
RP Keddi kiadás 16 gidai <fy»g 2000 Ronong

H ÉT FŐJ NAPLÓ
AZ ELŐFIZETÉS ARA.

Eryérr.---------------------------------10Í.0MK
Fííérr.--------------------------------- 80.000 K

EGYES SZÁM ÁRAt 
Magyarországon 2000 K. Jsgosalávlábaa 

dinár. Ausztriában 2800 osztrák koron.

POLITIKAI HETILAP
FELELŐS SZERKESZTŐI ÜR. ELEK HUGÓ

XV1. évfolyam Budapest, 1925 április 14 15. szám

Kifogták a Dunából 
Kardos Béla eltűnt miskolci 

kereskedő hulláját
Rácalmáson vetette ki a Duna Kardos holttestét — 77 rokon
ság megállapította, hogy a hulla Kardos Béla teteme — 
Heteken át izgalomban tartotta Budapestet és Miskolcot a 
nagykereskedő eltűnése — Mnyagl gondok halálba kerget

ték a vaskereskedöt

K rendőrség megállapítása szerint 
Kardos

Vasárnap délelőtt a rácalmási 
esendőrség telefonon jelentette a 
főkapitányságnak, hogy a halászok 

« .Oupából kifogtak egy már föl- 
oszlatlak i-nthöt. uriasan öltözött, 
középkorú férfi holttestet, A holt
testen külsérelmi nyomok nincse
nek. Fehérneműiében K. B. mo
nogramm van.

A főkapitányságon rögtön arra 
gondoltak, hogy a holttestet nem 
lehet más. mint a négy hete eltűnt 
Kardos Béla miskolci vasnauuke- 
reskedö hullája. Értesítettek erről a 
Családot is és a kereskedő két fi
vére. Kardos. Elemér dr. és Kardos 
Ernő dr. fővárosi ügyvédek, azon
nal automobilba ültek és Rácalmás
ra hajtattak. Jelentkeztek a csend
őrségen, ahonnan az őrsparancsnok 
kíséretében a temetői halottasház- 
bamentek a holttestet megtekin
teni.

Első pillantásra felismerték el
tűntnek vélt öccsüket, Kardos 
Bélát.

ft Bárdos-Kardos cég
Kardos Béla eltűnése óriási föl

tűnést keltett az egész országban. A 
38 éves vasnagykereskedő előkelő, 
vagyonos miskolci család tagja 
volt, főnöke a Bárdos és Kardos 
cégnek, amelyek egyike a legna
gyobb és legelőkelőbb miskolci ke
reskedőházaknak. Megingathatat
lan. szolidan megalapozott üzleti 
vállalkozásnak tartották, amelyik
nek hitelképessége kétségen fölül 
volt. A rossz gazdasági viszonyok, 
mint minden üzletet, a Kardos- 
Bárdos céget is megviselték. Fize
tési nehézségek következtek be. 
Csődről, fizetésképtelenségre azon
ban szó sem volt, csupán csak ar
ról, hogy Kardosnak ifién nagy 
gondjai és nehézségei voltak, hogy 
esedékességekre a szükséges pénzt 
előteremtse.

A sima, gondmentes élethez szo
kott kereskedő a megváltozott vl- 
szonokhoz nem tudott alkalmaz
kodni. Nem tudta beleélni magát 
azokba.

Kardos Béla elBlnéso
Feleségét elküldte Abbáziába 

udüldi, ő maga pedig feljött Buda
pestre. hogy valamilyen _ nagyobb 
üzlet tranzakcióval szanálja magát. 
Ezzel a programmal érkezett egy

Béla öngyilkos lett
március elejei pénteken a főváros
ba. Az Astoria-szállodában vett la
kást. Másnap már hozzálátott üz
leti tárgyalásaihoz. A 'TaKtWPf 
napot édesanyjánál, Erzsébetfalván 
töltötté és az esti órákban azzal 
búcsúzott hozzátartozóitól, hogy 
másnap, hétfőn este ismét eljön 
hozzájuk vacsorázni. Ezzel elment 
és azóta nem látták.

Két nap múltán jelentették 
az eltűnést

Másnap, kedden. Kardos Elemér 
dr. telefonon felhívta, hogy meg
kérdezze, miért nem jött Erzsébet-

falvára vacsorázni. A szállodában 
azt. felelték, hogy Kardos nincsen 
otthon. Az ügyvéd a nap folyamán 

mikor öccsét senogysem tudta (itt
hon találni, az esti órákban szemé
lyesen ment el a szállodába. Ekkor, 
derült ki, hogy Kardos Béla az éj
szakát nem töltötte a szállodában. 
Kardos Elemér erre keresni kezdte 
az öccsét. Minden rokont, ismerőst 
fölkeresett, de öccséről seholsem 
tudtak. Két napi kutatás és várako
zás után a család a főkapitánysá
gon bejelentette az eltűnést és kérte 
a nyomozás megindítását.

Mit állapított meg 
az első nyomozás?

nyomozást Risztics tanácsosA nyomozást Risztics tanácsos 
irányításával a Marosi detektív- 
csoport kezdte meg. Megállapítot
ták. hogy Gardos Béla hétfőn dél
után a Weiss Manfréd gyár Vilmos 
császár úti irodájában járt, ahol 
ahol egy vágón vasárut akart ren
delni hitelre. Az volt a célja, hogy 
az áru eladásával annyi pénzt fog 
szerezni, hogy néhány hónapig 
gond nélkül folytathatja az üzletet. 
A Weiss Manfréd-gyár, noha, Kar
dos hitelképességében nem kételke
dett, szállítást mégis megtagadta 
azzal, hogy előbb a korábbi tarto
zását fizesse meg. A nagy cegek 
ugyanis, az utóbbi , hónapokban a 
legnagyobb óvatossággal járnak el, 
még legrégibb és legjobb vevőikkel 
szemben is.

így /történt, hogy Kardosnak a 
hitelt megtagadták. A kereskedő 
erre nem számított. Minden számí
tását keresztülhúzta a Wezss Man
fréd cég makacssága. Minden re
ményét, tervét meg semmisül tnek 
látta. Szinte kétségbeesve rohant el 
az irodából.

A Vilmos császár útról. — m^t a 
detektívek megállapították. — Kar
dos az Astória-szállodaba ment, 
cipőt váltott és eltávozott Az utolsó 
nyom az volt, hogy a szállodával 
szemben lévő buffeben bideafelva- 
gottat vásárolt, minden valószínű
ség szerint azzal a céllal, n°oy vs
aival vigye vacsorára. Erzsébeti al
vóra. Ettől kezdve nyoma veszett.

egy Senki sem látta azóta.

Mindenki Bűntényt sejtett
A család tízmillió korona jutal

mat tűzött ki a nyomravezetőnek. 
Megindultak erre az alkalmi detek
tívek és tippjeikkel elárasztották a 
rendőrséget és a családot. Kardos 
Béla eltűnése mögött mindenki bűn
tényt sejtett. Noha a rendőrség 
rögtön arra göndolt, hogy Kardos 
a hitelmegtagadás miatti felindulá
sában a Dunának ment, a nyomo
zást mégis állandóan más irányok
ban is kellett folytatnia, mert a sok 
kávéházi detektív és távolbalátó 
fenomén agyrémeikkel a közönsé
get meg-megujoló izgalomba hoz
ták.

