállin
gózni kezdtek a leigazoltatott játé
kosok. Az éjszakai ucca járókelői 
csoportokba verődve tárgyalták az 
eseményt. A Bak-csoport ötven já
tékost igazoltatott le. tízmillió ko
ronát lefoglalt, összeszedte és ko
csira rakatta a kártyaasztalokat, a 
koporsót, a zsetonokat. Elegáns 
urak, estélyiruhás hölgyek tárgyal
ták az eseményt, izgatottan suttog- lllurui H X7UUUUtt 
va. A szűk uccaban pedig csak állt mentők a Rókus kórházba szállítot

ták. — Jofell Jó nos, 20 éves munkás sze
relmi bánatában öngyilkossági szán
dékból a Dunába ugrott. Kimentették. 
A Rókus kórházba szállították. — Kozma 
Karolynó háztartásbeli nő, ismeretlen 
méreggel megmérgezte magút. A men
tők a Rókus kórházba szállították. — 
Szeng Jcnőné 36 éves aranyművesnő, 
Bzublimútoldatot ivott. Tettének oka: 
nyomor. A Rókus kórházba szállították.

— Mikor részeg sofőr vezeti az 
autót. Tegnap délután hat órakor 
az Aréna utón az A. XIV. 402. sz. 
gépkocsi teljes sebességgel felsza
ladt a járdára és elgázolta Boncos 
József 68 éves magánzót, akit su- 
lyos sérülésekkel szállítottak a

— Öngyilkosok vasárnapja. Gcrel 
Szilárdné, háztartásbeli Váci út 63. szám 
alatti lakásán ismeretlen méreggel meg 
mérgezte magát. A Rókus kórházba 
szállították — Gabadi Mária 24 éves hi
vatalnoknő szubümátot ivott. A Rókus 
kórházba szállították. — Csinj/i/c Mária 
és Péska Mária cselédlányok a Város
ligetben szublimáltál meginórgozlék ma
gukat. Mindkettőjüket a Rókus kór
házba szállították. — Askenag Margit 
16 eves tanulólány az összekötő vasúti 
hídról a Dunába ugrott. Kimentették.

a vöröskeresztes autó és senki sem 
törődött azzal, hogy ezen a kora- ' 
tavaszi éjszakán Balog Mária ftusz 
éves pesti kis cseléd perkálbluza 
alatt dobogó szive felmondta a szol
gálatot. (S. P.)

— Báró dr. Petrichevich-Horváth 
Emil államtitkár az Országos Ipa
rosszövetség elnöke. Az Országos 
Iparosszövetség e hó 2-án tiszt
újító közgyűlést tartott, amelyen 
báró dr. Petrichevich-Horváth Emil 
államtitkárt választotta elnökké. A 
megválasztásról szóló feliratot a 
Szövetség ma délben nagy küldött
séggel fogja átnyújtani.

A Beretvás-pasztilla azért lesz ren-
dclvo az összes bel- és külföldi kliniká- flókns.kórházba. A gépkocsi vezető
kön, mivel nőm rontja a gyomrot, a szív fjsl]por Gyula 23 éves soffőrt, 
működését nőm zavarja. -----,,— .-m _ 1 

— A nyugati derby. Sopronból je
lentik: Vasárnap a soproni SFAC labda
rúgócsapata bainoki mérkőzésre állt ki 
a győri ETO csapatával. A küzdelem, 
amely iránt igen nagy érdeklődés mu
tatkozott, mindvégig a győriek fölényé
vel folyt; szép összjátékuk osztatlan el
ismerésre talált. A soproniak kapusa 
ügyesen védte az ETO sok veszélyes 
labdáját. Az eredmény a győriek ja
vára 1:0 volt; félidő (I : 0. A mérkőzés 
megkezdése olőtt a SFAC játékosát, Joó 
Autalt, aki ma százndszor játszott baj
noki mérkőzésben, babérkoszorúval tün
tették ki.

aki ittas állapotban ült a kormány 
mellett, előállították a főkapitány
ságra. Őrizetbe vették.

— Egy részeg apa megölte a leányát. 
Iiob Géza 52 éves asztalossegéd, aki csa
ládjától már régóta különváltan él, ma 
este 9 órakor hazament Konti ucca 9. sz. 
alatti lakására. Csak 22 éves Gabriella 
nevű leányát találta otthon, akit min
den előzetes szóváltás és ok nélkül zseb
késével mellbeszúrt. A szerencsétlen 
lányt a mentők a lakásán hagyták, mert 
állapota annyira súlyos, hogy szállítani 
sem lehet. A gyilkos apát előállították 
a rendőrségre, ahol ittasságával véde
kezett és semmire sem akart emlékezni. 
Robot őrizetbo vették.

— Apraja-nagyja elragadtatással 
szemléli a közismert Meinl-ccg ki
rakatait. Ez a cég az idén is kira- 
katversenyt rendez előkelő fióküzle
teiben, ahol ízléses ajándékkosárkák 
tetszésszerinti r nagyságú, formájú 
és összeállítású húsvéti tojások, to
vábbá legfinomabb likőrök, cognac 
és a cég utolérhetetlen kávé- és tea
keverékei kaphatók.

— Letartóztattak egy sikkasztó 
ügynököt. A főkapitányságon fel
jelentést tett Terstyánszky János 
egyetemi hallgató sikkasztás miatt 
Löwinger Hugó ellen. Terstyánszky 
több millió értékű gobelint és sző
nyeget adott át Löwingernek eladas 
céljából. Az ügynök értékesítette is 
a holmikat, de a pénzt nem adta át, 
bíinem saját céljaira fordította. Lo- 
winger ellen már több hasonló pa
nasz van. Vasárnap délelőtt előállí
tották a főkapitányságra és kihall
gatása után letartóztatták.
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BpesiVll,ErzsébetköFut40-42 
Müfogak, fogsorok, teljesen száj
padlás nélkül.
és koronák aranyatpötlö fémből 
is. Fog mvAs, fogtömés 
(plonibálár)rfr»«<f*f oHtnttvo 
tHÍdúisaa* io. MflUtík CSCtCfllC 
tordulion a legnagyobb bizalom
mal 40 óta (űnniUló
rende őnkbe Vidékiek soro• -
kívül fogadtatnak. — 1 évi 'át
állási Rendkívül nér ekHt árak!
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— Csendélet a Szvetenay uccában. 
Vasárnap délután a Szvetenay ucca 30. 
szám alatti lakásán összeveszett lakás- 
adónőjével Takárcslk István 36 éves 

! cipész. A veszekedés hevében baltát ra
gadott és azzal támadt az idős nőre, aki 
sikoltozva menekült előle. A jajkiáltá
sokra az ucca járókelői a lakás elé cső
dültek, miro Takárcsik András a kezé
ben 1« \ haltát közéjük dobta. Pár perc 
múlva rendőr érkezett a színhelyre, akit 
a dühöngő cipészsegéd szintén megtá
madott. A dulakodás hevében leszakí
totta a rendőr köpenyegét. Végül a kö- 
zönsóg segítségével sikerült a rendőrnek 
ártalmatlanná tenni Takar csíkot, Elő- 

' állították a főkapitányságra, ahol őri- 
1 zetbe vették.

— Tűz a pesterzsébeti sörfőzdében. 
Vasárnap délután a pesterzsébeti sör- 

‘ főzdo telepén kigyulladt egy szénakazal, 
t do még mielőtt a tűz elharapódzhatott 
i volna, a telepen tartózkodó alkalmazot- 
' tak eloltották.

I. (Ko-

Káposztásmegveri 
versenyek

Eladóverseny. 1. Pianisstno 
vács 8), 2. Ordas (Sohejbal 2 reá), 3. A 
temp (Kaszián 3). F. m. Alpdrückou 
(Stcmpol 6). Nyakh. 2& h. 10:112, 25, 14.

II. Kispesti díj: 1. Vézna (Blazsek 
1%), 2. Elopement (Sohejbal 2), 3. Donna 
Sol (Rojik 2). K h. nyakh. 10:25.

III. Háromévesek nyílt handicapja. 1. 
Magyarán (Gutái 4), 2. Békés (Rojik 
6), 3. Pronto (Sohejbal 4), F. m. Ilelicon 
(Stolz 8.) Meszelő (Martinék 5), Ta
mara (Szabó I/. 4), Paraszt (Gulyás B. 
8), Orkán (Sajdik 6), Barátom (Rajesik 
20), Útmutató (Kovács 12), Nép thisz 
(Stonczel 16), Kontár (Opaciti 20), Da- 
maskus (Singer 14). Nyakh. fél h. 10:51, 
18, 21, 18.

IV. Handlcap. 1. Planéta (Kovács 3), 
2. Ballada II. (Stonczel 4), 3. Kockatov 
(Rajesik 50). F. m. Porfcction (Gubái 2), 
Posonso (Paksi 4), 3. Almom (Babinyez

, 16), Facctto . ........................ *
25), Maritta 
15, 14, 31.

V. Ürömi
2 és fél reá), Sárgám (Martinék 2). Fél 
h. 1O.:12.
' VI. Welter handlcap. 1. Patyolat 

’ (Sohejbal 2), 2. Legenda (Sajdik 5), 3. 
■ Kürtös (Rojik 1 és fél). F. m. Pinou- 

•loítoho- (Takáes 12), Madamo Mére (Ba
lázs 4), Isola Bella (Martinok 5), Fodros 
(Stenczcl 6), Dukat (Singor 12).

— Megállapították a vasúti hídon 
talált holttest személyazonosságát. Az 
összekötő vasúti hídon egy borza' mason 
megszonkított férfi holttestet tíV’tak. 
Semmi írás nem volt nála, úgy hogy 
személyazonosságát sem tudták megál
lapítani. A detektívek mára kiderítet
ték, hogy az illető Kovács Pál borbély
mester, aki régen gyomorbajban szenve
dett és állandóan emlegette, hogy véget 
vet életének. Kovács pénteken este el
távozott hazulról, egyenesen az össze
kötő vasúti hídra ment és a legelső el-1 
haladó vonat elé vetette magát.

- Halálos baleset. B *ch Szidó
nia négy éves kislány a x\yugQti p.’v 
lvaudvar előtt játszadozott, mikor 
egy repülőgépről röpcédulákat do
báltak a földre. A kislány a szál
lingó röpcédulák után, szaladt. Noki- 
futott egy robogó villamosnak, mely 
halálra gázolta.

— Elfogtak egy vakmerő boltltolvajt 
Három hónappal ezelőtt feljelentést tett 
a főkapitányságon ismeretlen tettes el
len egy Attila körúti kereskedő. A fel
jelentésben előadta, hogy az ismerotlen 
férfi beállított az üzletébe és vásárlás 
ürügye alatt megtekintett több vég ze- 
flrt. Az áru azonban nem felelt meg 
neki és vásárlás nélkül távozott. Távo
zása után vették csak észre, hogy 900.000 
korona értékű zeflrt ellopott. A rendőr
ség annakidején megindította az eljá
rást, de a tettesnek nem sikerült nyo
mára akadni. Szombaton délután a vak
merő tolvaj ismét megjelent nz üzlet
ben, de a főnök felismerte. Rendőrt hív
tak, aki előállította a főkapitányságra. 
Kiderült, hogy Kadar István kereskedő
segéd és azonos a múltkori tolvajjal, 
őrizetbe vették.

— Húsvéti ünnepek Balatonfiireddn. 
Már az üinepek alkalmával megkezdőd
nek az idei olcsóbb árak. Lakás, teljes 
ellátás a szállókban naponta 130.000 ko- 
ronu, a szanatóriumban 170.000 koronától 
feljebb. Az uj gyorsvonattal (Déli vasút) 
3 óra alatt elérhető.

— Elfogtak egy betörő papgazd- 
asszonyt. Vasadi Balogh Lajos, a 
fehérmegyei Gyúró község reformá
tus lelkésze följelentést tett az ot
tani csendőrségen, hogy távollétében 
feltörték a lakását és magtárát és 
250 millió értékű ruhaneműt cs bú
zát loptak el. A rendőrség a nyo
mozást megindította ésr megállapí
totta, hogy a betörést Kiss Sándor- 
né, a lelkész elbocsátott gazdasszo
nya követte el. aki Budapestre köl
tözött. Táviratoztak a budapesti fő
kapitányságnak, hogy Kissnéf, fog
ják el. A detektívek elő is állították 
az asszonyt, aki beismerte, hogy a 
betörést tényleg ő követte el. Őri
zetbe vették és értesítették a cson- 
dőrséget, hogy Kiss Sándornét ve
gyék át.

— Üzlotfelofizlatás következtében ha
risnyák, keztyiik, mindennemű kötött
áruk meglepő olcsón kaphatók még rövid 
ideig Guttmann Béla Rt. nagyáruházá

ban, IV., Koronaherceg uoca 6.