Fantasztíkuf feltevések 
az eltűnésről

Egy hipnotizált médium egy brh 
dai házban látta a fogoly Kardos 
Bélát, egy másik automobilos bán* 
ditákról fantáziáit stb. Erre beje- 
lentések érkeztek rejtélyes autók* 
ról. amelyek a kereskedő miskolci 
lakása körül keringtek. Majd tanuk 
jöttek, akik már a miskolci vona
ton észrevették, hogy Kardos körül 
Írya'nus alakok settenkednek és ál- 
andóan követik. Ezek az adatok 

egyre fokozták az izgalmat. A kö
zönség feszült érdeklődéssel kísérte 
a nyomozás fejleményeit és a leg
különbözőbb verziók láttak nap
világot.

fi rendőrség rekonstruálja 
az öngyilkosságot

A’ rendőrség föltevése, mint m^st 
kiderült, helyes volt Kardos feldúl- 
tan távozott a Weisz Manfréd iro
dából. Nem tudta mitévő legyen, 
honnan szerezzen pénzt Valószínű* 
lég rögtön az ön gyilkosságra goit* 
dőlt. Es míg agyában egymást ker
gették a sötét gondok, lábai önb 
kénytelenül vitték előre. Tudatában 
élt hogy Erzsébetfalvára kell men
nie és akaratlanul is szállására; 
dérly bugyra nhideg. esős időben, « 
kiránduláshoz melegebb ciüő't húz
zon. Megállapították, hogy a szállá* 
dóban csupán annyi időt töltött, 
amennyi a Cipőhuzáshoz szükséges.

A buffetbeli nyom egészen meg
bízható, mert az árusitósegéd csu
pán fénykép és személyleirás alap
ján állítja, hogy Kardos hétfőn este 
ott volt személyesen azonban nem 
ismerte. Nincs is kizárva, hogy a 
kereskedőnek kétségbeesésében még
is eszébe juthatott, hogy valami 
Ínyencséget vigyen az édesanyján 
nak,

A további eseményeket a rendőr
ségen úgy rekonstruálják, hogy 
Kardos fel is szállott a villamosra, 
azzal a céllal, hogy kimegy Eresé* 
betfalvára. A nem várt hitelmegta- 
gadás teljesen megzavarta és kizök
kentette a kerékvágásból. Borzal
masan terelődhetett és küldhetett 
önmagával. A mardosó gondok egy
szerre annyira .megrohanhatták, 
hogy leugrott a villamosról és most 
már szinte bizonyos, hoay ez az ösz- 
szekötő vasúti hídnál történt és 
minden habozás nélkül béleugrott o 
Dunába. Kardosnak. ez a kedély
állapota igen hasonlatos a pilla
natnyi elmezavarhoz, sokak szerint 
semmiben sem különbözik attól és 
számos öngyilkosságnak voltak már 
okai az ilyen gondok szülte dep
ressziók.

Miskolcon naoy konsternációt 
keltett Kardos Béla Hulláidnak 

megtalálása
Miskolcról Jelenti a Héttői Napló! hoiry akár a sarki kofa jó vélc- 

tudósitója: Kardos Béla eltűnése 
annakidején természetszerűen első
sorban Miskolc városában keltett 
óriási szenzációt, ahol mindenki is
merte a jómeujelenésii kereskedőt 
A városban senki sem akarta el
hinni. lioiry Kardos Béla eltűnése 
mögött nem valami rejtelmes bűn
tény van s csak kévésén akadtak 
olyanok, akik arra gondoltak, ltoiry 
ez a reális kereskedői gondolkozása 
férfin, aki csaknem tnlérzékeny volt 
a becsületére és sokat adott arra.

ménnyel legyen róla, talán éppen 
ebből a beteges hajlamosságból rej
tőzködött el az emberek elől.

Öngyilkosságra azonban senkisem 
gondolt Miskolcon, még azok sem. 
akik anyagi helyzetét ismerték és 
tudták, hogy a (ég. melynek Kar
dos tagja volt, néhány hónappal 
előbb egy házat építtetett, melyhez 
hiányzott mintegy két milliárdnyi 
összeg. „ ,

Igaz, hogy közben Kardos Béla 
miskolci sógora* Fodor Dezső
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gyógyszerész és tárán fídrdos Emil, 
akik közbi-n erőteljesen hozzáláttak 
Kardos Béla anyagi ügyeinek ren
dezéséhez, meg is .valósították, hogy 
héhány hét alatt előnyösen eladva 
u házat, rendezték a passzívákat. 
■ le ez már, nem segített Kardos 
Bélán.

Miskolcon egyébként az a hir, 
hogy Kardos Béla holttostet a Bnnu 
kivetette s hogy a rendőrség felte- 
véso szerint öngyilkosságot köve
tett el, mert semmi kiilerőszak nyo
mát rajta ’iunn fedezték fel, óriási 
konsternáeiót keltett. A városban 
olyan izgalonj vett .erőt az embere
ken s társaságokban, kaszinókban 
és kávéliázákban iiiindáii . beszélge-

■ tés o körül forgott s bár magyará
zatot kerestek az öngyilkosságra.

■ sonkisem akarta elhinni. Valóság
gal tragikumot látnak Miskolcon 
abban, hogy akkor vetette fel a 
ílnna Kardos Béla holttestét, ami
kor anyagi ügyeit a legteljesebb 
mértékben sikerült rendezni,

Miskolcon úgy tudják, hogy a 
Család lúgjai azonnal lépéseket tet
tek. hogy a holttestet megkapják. A 
tmnetéfi .Miskolcon lesz. ■
»t»e»w«a«ppi»e>»tK«MPW«HoK>»í 

MM Ml ö menttre 

euy részen Irasóo 

Húsvéti csendélet Újpesten
Botrányos esemény játszódott lo bus- 

vét hétfőjén az újpesti Árpád úton. Egy 
öt taghói álló társaság beboroaott fővel 
húsvéti locsolásra indult. Közben szó
váltásba keveredtek, minek az lett a vé
ge, hogy egymásnak estek, bicskát vet
tek blő é» pár perenyi verekedés utáu 
egyikük, Czulek Zsiginond 28 éves ko
csis súlyos sebekkel borítva maradt a 

. földön.
A voeokedés szomtanul n mentőkért 

-telefonáltok, akik csakhumar megél- 
kezfeek. Mikor azonban a montőorvos 
első segélyben akarta részesíteni Csu- 

.lökött, a <*obesült és négy társa nyitott 
bicskával a montőkre támadt. A lármá
ra rendőr sletelt a színhelyre, akinek 

• .sita'Jiilt a garázda társaságot megfékez- 
'' :°wf A közben üsszecsvpoMosulif" jútbktylík'' 

meg úkárlák lincselni a kötelességüket 
« ^ljpi(üi mentők támadóit, úgyhogy á 
^kj'lfW.rnck megvédeni őket. Mimi-

Az ellenzéki szocialisták 
kedden este újra megalakulnak 

Hajdú Henrik nyilatkozata az akció legközelebbi 
programjóról

A szociáldemokrata pártnak az a cso
portja, amelyet ellenzéki magatartása- 
miatt a pártból kizártak, a múlt hé
ten alakuló gyűlést próbált tartani a 
Magyarorsz'ági Szocialista Munkáspárt 
megszervezése céljából. A mozgalom a 
munkásság körében Vágiék szerint 
élénk visszhangra találj és a párt’zcr- 
vezetekben az elmúlt héten más kér
déssel nem is foglalkoztak.