(Balázs 16), Tündér (Siván 
(S inger 50). 3 h. fejli. 10:43,

díj. 1. Frivol (Gulyás B.

|

Forduljon pénzügyben vállalatomhoz 
teljes bizalommal 

CDCIin Ingatlan Árublzományl és 
r&lEUll Kereskedelmi Vállalata

VII, Miksa u. 13. Tel. J. 62-53

Párisién Grill
Párisi kalitka

PalmBeachlioe
a fűvárosi közönség lég. 

kedveltebb zenekara
Csak 

az úri közönség 
táncol

Kedd, péntek és 
szombaton zéróra 
reggel Órakor

Kaidat* i 11 érakor
Tálalóm Sl-74 »i*i"
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Férfi és női ernyő 
tartós minőség 

95.000
BŐRKEZTYÜ

30 000 
75ooo 

88000

96ooo

110 000
125.000

Fekete női classé
csak &•/<. •' számokban, reklámár.......... .

Pécsi classébör í5í « ura, 
mindéi) színben, jóminőség.........

Prágai kecskebőr nai,
minden színben, rendkiviil jőminőeég...

Kutyabör (nappa) 
győngyházgombos, férfi és női...............

Kutyabőr (nappa)
eMttos, férfi és női...................... . ...... ...........

Mosóbőr szarvasbőr
fehér és sárga, női és férfi..........................

Férfi ingek
Zeffiring Q5 AAA
Selyemmellii 11R AAA

2 gallérral, legújabb minták....... I lUlUUU
Hj-ésdamastmellO gggQfl

hosszú .?.......  ZZZZ 98.000

Angol zefir ICA ílílfl
2 gallérral, legjobb minőség  lUUlUUU

Féiseiyem divaternyő
férfi és női

175.000
VÁSZNAK

in
t!5

N

SELYEM
Ruhaselyem

minden létező szinten, 85 cm széles.....

Japán-selyem
minden létező cmnbon, 95 cm széles.....

Crep de chine
minden létező szinten, 95 em széles.....

Trikóselyem
mindam létező színben, 140 cm széles....

Mintás seiyemmarokin
100 cm széles-............................-............. .........

Mintás crep de chine
100 cm széles.—.............................................  IQvOOO

Mintás trikóselyemé,marokinOOO
140dm széles—.......... ..........................................XJUOOO

2 gallérral, legjobb minőség

N & 
te 
> cü

3
o
in 
in 
»© 
TJ 
a <D 

Aí 
43 
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N C 
s 
48 
>

....68000

. 83 000

. 108 000

1.... 125 000

. 155 000

. 160

Rövid alsónadrág 
fehér siffonból és zeflrbűi 

45,49,55 ezer

SELYEMNYAKKENDŐ
Divatminta Moeador Mintás ujd. Moare Kockás ujd.

29.000 55.000 65.000 98.000 110.000

Reklám-vászon................ .
Mosott vászon

reklámár........................ ,.—...<m,h  

Angin börerös
leszállított ár....................... .............. .

Kelengye-vászon
minden célra alkalmas..........................

80 cm-es batisztsifon
jómínőség....................................................

Ágynemtl-sifon
kitiinő minőség.................................. .

Ágynemtl-damaszt
virágos és csikós...................... . ............. .

Lepedővászon
150 cm. széles, reklámár...................

130 cm-es batisztsifon
jómínőség......................................

Kerti abrosz, rojtos
mindon színben........................... .......... .

6 személyes kávéskészlet
rojtos........................... .................................

5
ma*

3
5*

9
& 
Q- 
*1 
fi)* 

Ofi.
81 

g-g. 

tb ® 
0 0

Szimpla keménygallér Dupla-keménygallér
Prágai 1-a bécsi

12.500 15.500 13.900 17-000
Prágai I-a bécsi

12600

14.600

17 600

18.600 

22.000 

22.600 

33.000 

39.000 

39 000 

90.009 
130ooo

6szem. kávéskészlet, azsuros 000
fehér alap, színes bodür................................Z&UOOO

6 személyes étkezőkészlet OOn
fehér damaszt................... ................................AtLU.000

LendamaszttörUlközö A 0 
jóminőségtt.............................................„.......... *TU.OOO

7

Wl Ö>
49.1

Tárté, miataW... 6,500 I XmÍÍ"*
Hímzett ... ...............18.500 I Cérna.........

Kockás cérna.

NADRÁGTARTÓ
Selyem..........................29.000
Gumi 39.000

Alöi t
Sottis és szines kelmék Aíl

seviot és gabardin............................  «... "TU.OOO

130 cm. széles gabardin A O
minden szinten........... .........................n.... ifcOOO

Sottiskelmék 7C

szövetujdonst
140 cm. széles kosztümkelme len

tiszta gyapjú, minden színben..IUUOOO

Divatkockás gyapjueolin ion
135 cm. széles .........................................   IvUOOO

130 cm. széles gyapjuripsz 19E

ágok
Marokin gyapjúszövet 4£n

135 cm. széles újdonság..........ZUU.OOO

Marokin gyapjúszövet 3A n
140 om, ásóiéi, különlegesség—......... W"rU.000

140 om. széles koverkotkelme 0 A fi
Divatkockás gyapjucolin 1QC

legújabb divat.................................................... IZvOOO
Gyapjubrokát marokin OOO Burburry-kelmék nin

minden divatazinten.......—í, [ U.000

MOSÓ ÁRUOSZTÁLY
Mosódelén és kékfestő 10

méterje....................... ............... . ...... ........ .............. 10.500
Mosókrepp 10

Férfiöltönykelmék
140 cm. as4la«

Teniszcsikos ... ....................... 85.000

KALAPOK
Divatkalap cp

la gyapjukalap llf|
minden színben ........1lU-000

Keménykalap lin.

Mintás mosómarokin Angolutánzatu.........................135.000
Tiszta gyapjú homespun... .185.000Mosóvoil ne

pftrl’i minták..........................................................ZD 500
Francia eponzs 30

logulabb mintákban.................... .......................uO.000

Tiszta gyapjú kamgarn 195-280.000
Burbury saját csikkal 270-320.000

Olaszkalap len
selyem béléssel.....................  „ lUU-OOO

Francia eponzs A O
duplaszéles...............................................................*TU 000 Wippecord, tiszta gyapju320-360.000

Gyermek patent harisnya (fekete és barna)
__ ’• »*• 2. »*•  3. sz. 4. sz. S. sz. 6. sz. 7. sz. 8. sz. 9. sz. 10. sz. 11. sz. 12. sz.