Több kerületi szervezet kimon
datta, hogy a választásokig kitart 
a szociáldemokrata, párt, melleit, de 
fentartja magának a jogot, hogy a 
választások után a csatlakozás kér

désében újból döntsön.
A logtöbb keriíletbeo a községi válasz
tási listákat át is kellett dolgozni, mert 
a jelöltek közül többen csatlakoztak az 
új párthoz. A múlt héten alakuló ülést 
akartak tartani, ezt azonban megzavar
ták. Ez ügyben

Hajdú Henrik 
a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Miuket a szociáldemokrata pártból 
kizártak, mert szóvá tettük tat & meg
alkuvó politikát, amit a párt vezetősége 
folytatott és kifejezést adtunk annak az 
clétfedetlenségneek, ami — keveset mon
dok — a munkásság 90 százalékát el
tölti. Ezt bizonyítja az a nagyarányú 
csatlakozási folyamat, ami a megalaku
lás óta megnyilvánul. És a választások 
után még többen fognak átlépni tábo
runkba, mert sokan most még annyira 
a pártvezotőség presztízse alatt állanak, 
hogy véleményüknek nem mernek han
gos kifojezést adni.

- — Különben kedden
újabb formális alakuló gyűlést fo

gunk tartani,
ahol részletesen kifejtjük programun
kat, megindokoljuk a pártalakítáa szük
ségességét, megbeszéljük a további tak
tikát, a fővárosi választásokon való 
részvételt és kimondjuk a szervezkedés 
megkezdését.

—- Igazságunk tudatában rendíthetet
lenül megyünk előre és >emmi vissza 
nem riaszthat minket.

<4 kdlléti megvédeni őkét. Mígtt-
Tyajukat qlÖ'állflpttyk,íi. a, nmtfőrgég^ 

, ahol őrjzotbe vctf^fc őket.

Tragikomikus lovaglás ügy a megpofozott 
szentesi ébredővezér körül 

Provokáltatott egy főpincért
Párbaj a „felkapszlizott** pisztollyal — Az ébredövezér apja Inzul

tált egy újságírót
Megírta a Hétfői Napló, hogy nemré

giben kínos botrány játszódott lo Szen- 
teson. Az Ébredő Magyarok Egyesületé* 
W éfcyik •‘vczetŐJM,' jo^ aki
haugos megjegyzésekkel és duhajkodás- 
sal megzavarta .a mulatságot, majd 
száihJáját kiegyenlíteni nem akarta,

A Hétfői Napló *udósitáaa óriási fel
tűnést keltett Szentesen és ezzel együtt 
megindult az akoió, hogy’ a kellemetlen 
csávába került és súlyosan kompromi- 
tált Joó Tibor reputációját megment
sék. Az akció eddigolé eredménnyel 
nem járt, sőt a fiaiul ember édesapjának 
indokolatlan, durva és köztisztviselőhöz 
nem méltó eljárása újból fölborította 
u helyzetet i

Joó Tibor, aki érettségit tett, sőt ön-1

István kijelentik, hogy ők az elözőnn.s-

Géza é« Szombathy István igent' j^0’ 
ems ügyben keresték íjt tol és olá.'i 
telt Mitek, még hozzá oly módon, hogy 
Bsmnbathy lett a fdplnoér svédje Joó 
pedig a testvéréé. Hivatkoztak arra 
hogy ne tegye tőnkre a fiút és álljon ki 
„est/ eaofc /eZtepMÍfzotí- pisztolv dé 
Másnap a két ..segrtd" ismét megjelent 
és egy beesületbirósági-a, amelyikről 
Mplneér sem tudott, hivatkozva újból 
felajánlották a „fegyveres" elintézés-

Ezután néhány napi nyugalom von 
m,® mn,t Mten a „Szünteti Kis' 
gazda egyik munkatársa n városháza 
kapujában találkozott a megpofozol 
obrodovozér apjával, Joó Károly dr 
nyugalmazott járásblróval. A bíró 
minden bevezetés nélkül,

— Meffdiy zsidó! — felkiáltással bot- 
Jdval kétszer végigvágott aí újságíró,, 
es azzal odább állott.

Az inzultus annyira váratlanul értő 
az újságírót, hogy a különben is arány, 
lalanul erősebb járásbíró iitlegót min 
viszonozta, annál is kevésbé, mert mí-r 
bot sem volt nála, hanem a bíróság elé 
vitte az ügyet.

Szentesen most egyéb téma sincsen, 
minthogy Joó Károly járásbíró milyen 
módon akart elégtételt szerezni azért, 
mert a fiát kipofozták a vendéglőből. 
Mindenütt elítélik a járásbíró viselke
dését, aki afeletti haragjában, hogy 
nagykorú és érettségit tett fia, aki ai 
ébredők egyik vezére is, a tettlege, 
pofonok után még jóvátehetetlen er- 
kölcsl pofont is kapott egy főpiacéitól, 
egy teljesen kívülálló és ártatlan 
embert inzultált.

á-
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MiP rxiszal 
világváros. söröB&jb 
KossoHÍfc «.fc

Megnyílt!
5 órai tea

Délután és este tánc

A

RE-GYU
bokaformúlótestszlnü uummiDólya 
bcgállátezóbb harisnya alatt is viselhető. 
Pária 93,000 k»r. Viszonteladóknak Ár
engedmény. Vidékre níénvételeq szétkiiMés.

Egyodárwltó ■ Hunnia - manarlár 
nuu.pait, VII., KáralyhCrut 3. s.*m

I kontra Is volt, úgy váltó megtorolni 
az öt árt tettleges sértőét, hogy iova- 

[ffias nton ,-provokáltatta a pincért, a 
j lovagin. fittyet? ''fürtóheitüöben1' eme pü- 
I ratlanul álló provokátora a szentesi 
I helyi újság nylltterében jelöni meg 
válasz egy nyilatkozat formájában. A 
nyilatkozatban a, pincér1 két segédje 
visszautasítja Joó sogédelaok kihívását 
azzal, hogy a klpoiözás március 25-én ■ 
történt,- provok,-Pásnak 24 órán belül van ' 
helye, nem pedig két hét elmúltával. 
A szentesi lovagias ügyre egyébként 
is jollomző, hogy az ébredővezér egyik 
segédje a tosóvérbátyja. A kódéi sze
rint Ugyanis testvérek nem képviaelhe- 
tik egymást lovagiké ügyben.

I A föpincéri nyilatkozat utáni napon 
I ugyanazon lapban újabb nyllttér jelent' 
I meg, melyben Joó. Géza és Szombatiig,

l

|

Rákóczi út 62. SZ. (Hársfa u. sarok)
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Ripka arra kérte Bethlent, 
halassza el június 15*ére 
a fővárosi választásokat

Az összes felvonuló pártok teljesen 
felkészülten várják az ajánlóivek kibo- 
csájtását. A jelölések az egész vonalon 
befejeződtök s valószínűleg holnap, a 
rendelet megjelenése után az összes 
pártok publikálni fogják jelöltjeik hi
vatalos névsorát. A husovéti ünnepek 
alatt a demokratikus ellenfelei pártok is 
lezárták a jelölőiveket miután az egyes 
helyekre nézve megtörtént a blokk ke
belébe tartozó pártok között a teljes 
megegyezés.

* Demokratikus Blokk 
listavezetői

Általános fölzúdulás a jobb- és baloldalon a választások tervbe
vett elhalasztása miatt — Kitolják a választási rendelet szerdára 

ígért megjelenését!

demokratikus blokk csütörtökön 
nyilvánosságra hozni jelöltjeinek

Az ellenzéki szocialisták megzavarták a 
Demokratikus Blokk budai nagygyűlését

A fővárosi választásokra készülő pár-1 A kőbányai nagygyűlés kivételével 
)k nagy érdeklődéssel várják a belügy-1 egyetlenegy esetben sein szólaltak föltok nagy érdeklődéssel várják a belügy-1 

miniszter rendeletének jnegjelenését 
Politikai körökben úgy tudják, hogy

a fővárosi választások időpontjának 
megállapításáról valamint a válasz
tások technikai részleteiről intézke
dő kormányrendelet szerdán fog a 

hivatalos lapban megjelenni.
A választások időpontjául a belügymi
niszter iz eredeti terv
14-ét és 15-ét szándékozott kitűzni, 
húsvéti ünnepek alatt azonban az a 
tűnést keltő hir terjedt el, hogy

a kormány junius 15-ére tolja ki 
a fővárosi választásokat.

A kormány legújabb állítólagos elha
tározásának híre csakhamar elterjedt „és 
azt úgy a Wolffpárti, mint a baloldali 
Bllenzéki körökben egyaránt kínos meg
lepetéssel fogadták. Az Ellenzéki Demo
kratikus Pártok Szövetségében, 
munkatársunkat a kormány 
szándékáról informálták, úgy 
helyzetei hogy

az autentikusnak tekinthető 
lések-szerint Bethlen István 
miniszterelnök Ripka Ferenc 
mánybiztos ismételt kérésére a. fő
városi választásoknak egy hónappal 
való kitolása mellett óhajt dönteni.

A kormánybiztos ugyanis telefonon 
érintkezésbe lépett a vidéken tartózkodó 
Bethlen István gróf miniszterelnökkel, 
akit informált pártjának teljes szerve
zetlenségéről. A Ripka-féle úgynevezett 
Polgári Párt ugyanis mindenütt a leg
nagyobb neézségekkel küzd. Erőlködé
sei, amelyek a szervezést megkísérlik, 
majdnem minden kerületben eredmény
telenek maradnak. Ripka csak ott tud 
megpróbálkozni az ajánlások összesze- 
désével. ahol valamelyik középutas pol
gári párt gyengeségének tudatában 
kénytelen a Ripka-párttal való kooperá
cióra határozni magát. A kormánybiz
tos tehát abban a reményben, hogy a 
választások terminusának kitolása ese
tén az agitáció folfokozásával sikerülni 
fog győzelmi esélyeit növelni,

úgy informálta a belügyminisztert 
és a miniszterelnököt, hogy a pártja 
teljes bukás előtt áll. ha május 15-én 

megtartanák a választásokat.

Bethlen István gróf miniszter elnök pe
dig — az autentikusnak látszó és ezidő- 
szerint még ellenőrizhetetlen értesülé
sünk szerint — az ismételt kérésnek en
gedve, hozzájárult a fővárosi választá
sok időpontjának egy hónappal leendő 
elhalasztásához. Ripka Ferenc érvei kö
zül — hir szerint — különösen az hat a 
miniszterelnökre, hogy

egységespárti képviselők még 
mindig nem siettek a Ripka-párt tá

mogatására.

szerint május
a 

fel-

a

egységespárti képviselők a Ripka-féle 
Polgári Párt mellett

A fővárosi választások terminusának 
kitolása — ha a ir igaznak bizonyul — 
akcióba lépésre kényszeríti úgy az Egy
séges Keresztény Községi Pástot, mint 
az Ellenzéki Demokratikus rAr‘.ok (Szö
vetségét.

I

ahol 
halasztó 
látják a

értesü-

Wolff Károly
közvetlen környezetéből a legújabb for
dulatról a következő információt szerez
tük:

— A fővárosi választások időpont
jának elhalasztásáról szóló hír most 
már másodízben bukkan föl. Valószí
nűleg jámbor óhajtást fejez ki a 
Ripka-párt részéről. Mi azonban egye
lőre nem akarjuk elhinni, hogy ez a 
hir igaz volna. Petrovácz Gyula egyik 
legutóbbi nemzetgyűlési beszédében 
éppen az első ilyen hírnek a hatása 
alatt kérdetzo meg a belügyminisztert, 
igaz-e, hogy elakaraja halasztani a 
fővárosi választásokat? A belügymi
niszter akkoriban május 15-ikében ál
lapította meg a legvégső terminust. 
Ehhez tartjuk magunkat.

Pakots József nyilatkozata
Demokratikus Blokk felfogását eb- 
a tárgyban

Pakots József 
demokrata képviselő ismertette munka- j 
társunk előtt a következőkben:

— A fővárosi választások elhalasz- ! 
tusáról magam is hallottam. Valóban, 
egészen autentikusnak tekinthető for
rásból terjedt el vasárnap az a hir, 
hogy a miniszterelnök Ripka Ferenc 
kormánybiztos és pártvezér kérésedre 
és előterjesztésére a választások kito
lását határozta' el, vagy legalábbis ez
zel a gondolattal foglalkozik. A kor
mány, ugylátszik, a Ripkapárt szerve
zetlenségéből — igen helyesen — a fő
városi „egységes“-párt bukására kö
vetkeztet és úgy próbál segíteni, hogy 
egyhónapos haladékot küld mentőcsó
nak gyanánt Azt hiszi, hogy ezalatt 
az idő alatt egyrészt

le lehet tömi a balodali ellenzék 
anyagi

.4 
ben

erejét és ezáltal gyengil- 
heti agitációnkat,

ezalatt a hónap alatt fokoz- 
Ripka-párt szervezkedését és 
győzelmi esélyeit. Csalódik.