8.00Ü 8.500 9.Ü00 9.700 10.500 11.500 Í2.5Ö0 13.500 15.000 17.000 19.000 21.000 23.000
Selyem 

trico 
Reform- 
nadrág 
minden 
szil '. an 

85.000

Kö? lehÉrnemii o&ifíiy | Csecsstnő SelensrtÉk 1 Zsebkendőit
Hímzett ing és nadrág... m ... 33.000
Batiszt ing csipKével 78.000
Batiszt garnitúra 

ing és nadrág..........  139.000
Him;;ett combiné 

cslphé.ol _...................   1U.0M

Bébé ingecske..........-. ... -. -. 21.000
,.Tetra“ pelenKa_________  25.000
Hosszú párna hímzett 115.000
Piquo paplan —. -. .- 85.000
Kötött Kabátka .... .........   ... 15.000
B«b4-,a,Mc cérna .......    1S.0M

Hímzett ajuros ..........  5.900
Húsvéti színes hímzett 8.500
Divat-zsebkendő 6.500
Selyem zsebkendő színez .- 25.000 
Len zsebkendő ajuros

férfi ......     25.000

Selyem 
trico 

nadrág- 
combine 

minden 
színben 

145.000
Zappe hivatkozáknak mintát küldünk

Meg nem leleíö ánuért a pénzt visszaküldjük vagy visszaadjuk
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Mister Smoking
mondjon valami jól! SZÍNHÁZ RÖVID HÍREK

— Jőtf A’o hallja magának úgjiqn- u j. , < < tx , -r^ ,
cin mondhassa azt, hogy Miért bukott meg a „Dé Dé" a bécsicsak

jesifem kérését, hát hallgasson csafel 
meg, milyen bajok voltak a Maqne-\ 
(le. utolsó próbáján. Vágó, a fő-\ 
rendező, meg Csór fos a főszereplő' 
csúnyán összekaptak a Magnetic 
fedélzetén. Csortos kifogásolta Vágó

premiéren?
Érdekes szerzői per a budapesti törvényszéken

•
...........................,______  . - __ mindennapi érdekessegü

rendezését, Vágó viszont azt mond- szerzői perrel foglalkozott a buda- 
ta, hogy Csortos se tud rendezni, pesti törvényszék polgári tanácsa. 
amint azt a Vígszínházban belga- -A felperes Willemitz Christine volt, 

n Pirns h^ingiallfíriu**- akinek a „Dé-Dé“ cimü darabját a 
múlt év elején hozta színre a Ma
gyar Színház. A darabnak meglehe
tős sikere volt, amennyiben jóidéig 
műsoron szerepelt, sőt elindult, hogy 
meghódítsa a külföldöt is.

Magúét le hajó, ami később lesüllyed Becsben a „Metró pol“-szinház adta. 
a vízbe. jeléi a darabot, amely ott megbukott

, lés innen ered a per. A szerző azt ál-
— áh volt a vege, llitja, hogy darabját bosszantó mó-
— No ne ijedjen meg. a végén ki- dón megnyirbálták, ügyetlen kiha- 

bék ültek. Csontosra nem lehet gvásokkal elvettek a darab erdekes- 
haragudni. Ez a nagy darab ember segot es igy a Budapesten   — 
csupa szív, méghozzá csupa jósziv színpadi munka becsben siralmasan

zolta. ahol a „Piros buqyelláris"- 
b«,i meisseni Jiorcellán díszelgett 
a tulipános magyar ninszedény he
lyett. A két színész olyan tüzes vil- 
tárnokát szórt egymás felé, hogy 
maid megqyullaflt az a szeqénq

Nem oly a

sikeres

CSATJJf KÁLMÁN
új vígjútóka, amely ezúttal is a 

magyar vidéki életből meríti tiu- 
gyát, már elkészült. A Nemzeti 
Színházban kerül színre.

„RABLÓLOVAG0
reprizéro gondolnak a Magyar 
Színházban. Bajor Gizivel, 
Csór fossal és Törzszsel a fő
szerepekben. A kis szerepeket 
nagyobb ára a régi szereplők 
játsszák majd.

„HALLÓ UJi’EST!"
a címe az újpesti Blalia Lujza- 
színház revüjének. A revüt Har
mat h Imre írja és Fodor Artúr 
rendezi.

HA A „BOB HERCEG“-ET 
felújítja a Király Színház, 
Bob uríi Lábass Juci lesz.

„VERÉB"
című mesejátékot még az idén 
színveliózza a Renaissance Szín
ház. A símszereplő, egy kis new- 
yorki apaeslúny; a ..Veréb" Ilos- 
vám Rózsi lesz.

BEÖTHY LÁSZLÓ. EMÖD TAMÁS 
az Unió elnöki irodájába be
zárkózva. darabot Írnak. A 
Beöthy—Ernőd darab az Unió 
egyik színházában kerül 
színre.

A

színházi ügynökség ellen, 
darabot németre lefordította.

Willemitz Christine keresetében 
kifejtette, hoev színmüve Budapes
ten nagy sikert aratott és a bécsi 
debacle-ért kizárólagosan a perbe- 
fogot.t budapesti színházi ügynök
ség a felelős.

Ma foglalkozott ezzel az üggyel a 
polgári törvényszék Födy tanácsa, 
amely a felek meghallgatása ulán 
a „Dé-T)é“ szerzőjét elutasította ke
resetével.

A bíróság döntésének Indokohisá- 
ban konstatálta, hogy Willemitz 
Christine annakidején elolvasta és 
jóváhagyta a fordítást és ezért nem 

j támaszthat igényt anyagi kárpót- 
1 lásra.

A szerző jogi képviselője megfel-

A

CStlPu szív, irteurwKAu vbii/ju juaj»v ...
és hizomi a lénynek sem tud ártani, mwbukott,. . —■*— „ .

.. .. ... . -„..-zr. .... i A szerző ezért kártérítési pert in-i A szerző jobi ke
ditoft az egyik ismert.nevű magyar llebbezte az ítéletet.pedig hát eléggé csípik őt.

— Mit tudja ... 1
A Vígszínházról? Hát igen, ma-\ 

gának megmondhatom, hogy a 
Szomory-darab az idén már nem 
kerül színre. A mai konjunktúrát- 
lan világban nem érdemes a nagy 
ágyukkal élőhozakodni. Megteszik a 
kisebb ágyuk is. Lássa ott van 
Becs, ahol hasonló rossz a, konjunk
túra, ott is hallgat Lehár. Fali. 
Strauss, Kálmán, csak a Stolzok 
meg a Hirschek Jutnak szóhoz, a 
vagyok elteszik melódiáikat azokra 
az aranyjuez szép napokra, amikor 
közönség is lesz a színházban.

— Hát tényleg olyan rosszul megy a 
Bzinházdknakf

-- A színházaknak nem megy 
bosszul, hanem a direktoroknak, akik . . .
d mérhetMlqn sziiiészgáz^k^ql i^ii^^k^ 
megterhelték büdzséjuféet, 'hogy 
fnQst nem tudnak- a bajból ki
mászni. De azért ne féljen, nincs vc-

— Vigabbat? Tessék. A minap ti 
színházi doktort felkereste egy sc- 
aédszinész

— Kérem szépen doktor ur nátha- 
lázam, van.

— Sebaj — mondta' a. doktor -y 
menjen szépen haza és vacsora után 
vegyen be egy aspirint.

Másnap találkozik a doktor a 
pácienssel.

— Nos, használt az asplrin.
— Nem az doktor. Be sem vettem.
— Talán: vem volt qspirinje?
— Aspirinem lett volna, de vacso

rám nem volt.
— Csütörtökiül az orfeumban látták, 

mesterem.

— Ez a. Pest! Ez a Pest! Már c,zt 
■jsjudia. Bizony ott voltam és pom- 

mulatí&nWiBátöulaloS e# a 
._ Tarján, .meg segítőtársa 'a főtitkár 

Pásztor. Minden hónapban a legtö- 
szedetem. Eail' két'l'ií'-darxib éí héletesebb utüsorral kedveskednek, 
kcbirebillcn, a médea.

— A melegben'}
— Mi az, hogy melegben. Hát a 

'Sybill annakidején nem nyáron on
totta virágait, meg a Szerencsetánc, 
meg A Három gráciának nem nyár
ban voltak a legforróbb sikerei?

•— Talán már Féld, isi
—• Hogyne. Az öveg Keld Zsigával 

néhány nappal ezelőtt beszéltem.
Tiszenőtötigcn mek nyílik a 

müintészet — mondotta az öreg — 
a. Matyi fiam már Pécsben van, 
hoty mekvásárolja. nekem asz uj 
diszlcteg, amit nekem szükségesek. 
Asz Aurél fiam majd adja a pén- 
szet, Matyi mek vásárolja a disz- 
leteg. Persze nem lesz olyan pom
pásak, mint asz a Haskell csinálto, 
de a Feldmatyi nem mety a 
szomszédba észért... i

— Itt az öreg féld nagyot neve- < 
telt, lehet, hogy azért, mert a Buda-1 
pesti Színház különálló épület, nincs^ 
szomszédja, ahová a derék Matyi 
észéri elmehctuc.

— Nálunk is revü fog menni — 
folytatta Féld Zsiga — mint o többi 
színház, de nem olyan vacakok, 
hanem igaszi revü, mint volt a töb
bi. umiket az én Matyi fiam irtó.

— Lássa, ez már aztán érdekes dolog 
volt, de most mondjon valami vigabbat.

l

tgy

U.agályos betegségeknél 
nélkülözhetetlen a

* „Marica grófnő" előadása lesz ezen 
a héteii a Király Színházban. Hétfő, 
kedd, szerda, csütörtök este és két va
sárnap délután és húsvéthétfő délután 
Kálmán Imre tündöklő remekműve ra
gyog fel' a Király Színház színpadán 
'Lúbuss Juci, I....... Z7..„, ~‘.A ...... .
R átkai, Galetta, Latabár, Szirmai,

* Két világhírű zeneszerző legnagyobb 
slágeropercttje, Kálmán Imre „Cigány- 

.vu-u.y oz.uraz .zmpuuan L''!';ír F<«no Fraskitá".
I’álmay Ilka, Síró Anna,' J'íjlom.nuljn a A nrosll Színház Jövő heti 

„„.vita, Latabár, Szirmai, műsorát. ITo nap, Lottón, cnr.t.--'-- 
•Hasító nagyszerű együttesében. A „Ma- ís. husvethótfon esto Rózsahegyi 
nca grófnő -lg Kosáry Eramy, Honthy 
Hanna, Király, Ilátkai, Latabár együt
teső Buttykay nagy operettjében, „A 
császárnő apródjú"-ban. Nagypénteken 
nincs előadás.

* Ma, hétfőn este Rózsahegyi Kálmán
nal a „Cigányprímás" a Városi Színház* 
bán. Lacit Halmos János énekli.

* Az „őszi szerelem" minden este — 
szerda n kivételével — a , Renaissanite

;• Szhiltózharf. O4y kivé tel <lcn 
az érdeklődés az „Őszi szerelem" clő- 

‘ j adásai iránt, hogy szerda kivételével [ 
1 { — amikór is Sarment „Árnyhalász“-a •

|- ke rfH-'S sínre—■— -m—JhWAh mdenr es 

szorepcl a műsoron.

* A Renaissance Színház husvétja. 
Husvét vasárnap és hétfőn esto a. szín
ház nagy sikere az „őszi szerelem" va
sárnap délután „Szeretni...", hétfőn 
délután „A Waterlooi csata" kerül

. színre.
* „Szibill" a Király Színházban Mü- 

| vészét és közönség ünnepe lesz nagy- 
l szombat estéje a Király Színházban. A 
1 „Szi:blllt“-t játsszák, Jacobi Viktor,
Bródy Miksa és Martos Ferenc örök- 

t, az utolsó évek

műsorát. Ilolnnp, hétfőn, csütörtökön 
' ' ...i Kál

mánnal a „Cigányprímás", kedden, 
’ szerdán és husvétvasárnap este Lehár 
világhírű operettje, a „Fraskita" kerül 
színre. Hasvét első napján délután Ró- 

I zsaliegyi Kálmán és Molnár Aranka 
felléptével a „Cigány", húsvéthétfőn 
délután Alpár Gittával „Rigolelto" ko
rül színre.

'..aüidLjii'ől egyiuuimddi4C~.mJiaálLa.pit- 
juk, hogy nincs tovább és íme, a 
következő hónap műsora fényesen 

J megcáfolja megállapításunkat.