A
fogja . ______ _______ ... ___
impozáns névsorát. Sikerült megtud
nunk az egyes választókerületek lista
vezetőinek jegyzékét h e szerint a de
mokratikus hlokk a következő végleges 
listavezetőkkel veszi fel a szembenálló 
pártokkal a küzdelmet:

I. választókerület: Szilágyi Lajos. IL 
utána: 

dr. in. 
dr. IV. 
V. vá- 
(utána

információnk szerint az ajánlóivek ki
bocsátására csak a hét végén, leghama
rabb pénteken kerül sor. A hatóságok 
ugyanis megakarják várni, amig min
den szavazó birtokába jut igazolványá
nak ez pedig legalább 4—5 napot igé
nyel. Az ajánlóiveket tehát csak akkor 
adják ki s hitelesítik a hatóságok, mi- 

; kor a szavazóigazolyányok kikézbesítése 
befejezést nyert.

választóreület: Fényes László, 
Ráoz Vilmos dr., Bállá Aladár 
választókerület: Benedek János 
választókerület: Bariny István, 
lasztókerület: Büohler József ______
Vörösváry Miklós)). VI választókerület: 
Posta Sándor dr. VII. választókerület: 
Baracs Marcell dr. (utána: Balkányi 
álmán, Halasi Fischer Ödön). VIII. vá
lasztókerület: Gaál Jenő dr. (utána: két 
szociálista és Bedő Mór). IX. választó
kerület: Váasonyi Vilmos dr. X. válasz
kerület: Bródy Ernő dr. XI. választó
kerület: Benedek János (utána: Nagy 
Vince). XII. választókerület: Peyer Ká
roly. XIII. választókerület: Bárczy Ist
ván (utána Ehrlich G. Gusztáv, a de
mokraták részéről Ledermann Mór). 
XIV. Propper Sándor (utána: Éber An
tal). XVI. választókerület: Vanczák Já
nos (utána: Kiss Ferenc dr., Déry Fe
renc). XVIII. választókerület: Peidl 
Gyula. XIX. választókerület: Györki 
Imre dr. (utána: Körmöczi Zoltán). XX, 
választókerület: Pakots József. XXI. 
választókerület: Révész ihály (utána: 
Keönch Boldizsár). XXII. választókerü
let: Farkas István (utána: Walter Ká
roly).

A többi helyek jelöltjeiről hétfőn este 
döntenek, amikorra táviratilag hívták 

’ haza Vdzsonyi Vilmost Badonből.

Megzavarták a blokk nagygyűlését

I

másrészt 
hatja a 
erősiteti .
Bár különösnek tartjuk a kormány ré
széről ezt a játékot, amely

a fővárosi választóközönség nagy 
felzúdulásával és felháborodásával 

fog találkozni,
— kijelenthetem, hogy ez a kérdés 
ebnnünket nem izgef. Folytatjuk agi
tációnkat tovább ebben a tempóban: 
és ha nem májusban, hát júniusban 
fog bennünket szembetalálni a reakció 
bukásra megérett tábora.
Ezek alapján nem lehetetlen, liogy a 
szerdára várt belügyminiszteri ren

delet megjelenése késni fog.
A kerületi elöljáróságok kedden kez

dik meg a szavazó igazolványok kikéz
besítését.

Ezzel kapcsolatban olyan hírek ter
jedtek el, hogy a belügyminiszter rende
letének megjelenése után azonnal kiad
ják az ajánlóivket. Ez a hir téves, mert 
a városháza illetékes Ügyosztályán nyert

A demokratikus blokk hétfő délután a 
Gellért-flzélló dísztermében impozáns 
gyűlést tartott. Midőn Kramer Sándor 
felállt, hogy megnyissa a gyűlést, egy 
hang süvített át a termen:

— Ki a zsidókkal!
Óriási lárma és tumultus keletkezett 
erre. A hallgatóság rávetette magát a 
közbeszólóra és kidobta. Alig ült el a 
zaj, újabb éles kiáltás hallatszott:

— Éljen a szocialista ellenzék! Éljen 
Vúgi István.

A közbekiáltót a rendőrök kivezették.
Általános izgalmak között emelkedett 

szólásra aztán Benedek János nemzet
gyűlési képviselő, aki a főváros kurzus
politikáját ostorozta.

Propper Sándor szocialista képviselőt 
lelkes éljenzéssel fogadták, 
viharból is áthallatszott 
basszus.

■— Éljen Vági!
Ebből azonban szerencsére 
fliktus nem keletkezett.

— A kurzus urai — mondotta Prop
per — hangzatos frázisokkal, dübörgő 
szavakkal jöttek, jövendőt, életet Ígér
tek, de a halál hajósai lettek. Nem ke
resztény politika az övék, mert a jogo
kat sárba tiporja, tisztviselőket B-lis- 
tára helyez, hogy helyükbe Babarczya- 
kát, Illyket, Okolic^ányikat tegyen.

A mi szövetkezésünk csak a választá
sokra szól. Ha szavaznak, gondoljanak 
arra, hogy innen kell utat mutatni az 
országnak és Xlt adni a világnak, hogy 
élünk, be akarunk kapcsolódni a kultú
rába és nem akarunk meggyal&ott, 
nyomorgó páriák lenni.

Utána Fábián Béla nomzetgyűlésl kép
viselő beszélt.

— Azt kérdem Sipkától — mondotta 
Fábián — indított-e már vizsgálatot, 
hogy ki protezsálta be Okolicsányit az 
Elektromos Müvekhez és ha indított, mi 
annak az eredménye? Ki protezsálta be 
Léderert a csendőrséghez, akkor, mikor 
egy másokat. B-listára helyeztek! (Fé- 
nyes László itt közbeszól: Bizonyára egy 
budai lakos.)

Fábián beszédo után a karzatról egy 
munkáskiilsejü omber lekiabált:

— Tisztelt elnök úr én beszélni aka
rok:

Többen caittítani akarják, de ő egyre 
Uaűgo»abbap kiabált -

de a 
egy

taps
mély

semmi kon-

— Szót kérek! szót kévék!
Erre többen rávetik magukat, átnyaiá- 

bolják és kivezetik a terembőL
Még dr. Kiár Zoltán intézett éles tá

madást Ripka kormánybiztos ellen.
Szűnni nem akaró tapsvihar közben 

emelkedett szólásra Fényes László.
— A kurzus az ország pusztulásával 

minket vádol. Az a politika rántotta be 
az országot, amelyet most ők képvi- 
selneek. Az első kenyérosztó Krisztus 
volt, de ők ezt Okolicsányira bízták rá, 
mert az Ő kereszténységüket ő tudja leg
jobban képviselni.

Ezután Bibithi-Horváth Károly Wolffot 
Okolicsányi von Lipiczának aposztro
fálta. Horváth Károly (IV. korületi) 
felszólalása után pedig Tkalsetz János 
elnök a gyűlést bezárta.