Nagyszerű!
’' — Mit ‘ nagyszerű. Hihetetlen 

. mégis valóság! Lássa édesem, ha _ 
'.Okító magát ördögi művészetével 
eltüntetné, igazán nem volna kár 
magáért. Persze maga mA-g eltűnt 
állapotában is tátott szájjal bámulna 
mindazon, amit ez a csodáin fos mü- 

1 produkál. És a többi mind. ^twvtiZ vn
Egyik tökéletesebb _ artistaszám,1 vírágzásu remekművét, az uluibo bvbk 

J mint a másik. Ez a Bisiory és társa legszebb, legfinomabb magyar oporett- 
abszolut milvészmutatvány okkal, jót, amely olyan külföldi karrierrel

' Garrel a csontnelküli ember, mind... dicsokBzik, amellyel talán csak a „Jla- 
műid... Tudja, ifjú barátom, hogy gpófnő" tud vetekedni. Tündérszép 
amit ezek produkálnak, a legtökéle-1 muzsika, ragyogó, igazi vígjátéki szö

veg magyarázzák a „Szibill* népszerű
ségét ég világjáró dicsőségét. A Király 
Színház díszes kiállításban hozza ki a 
legszebb magyar operettet, az előadás 
pedig külön szenzáció. A nagyszerű 
Lábass Juci a címszerepben, a bájos 
Honthy Hanna, a kitűnő Bciky Lili, a 
klaszikus humorú Rátkai Márton, a| 
esongőhangu Nádor Jenő, a kiváló veu- i 
dógénekes Kzentmiliályi Tibor, a m. kir.' 
Operaház tagja és Latabár tökéletes | 
humora eseménnyé avatják a „Szibill"' 
előadósát. A „Szibill" előadását vasár
nap és hétfőn esto megismétlik.

tölthet a magyar tengeren

nfüre^en 
napi ellátás láttassál a szállodában 

130.000 korona, a Szanatóriumban 
170.000 '-oronától feljebb

Kellemes és olcsó 
Wst@ünnepeKet-

C.1
02

tesebb művészet. Mén is szerette, 
őket a közönség, amely estéről-estére 
zsúfolt nézőtéren gyönyörködik 
munkájukban.

• A „Magnetic" nagy sikere. (A Ma
gyal* Színház újdonsága) Pásztor Árpád 
uj színmüve, u„Mugnctic“, amely ese
ményszerű sikert aratott a Magyar Szín
ház premierjén, vasárnap, hétfőn, szer
dán, szombaton, jövő vasárnap esto és 
húsvéthétfő délután rendes helyárakkal 
szerepel a. műsoron. A hót többi estéit, 
Nagypéntek kívótolóvol, amikor a szín
ház nem tart előadást, a remekül mu
latságos „Csibl" tölti ki, amelynek
minden előadása Bajor Gizivel és Csor
tos Gyulával táblás. A „Csibi" vasár
nap délután is szintekéről rendes hely
árakkal.

észletfizeaésre
férfiöltönyök, raRl-tnok.nöi velourkabátok 
ndnyeoak, aixlonfakarók fjtagőnriM la 
apyflBrnlfurák é* mindennemű ruhára 1 
cikkek úté >yO» áron kaphatok « 

Dobucca •- Mám, félemelet 1.
É lapra hivatkozóknak 5 százalék kedvezmény.

ezcrK-tól és IV., Vámhái-Hörut 8.

Világvárosi
varieté műsor

VIII, RÁKÓCZI UT 63. SZÁM
TELEFON: .JÓZSEF 21—16

rendkívül elő
nyös árban 

[ Tornacipők minden ki- 
■ vitelben 20-100 ezer K

i
i

Duplafafpn fernlaz- 
clpók ís dunlatalpu 
izandvok érkatta <

bőrcipő
Női regalt? lakkaplival

1iO ezer K 
Női regatta, varrott, 
extra l-a 250 ezer K 
Férfi box 235 ezer K 
Férfi varrott, extra l-a

350 ezer K
A 25 év óta fennálló 

SCHXFKR-CtGNtL, Döbrentei tér 4. szám 
felelőn: 5-71. - Alapítva 1898 

Gyermekcipők bámulatos olcsó árban
már 100 ezer koronától

Ma, hétfőn záróra
reggel 5 órakor

Ro^al^nolló Tízparancsolat prolonsáluc^
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• A „Flfl** 222-edszer kerül szinro 
csütörtökön esto a Blalia Lujza Szín
házban, amelynek Villometz-Heltai 
Jenő-Ohristiné remekművű operettje 
legnagyobb sikoro volt. Dallamosság, 
ötletcsség, mulatságosság teszik szenzá
cióssá a „Fifl**-t, amit a Blaha Lujza 
Színház most is parádés kiosztásban 
játszik. Vaály Ilona, Viola Margit, Bo
rosa Géza, Szirmai Imre, Galetta Fe
renc, Fülöp Sándor novo fényes szinla- 
pot jelentenek. Csütörtökig minden esto 
a nagysikerű „Feleségem babája** kerül 
6zinro, nagypénteken nincs előadás. 
„Fi-Fi“ előadásait szombat, vasárnap 
és hétfő este megismétlik. Húsvéthétfő 
délutánján „Szulamit**, jövő vasárnap 
délután „A feleségem babája** mérsé
kelt helyárakkal.

• A Belvárosi Színház következő hete 
a sikerek hete. Vasárnap, hétfő, kedd, 
csütörtök, szombat és jövő vasárnap 
esto az évad legmulatságosabb francia 
bohózata: „Én már ilyen vagyok** kerül 
színre Titkos Ilonával. Szerdán Fodor 
László brilliáns vigjátéka „A nagysá
gos asszonyt már láttam valahol** sze
repel a műsoron. Nagypénteken nincs 1 
előadás. Vasárnap délután Lakatos 
Láezló kitűnő komédiáját, a „Fej vágj’1 
írá«“-t, a jövő húsvéthétfő délután „Ki 
babája vagyok én“ játsszák mérsékelt ‘ 
helyárakkal.

* A Vígszínház jövő hetének iro
dalmi és művészi eseménye az „Abla
kok** szombati bemutatója. John Gals- 
worthy vigjátéka diadalmas pályafu- , 
tása során jut a el hozzánk. Nagyszerű , 
kerepelt Danám Lili, O •• .
Gazsi Mariska, Gyongyossy Erzsi, Kürti, A Vasasok a kapott gól után

SPORT •l

7 tzenegyessel 
mentett meg egy pontot 

az MTK
RTörekvés bravúrosjátékával csalinem lei,, ^zte 
a bajnokcsapatot — K renezánszát élő FTC pom
pás Játékkal győzte le a Vasasokat — M komplett 
BTC veresége az UTB-től — BBKC győzelme a 

a ne fölött
A vasárnapi bajnoki programot is

mét a Hungária útra koncentrálták. Az 
FTC—Vasas és az MTK—Törekvés-mér
kőzések ismét húszezer nézőt csábítot
tak ki az MTK-pályára.

Mindkét mérkőzés megérdemelte az 
érdeklődést. A nagyszámú közönség 
pompás sportelvezetet talált a „terí
tékre** került két mérkőzésben, amely
hez előételként a TTC—33 FC élethalál
harcát szervírozta az élelmes pálya
igazgat óság.

Két pompás csatársor játékát élvez
tük az FTC—Vasas-mérkőzésen.

Hullámzó, változatos küzdelem után 
az első félidő 30. percében szerezte 
meg a vezetés* Dómján az FTC-nek az

hány perc múlva Szűcs ismét vezetés
hez jutatta a Törekvést.