A gyűlés után hatalmas tömeg várta 
meg Fényes Lászlót, akit lelkes ováció 
közepette a Ferenc József híd pe’ti ol
daláig elkísért.
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Az ellenzéki blokk 
a húsvéti szünet után 
feladja a passzivitást 

Apponyi közvetít az ellenzék és a kormány között 
Andrássy egyesíteni akarja az ellenzéket a felsőházi 

javaslat elleni harcra

bon óhajtja kifogásait elmondani, tart s a legújabb anyakönyvi ada- 
de az égési ellenzéket a felsőházi tok meg mindig több halálesetről

A húsvéti ünnepek után politikai 
körökben a helyzet javulását remé
lik és olyan fordulatot varnak, 
mely a beavatottak szerint jeleuto- 
ben befolyásolni fogja a teljes ki
alakulást. Értesülésünk szerint a 
demokratikus ellenzéki blokk part
jainak többségében az a felfogas 
van kialakulóban, hogy mindjárt a 
húsvéti szünetek után a passzív el
lenzéknek be kell mennie a Hazba 
és fel kell vennie a. munkát a nem
zetgyűlés üléstermében , a r kor
mánnyal szemben. A polgári partok 
erre vonatkozóan készségüket mar 
előbb kijelentették, de eleddig a 
megoldásúak nagy akadálya volt, 
hogy a szocialisták mereven elzár
kóztak minden ilyennemu megol
dási lehetőség elől.

Teljesen beavatott helyről azon
ban arról értesülünk, hogy a leg
utóbbi napok eseményei, különösen 
a disszidens szocialista csoportok
nak. Vázsonyiáknak, akcióba lenese 
jelentősen megváltoztatta az eddigi 
merev szocialista álláspontot s ma 
már a szocialisták körében legfel
jebb bizonyos elvi kérdéseket óhaj
tanak előbb tisztázni, illetve a meg
oldásnak a módját keresik.

Erre, is meg van a remény most 
már, mert — mint politikai körök
ben beszélik. Apponyi Albert vál
lalkozott arra, hogy a kormány es 
a blokk, illetve a szocialisták közt 
felveszi a békeközvettitést.

Ilymódon — mint bennünket in
formáltak — a demokratikus blokk 
már a húsvéti szünet után felveszi 
nz aktivitást, bár némelyek úgy 
tudják, hogy erre csak akkor kerül 
a sor. hu a Ház a választójogi ja
vaslatot tárgyalás alá veszi. Min-' 
ilenesétre politikai körökben így 
ítélik meg a helyzetet, hogy még 
ebben a kedvezőtlenebb esetben is 
a passzivitás kérdése - tekintetében 
a helyzet teljesen megérett arra, 
hogy az ellenzék ezt a harci esz
közt ne alkalmazza, főleg az elkö
vetkezői időben, amikor jelentős al
kotmányjogi javaslatok kerülnek a 
Ház elé. ezeknek tárgyalása aligha 
nélkülözhetné már a. közvélemény 
kialakulása szempontjából az ellen
zéki kritikát.

Ehelyütt enditpük meg. hogy a 
Ház elnökségének részéről ígért in
formációnk szerint immár teljesen 
bizonyos, hogy a húsvéti szünet 
után közvetlenül előbb a felsőházi 
javaslat kerül tárgyalásra, sőt elő
reláthatóan a nemzetgyűlés le fogja 
tárgyalni a vidéki törvényhatósá
gok újjászervezéséről szóló tör
vényjavaslatot és csak ezek után 
kerül a sor a választójogi javas
latra. Sőt egyes politikusok úgy 
tudják, hogy a választójogi javas

lat voltaképcu csak az ősszel kerül 
sorra, mert addig a kormánynak 
szüksége van az időre. Azt js beszé
lik. hogy a kormány a választójogi 
bizottság tárgyalásainak befejezése 
után, módot fog keresni arra is. 
hogy a választójogi javaslat kriti
kusabb részeit egy pártközi értele
ién is megbeszélje. Bethlen gróf 
ugyanis komolyan tart attól, hogy 
ha az ellenzék a passzivitást fel
adja és a Házban erőteljes vitát 
provokál, akkor párthívei köréből 
is többen megtántorodnának olyan 
kérdések szavazásánál, mint a tit
kosság.

Andrassy Gyula gróf, aki közvet
lenül a húsvéti ünnepek előtt rövid 
időt a fővárosban töltött, interjú
ban kijelentette, hogy a felsőházi 
javaslat ellen felveszi a harcot, és 
nemcsak hatalmas kritikai beszéd-

Aki végigesalta az alföldi városokat 
Hamis igazolványnyal milliókat gyűjtött Zala György 

Jókai szobrára

javaslattal szemben sürgős platt- 
f orrnra akarja hozni. ,

Politikai körökben Andrassy 
gróf eme tervének igen sok nehéz
ségét látják. Annyi bizonyos -- 
mondották nekünk ellenzéki olda
lon __ a javaslat pl. a demokratikus 
blokkot elégíti ki. de kétségtelen az 
is, hogy Áudrássy gróf is a balol
dali ellenzék a javaslatnak igen je
lentéktelen pontjainak kritikájában 
találkoznak egymással.

Andrassy gróf értesülésünk sze
rint a fősulyt arra helyezi, .hogy 
követeli, hogy a kormány a két ka
marának egymáshoz való viszo
nyát precizirozza. Ebben az ellen
zék egyetért Andrassyval, de vi
szont mig Andrassy gróf a régi fő
rendiház lényegét nem akarja érin
teni s csak annak keretein belül 
akar az erők haladásának meg
felelő reformokat megvalósítani, 
addig az ellenzék a felsőházat bár 
nem a kormány jelenlegi elgondo
lásában tényleg uj alapokra akarja 
fektetni.

A husvét Utáni szünet idejének 
mindenesetre meg lesz az a szen
zációja. hogy ki olyan politikus, 
mint Apponyi és Andrassy óhaj
tanak belekapcsolódni intenzivo a 
politikai életbe. akiknek szavát 
régóta nélkülözte az ország.

Több alföldi városból érkezett 
följelentés, hogy egy jólöltözött 
fiatalember járja be a városokat és 
Jókai szoborra gyűjt adományokat. 
Mindenütt elsősorban a városhá
zára állított be, hogy elsőnek ma
gát a várost csapja be. A polgár
ság ezután a városháza aláírását 
látva, könnyen felülnek a szélhá
mosnak.

Nagykörösön kezdte működését a 
szélhámos. Beállított a polgármes
terhez és Pest vármegye pecsétes 
igazolványát mutatta föl, amelyik 
szerint ő Gy örgy-Görgey Ottó, 
B.-jistás rajztanár, aki Budapesten 
a* 'Hütt5*u’7VM-' 8: síftföÚ házban 
és megbízása van Za?a # György 
szobrászművész Jókai életnagy
sága mellszobrára és Wagner Géza 
Jókai plakettjére megrendeléseket 
gyűjteni és a pénzt felvenni.

A nagykörösi polgármester hitt 
az intelligens, jómegjelenésű ember
nek és a város nevében megrendelte 
a Jókai mellszobrot, amelyiknek 
árát 3,465.000 koronát rögtön ki is

Sokkal többen halnak meg Ti T J • J •• 7 < 7

számolnak bo, mint születésről. Az 
elmúlt cvbeu például

17.012 születéssel szemben 20.115 
haláleset

s az év 12 hónapja közül 
2 volt, amikor a születések 
felülmúlta a halálesetekét

történt 
csupán 
száma ___________ „
Hivatalos anyakönyvi kimutatások 
szerint 1914-ben így oszlott meg a 
születések és halálesetek száma: 

halál 
1822 
1897 
1922 
1876 
2380 
1882 
1746 
1425 
1208 
1264 
1376 
1226 

20.115 
emberrel

születések és halálesetek

Január 
Február 
Március
Április

születés
1449 
1438 
1488 
1372

Május 1448
Június 1697
Július 1506
Augusztus 1389
Szeptember 1484
Október 1398
November 1208
December 1256

17.042
. múlt évben tehát 2073A____ _____________________

több halt meg a fővárosban, mint 
ahány született. Ez évben sajnos, 
tovább folytatódik ilyen arányban 
a születések számának csökkenése. 
A. szerint:A kimutatás

születés halál
Január 1477 1478
Február 1424 1620
Március 1716 1810

4617 4908
Az év első hónapjában tehát 291-

gyei kevesebb a születések száma s
1 ha ez így tovább folytatódik,
í az év végéig szaporodás helyett 

közel 3500 emberrel fog ismét
| csökkenni Budapest lakosságá

nak száma.
I Végh János dr. tiszti főorvos, aki- 
f hez kérdést intéztünk arra vonat*- 
kdzóan, mi az oka ennek a szomorú 
jelenségnek, kijelentette, hogy az 

, a la-

utalta a városi pénztárból. Az ál
lítólagos György-Görgey a pénz tol 
is vette és eltávozott a városházá
ról. Egymásután kereste föl ezutáu 
a város tehetősebb polgárait, azok- ( 
tói is előfizetést kért és az egész'.,............ .. ................................
vételárat, több helyen csak előleget általános gazdasági helyzet, a le
vett föl. Ugyancsak képkereteket is káshiány az oka elsősorban a szüle

tések csökkenésének és a halálozá
sok szaporodásának.

árult a Kisfaludy ucca ÍÖ. számú 
házban lévő képkeretező vállalat 
nevében.

A megrendelők azután várták a, { 
szobrot és a plakettet, de nem kap-: 
tak semmit Érdeklődni kezdtek és 
ekkor derült ki. hogy szélhámosság 
áldozatai lettek. . •

Nagykörösön kívül KecskbnfétYm 
és Kiskúnfélegyházáról is érkeztek 
hasonló följelentések. A megkere
sésekre a budapesti főkapitányság 
megindította a nyomozást Megál
lapították. hogy G.vörgy-Görög Ottó 
nevű ember sem a Hattyú uccából, 
sem máshonnan bejelentve nincsen, 
tehát minden valószínűség szerint j 
álnevet használt. A nyomozás fo- j 
lyik.

Budapesten, mint születnek
Végit János dr, tiszti főorvos nyilatkozata

Szalag 
Selyem 
Csipke 
Karton 
Delén 
Liberty 
Szövet 
Bélés 
Vászon 
Sifon 
Grenadln 
Kesztyű 
Harisnya 
legolcsóbban

A háború óta szomorú tavasz- 
tálatokra jut a szemlélő, aki a fő
város születési és halálozási sta
tisztikája után érdeklődik. Évek óta 
ezek a száraz adatok szomorít fényt 
vetnek Budapest lakosságának ter
mészetes szaporodására. Mert búr a 
háború kezdete, különösen az utóbbi 
évek óta á főváros lakosságának 
száma jelentékenyen emelkedett, 
sajnos ez a számbeli növekedés nem 
a természetes szaporodás következ
ménye, hanem a nagyfokú letelepe-

désnek. idegen özönlésuek. A sta
tisztikai adatok • bizonyítékai sze
rint, ha az elszakított részekről, 
vidékről, nem költöztek volna any- 
nyian a fővárosba, hanem a lakos
ság számának növekedése a termé
szetes szaporodástól függött volna, I 
úgy Budapestnek ma. sokkal keve
sebb lenne a lakosa, mint a háború 
előtt, mert évék óta sokkal többen 
halnak meg Budapesten, mint ahá- 
nyan születnek. Sajnos, ez a termé
szetellenes folyamat még mindig

KbEin nmnb
dlvatáruházában

Király ucca 53. sz.
(Akácfa ucca sarok)

Híres Meinl z sernek
22. OOO-től 24.OOO‘iS
Híres Meinl kompótok
i7.OOO-től 23.500-ig

I

M felöltőt, gu v »» ...

ne DEgyen s^dcnni■Mnenna 
íl kirakatát 
11 MW«f-atl5

i Tiszta gyapjú 
burberry Valód! angol

L

Imp. szövet felöltő ♦ öltöny Gyermek-
ragián 1.300 980 ruha

kiilönlegosségok 
rendkívül 

olcsó 
árakon

600 ezer K-túl félj. ■ezer K«tól félj.

ezer koronától 
feljebb

Eredeti angol, francia éa amerikai

kész felöltő és esökabít-kQlönlegessáaek
Külön mérték-osztály»***9 ■ár Kirakataim va.árnap 1, nyitva 1

U£|£l> •b*dWHlBBllillll ös ,cl'cs lakberendezések 

llUlUIb részletre is 
1 Erzsébet körút sarokDÓD UCCa O7 (Vesta mozgó mellett)

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAPlan MPlan PAPlan
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

GICHNER JÁNOS
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KÖRÚT 20. 

ü UUtóguM *XX) t öU.uöbea rostul k tudok
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Budapest, kedd, április 14. HÉTFŐI NAPLÓ

jiadseregföparancsnok 
pőre Prónay Pál ellen 
április 13-én tárgyalja az tlgyet a 

Töreky-tanács
Jlásfél évvel ezelőtt tudvalevőleg 

nagy bajokat idézett elő lovagias 
kérdésekben Nagy Pál hadseregfő- 
paraJicsnok ismert, titkos rendeleté, 
amelyben megtiltotta, hogy Ráér. 
Vilmos dr.-ral no párbajozzanak a 
tisztek még akkor sem. ha Ráez dr. 
segédképen szerepel is az ügyben. 
Ez alkalommal Prónay Pál szoleá- 
latkíviili alezredes egy sértő levelet 
írt Nagy Pálnak, amelyet azonban 
a levél elküldése előtt ismerőseinek 
megmutatott. A levél miatt Nagy 
Pál hadseregfőparanosnok felhatal
mazta az ügyészséget, hogy hivatal
ból üldözendő nyilvános rágalma
zás miatt emeljen vádat Prónay 
ellen. Az ügyészség meghatalmazás 
értelmében vádat emelt Prónay el
len. akinek ügyét április 15-én tár
gyalja a Töreky tanács. A tárgya
lás. miután számos tanú van be
idézve. izgalmasnak és rendkívül 
érdekesnek Ígérkezik.

■

fl VII!