Szünet után inkább a bajnokcsapatot 
láttuk frontban. Ennek eredménye volt, 
hogy a 29. percben Opata 6zép góljával 
az MTK kiegyenlít és ezzel sikerült 
egy pontot megmentenie.

Az MLSz játékengedélyével élve, a 
BTC megerősített csapattál vette fel_ a 
küzdelmet az UTE-vel a Stadionban^ 
A mérkőzést azonban Priboj góljával 
az

UTE 1:0 arányban megnyerte 
és a BTC helyzete ezzel ismét katasz
trofálissá vált.

A BEAC Is győzött
A sztrájkoló kispesti játékosok helyén 

ismét tartalékokat volt kénytelen a

elé, ahol Kultsár megbotlott és va- 
lósággal beesett a célba.

A nagyszámban kiutazott közönség m 
első percekben teljeson tájékozatlan volt 
az eredményt illetően és ogyrésze Ki 
rilyt, másik része pedig Kultsdrt válts 
győztesnek.

Az izgalom a tetőfokra hágott, mi- 
dőn

Moldoványt István dr. célbíró 
Kultsár Istvánt hirdette ki most 

már hivatalosan győztesnek.
A közönség egyrésze izgatottan tűnte, 

tett a célbírót. Ítélet ellen.
És itt meg kell állapítanunk, hogy a 

közönség tüntetése teljesen indokolatlan 
volt. A versenyen ugyanis egyetlen em
ber som akadt, aki akár Kultsár, akár 
Király győzelmét látta volna. Ez-el 
szemben Moldoványt dr. a legjobb néző, 
szögből ügyelte a befutás sorrendjét 
Moldoványt korrektségéhez pedig egyet- 
len szó sem férhet.

Megállapítást nyert, hogy Kultsár 
beesett a célba és ezzel megszerezte 

a győzelmet.
A szenior bajnokság finise példátlan a 

magyar atlétika történetében. A csodá
val határos az, hogy a versenyzők

13 kilométeres nehéz hegyi terep 
befutása után egyszerre érjenek be 

a célba.
Király Pál dicsőségéből azonban sem

mit sem von lo ez az eset, mert mind
kettőnek idejét H.iS.e mp-ben dllapítot- 
lák meg.

A verseny erdoménye egyébként a kő- 
vetkező:

1. Kultsár István (MAO)
2. Király Pál (ESC)
3. Grosz István (MTK)
4. Szerda (MAC), 5. Hrenyovszky 

(CsFC), 6. Majzik (ESC), 7. Belloni 
(MAC), 8. Váradl dr. (MTK), 9. Zöllner 
(MAC), 10. Kennel (MAC).

Csapatversenyben; Bajnok; MAO 31 
pont, 2. ESC 54 pont, 3. MTK 55 POnt 
4. FTC 104 pont. 5. MTE 120 pont.

Gaal Franciska, ifjúsági csapatból előléptetett csatára.... L..-ro> kiirt, . . . . r ------------ —— - m'-i.v'i-.i-m *•
l eszbe- ; KAC beállítani. Ellenére . annak, hogy

Ennek ellonére • a mérkőzést, azt 3:2 arányban clvesz- 
teft A gs. porcben Erhard lőtto a ve
zetőgólt. A 31. percben' Gulyás passzá- 
ból ölvedy egalizál. Szünet után foko
zódik az iram és a 4. percben Ismét 
Sági juttatja vezetéshez az egyetemie
ket, majd a 8. percben ölvedy ismét ki
egyenlít. A BEAC a kapott gólra szép 
támadásokkal * ' ’ *
menye a 31. 
gólja.

. n i ■ is -x. , uv.in neauiiam. junenere annak, űLukacs, Szerémy, Zátony és Bárdi iát- kapVa, hoves rohamot intéztek a zöld-; a KAC saját otthonában játszotta 
t".- “ a ' fehérek kapuja ellen. Ennek ellonére a mérkőzést, azt 3:2 arányban oh

„Csillagokat , Zilahy Lajos nagyhatású . „t perccel a befejezés olött ugyancsak
színmüvét ismétlik, kedden pedig az 
„Ezüstlakodalom** Fául Géraldy remek
műve kerül színre. Hétfőn és szerdán 
a bécsi Burgtheatér tagjai vondégszere- 
polnek. Hétfőn az „Iphigenio auf 
Tauris**, Goethe klasszikus drámáját ad
ják, szerdán pedig Hermann Bahr 
„Die Kinder" cimü vigjátékát mutatják 
he. Ezeket az előadásokat is rendes esti 
helyárakkal tartják meg. Nagypénte
ken nincs előadás. Vasárnap délután 
<J){Szerplem vásárát** játszók mérsékelt 
Wtt^árákkal.

• A „Halló, Amerika!** hete lesz a 
Fővárosi Operottszlnház jövő hete is. 
A nagyszerű rovii a zsúfolt házak soro- 
iÜtóvál halad harmadik jubileúrhá félő. 
▼a&W délután a „Nótás kapitányt** 
adják mérsékelt helyárakkal.

A Király Színház heti műsora. 
Hétfő, csütörtök, vasárnap és hétfő d. u: 
Marica grófnő, pénteken nincs előadás, 
szombat, hétfő Szibill.

Magyar Színház heti műsora. Hétfő, 
szerda, szombat, vasárnap és hétfőn 
d. u.: Magúét ic, kedd, csütörtök, hétfő 
és vasárnap d. u.: Csibi. Pénteken nincs I 
előadás. 1

Belvárosi Színház heti műsora. Szer
dán: A nagyságos asszonyt már láttam 
valahol, pénteken nincs előadás, a többi 
napokon: Én mái’ ilyen vagyok, vasár
iba p d. u.: Fej vagy írás, hétfő délután: 
Ki babája vagyok én.

Dómján lövése pecsételte meg a ferenc
városiak győzelmét.

Izgalmakban bővelkedett az MTK— 
Törekvés-mérkőzés is, amely 2:2 

arányban döntetlent hozott.
A Törekvés rokonszenves csapata 

oroszlán módjára harcolt. Ennek a já
téknak csakhamar mutatkozott az ered
ménye is, amennyiben a 13. percben 
Schreiber balszélső védhetetlen lövése 
a közönség üdvrivalgása, közepetje ve- 
wMshÉz> jutatth ft thsülas csapatot.

A közönség szimpátiája egyébként a 
30. percben kulminált, mikor is egy 
labda Wéber kezét érintetto, miért is 
XWIr Tivadar Mró

tizenegyest Ítélt a Törekvés ellen.
Lármás tüntetés fogadta az Ítéletet. 

Nyúl Fereno hajtotta végro a penaltyt 
ég ezzel kiegyenlített.

A következő percben Nádler ráugrott 
Kautzkyra, miért is a bíró most már 
az MTK ellen Ítélt tizenegyest. [

A Törekvést azonban nem kisérte a 
szerencse, amennyiben Wéber a labdát 
idegességében a kapufának lőtto. Né-1

felel, amelyeknek ered- 
percben Pluhár győztes

A
esv...énye az,__o„ _ ______
minden réniényét akhöz,. hogy; elttőóu- 
tályu pozícióját visszaszerezze. A va
sárnapi mérkőzésen a fekete-fehérek 
gólké-ptelen csatársora ismét csődöt 
mondott ég kénytelen yolt’ pontfffin ft 
TTC-vel megosztozni. A mérkőzés 0:0 
arányban döntetlen maradt A Hús
iparosok 3:0 arányban győzték le a 
KAOE-t és ezzel vezetőpoziciójukat 
megerősítették. Az Ékszerészek durva 
játék után győzték le a FövT Kört, 2:1 
arányban. A Postások l:0-ra győztek a 
MAC fölött, ugyanilyen arányban 
nyerte meg a mérkőzését a BTK a KTE 
ellen', míg az tfTSfi-ÍZMTP-mérközés 
0:0 arányban döntetlenül végződött

másodosztály
hogy a .33 FC elvesztette

A

Glória 
twanson 

legnagyobb sikere 

imn fíui
Mozgókép-Otthon 

Uránia

Célbírói ítélettel 
Kultsár István (MAC)lett 
Magyarország mezei 

futóbajnoka
H magyar atlétika történetében példátlan finis 
a szenior mezei bajnokságban - Jl csapatbaj
nokságot is a MKC nyerte — Hz ifjúsági mezei bajnoki Weller Frigyes (MTK). niMTBiffainak 

szép szereplése
A Pálffy tér már a kora reggeli órák

ban megélénkült a csillaghegyi bajnoki 
iuetlngro kiutazó fiatal atlétasoregtől. 
A versenyzők vonata pontban 9 órakor 
megindult a vicinális végállomásról. A 
Csillaghegyre érkező vonat már akció
ban találta a Csillaghegyi FC agilis ve
zetőségét, amelyet a MASz bízott meg 
a rendezéssel.

A versenyzők úgyszólván percek alatt 
elhelyezkedtek az atlétaszövetség által 
előre kijelölt kényelmes öltözőkben.

Ráday. Jenő, az atlétaszövetség főtit
kára rövidesen szétküldi futárjait a 
versenyzőkért és egynegyed 11 órakor 
már együtt van a szenior bajnokság me
zőnye.

Pontban 10 óra 50 perckor Talár Ist
ván starter pisztolylövésére

39 szeuior atléta startolt. Sslnpom- 
Pás látványt nyújtott as ery sorban 

felállt hatalmas atlétasereg.
A nagy mezőség első fordulójánál 

kettészakadt a mezőny.

I

Somogyi és Bese, az MTK két tá
masza már itt feladták a küzdelmet 
és ebben a pillanatban problemati
kussá vált a favorit MTK győzelme.
A völgyben együtt ment a három 

nagyszerű futó: Király, Kultsár és 
Grosz. Együtt haladnak . a hegyen föl-' 
felé is. A hegy szakadéknál Király Pál' 
néhány méternyire elhúz Kultsártól és 
a vezetést megtartja a völgy kezdetéig.

A célegyenesben Kultsár ismét be
hozza Királyt és ebben a pillanat* 
bán váratlaa fordulat történt, amely 
kutforrása volt annak a sajnálatos 
befejeiésnek, amelyre senki sem 

számított.
A közönség áttörte a kordont, amelyet 
BBTE néhány lelkes, fiatal tagja

Az ifjúsági bajnokság startja fél 12 
órakor volt Minthogy száz ifjúsági at< 
léte állt starthoz, közöttük vidékről á 
székesfehérvári Álba Regia, a Szegedi 
AK, a Dorogi AC és a győri Hungária 
Dunántúli AC csapatai.

A 6 kilométeres távon lebonyolított 
bajnoki meting győztese

Weller Frigyes (MTK) ‘".í' 
lett, aki 17 perc 55.6 mp alatt futotta 
meg a távot.

2. Besznyák (FTC) 18:03.6 mp, 3. 
Huszár (MTE), 4. Gregor (KISOSz), 5; 
Marton (MTK).

A csapatbajnokságot ugyancsak a fa
vorit MTK nyerte 39 ponttal. Második 
lett a nagyszerűen szerepelt MTE csa
pata 39 ponttal, mig a harmadik a 
KISOSz keleti kerülete lett

X Hakoah—Slavia 5:3. Bécsből jelen
tik: A mai labdarúgómérikőzések ki
emelkedő pontja a prágai Slavia és a 
bécsi Hakoah csapatainak viadala volt. 
Tizenötezer főnyi nézőközönség előtt a 
Krieauban folyt le a mérkőzés, amely a 
bécsiek biztos győzelmével 5:3 arány
ban (félidő 2:3) végződött. WAC-Sport- 
klub 1:1 (1:0). Rapid-Rudolfshügel 3:2.

X A hősök emlékversenye. A MAO 
ma fejezte bo a Szent István-Kör dísz
termében a. hősök emlékversenyét. Vég
leges eredmény a következő: 1. Garai 
János (Tisza István V. C.) 5 győzelem, 
2. Rády József (MAC) 4 győzelem, 3. 
Glykaisz Gyula (MAFÓ) 4 győzelem, 4. 
Gömbös Sándor (Tisza István V. C.) 3 
győzelem, 5. Dunai Bertalan (BBTE) 3 
győzelem, 6. Pecsauer Attila (NVC) 
1 győzelem, 7. Polányi Béla (MAC) 1 
győzelem, 8. Vitéz Tortschánszky Ödön 
(MAC) visszalépett.

Kiadja:
A „Hétfői Napló** lapkiadóvállalat.

KAMARA
szenzációs műsora

^t,UJSiGÜZEM" HayvkMá te wada rteiványtármác, BUupttt, VIII., R<kk 8«Uteő «M I,

a _____......................................... ........
vont. A rendfen tartásra kirendelt két 
csendőr elégtelennek bizonyult feladatá
nak betöltésére.

A két kiváló futó folyton együtt 
haladva, egyszerre ért „.a célszalag

CLEO
Pofa Nagrl vlllgattrakclő 
Rádlus Paraumont vilgattrakcló

1 leiny is 3 vén tolóiul
Amerikai regény 7 íelváoiban