Ai orvosszakértök ii hamarosan 
•UciazUlnak Jelentésükkel

A Kodelka hentes meggyilkolása 
és kirablása miatt le tartózta lőtt 
Léderer Gusztáv csendőrfőhadnagy 
Vigyében megírtuk már. hogy a ka
tonai ügyészség elkészítette, vad- 
iratát, amelyben rablással párosult 
gyilkosság büntette miatt^emel vá
dat a férj ellen, akinek ügyeben 
úgy lehet, a .jövő hónapban már 
meg is tartják a fő tárgyalást, 
amelyben tanuképen fogják elő
vezetni feleségét, Léderer Gusztáv- 
nét és testvéröccsét. Léderer bán- 
dort. a Nemzeti Bank* hivatalnokát. 
Ezzel párhuzamosan Léderer Gusz
táváé és Léderer Sándor ügyeben 
Bubits Jenő dr. vizsgálóbíró hosz- 
szas és fáradságos munka ‘titán 
szombaton befejezettnek nyilvání
tott, a vizsgálatot.

I&ferernd ügyében nagy ellent
mondás mutatkozik a férj és fele
ség közti vallomásokban, mert amíg 
n féri felesége szerint lovagi a tlan 
gyávaságból mindent az asszonyra 
igyekezett kenni, addig Lédererne 
megmaradt a mellett, hogy 
beszólás nélkül, és tudta nélkül lőtte 
agyon férje Ködeikét.

A vizsgálóhíró a törvény értelmé
ben az iratokat áiudlü. Minnich Ka
roly dr. és Németh Ódon dr. tör
vényszéki orvos-szakértőknek, akik
nek szakvéleményt kell nvilvánita- 
niok abban a kérdésben, hogy Lé
deremé akkor, amikor a gyilkos
ságé' elkövette, vagy abban cse
lekvő módon részt vett, birt-p aka
rata szabad elhatározó l..............
gével.

Értesülésünk szerint az orvos- 
szakértők már a megbízás előtt is 
hozzúr foglak Lédererne elmeálla
potának megvizsgálásához es né
hány napon belül meg fogjak tenni 
jelen lésüket, amely minden való
színűség szerint ki fogja mondani, 
hogy Léderemé sem most, sem tette 
elkövetésekor uem volt ,°tyai1.-álla
potban. ami akarata szabad elhatá- 
zását. bénította, vagy korlat,ózta 
volna. Amint az orvosszakertök je
lentése elkészül, a vizsglftóbíró a ♦niáikozas-
Vádirat elkészítése végett az ügyész-■ volt arról, hogy a futólagos taiaiKozas séghez teszi át az iratokat, ha azi«®k és beszélgetésnek milyen kbyetkez- 
ügyészség elkészül hamarosan vád-1 ménjei lesznek. Eszébe 
iratával, úgy nincs kizárva, högy. Pödör Gyula n,e^',n ^""7.R ”, 
Lédet érné ügyét is május végén óimét 6» hogy nz odavetett szaxak mi- 
inár letárgyalhatja a bírómig. 1 Ixen gondolatokul, keltettek benne. Nem

képessé ■! Yr01n“
Úgy igyekezik

Bpiand csak úgy alakit 
kormányt, ha Herriot 
politikáját folytathatja

Jl francia kormányválság a baloldali blokk fel
bomlására vezethet

Párizs, április 12.
Doumergtte elnök az est folyamán 

is folytatta a politikusok meghall
gatását.

fíriand, akinek Doumergue elnök 
kabinetalakitást felajánlotta, kije
lentette, hogy ezt a 'megbízás csak 
akkor vállalhatja, ha arra a több
ségre támaszkodhatik, mely a má
jus 11-ki választásokból előállott.

E megfontolásból kiindulva Fri- 
and nyomban ag Elysée elhagyása 
után Heriottal mint a radikális párt 
volt vezérével tanácskozott.

Délután 3 órakor fíriand a ___
cialista frakció vezetőségével más
félórás tanácskozást folytatott, fíri
and arra az álláspontra helyezke
dett, hogy a felelősséget teljes mér
tékben a május Uki többség elemei 
tartoznak vsiélni. Ezzel a, szocialis
ták támogatásának kérdésén túlme
nően a kormányban való tényleges 
részvéteink kérdését is felvetette. 
A frakció vezérei azt. válaszolták, 
hogy nincs felhatalmazásuk £. kér
désekre válaszolni, hanem köteles
ségük országos tanácsának döntését 
kikérni; e tanács kedden ül össze.

fíriand ezután a radikális kama
rai frakció elnökségével tárgyalt 
Megállapítható volt, hogy a pro
gramról való megállapodás könnyű 
volna, a kormány összeállításának 
kérdése azonban sok nehézséget 
okoz, fíriand hangsúlyozta, hogy 
Painlevé megelégedhetnék a szocia
listák, támogatásával, de neki a 
kormányban való részvételüket is 
követelnie kell.

fíriand hosszas tanácskozást foly
tatott Painlevével. A tanácskozásba 
bevonták Loücheur és DavleltíH

87,0-

László, a rablógyilkos 
kebelbarátja előtt a rend-

z

a r

Pontos vallomást konstruált 
előzetes letartóztatását — A

Okoliesányi 
Pödör Gyula 
Őrség hétfőn délelőtt hirdette ki a letar
tóztatást, elrendelő végzést. .

Vogl kapitány ás Angyal detektivfő- 
feltigyelő húsvéti szabadnapjukat is fel
használták arra, hogy Okolicáinyit be
ismerésre bírják. Ez az igyekezetük 
azonban sikertelen maradt. Okoliesányi 
nemcsak hogy újabb dolgokat nem mon
dott, hanem

korábbi beismerő vallomásából is 
szeretné visszaszippantani azt, amit 

lehet 
és ami az ő személy érő nézve terhelő. 
Körömszakudtig védekezik az ellen, hogy 
Leirer Amáliát ........................a lakásán felkereste 

bejáru Los volt hozzá. 
,OiJ.____ feltüntetni a dolgot,

mintha egészen futó ismeretségben lett 
volna vele. Az ismeretség szerinte a 
december 10-iki vagyonmentő aukción 
kezdődött és december 12-én már vég
ződött is egy kézfogással a Nyugati 
pályaudvar előtt. Okoliesányi szerint a 
Imcsuzn” után az uccán lépett hozzá. Pö
dör Gyula és megkérdezte, hogy ki ez a 
nő. ö erre megmondta Leirer Amália 
nevét és lakáscímét, elmondta, hogy 
magányosan lakó, gazdag nő és ezzel el
vált Pödör G? ulától és hazament király- 
uccai lakására ebédelni. Fogalmn sem 

■ volt arról, hogy a futólagos találkozás

képviselőket is. fíriand ismertette a 
pártvezérekkel folytatott tanácsko
zásait, és rngaszkodott ahhoz a fel
fogáshoz, hogy ebben a helyzetben 
Painlevé a legalkalmasabb ember a 
kormányalakításra. mert ő számit- 
liatna leginkább a szocialisták tá- 
uiggatására.

Painlevé köszönetét mondott e 
bizalomért,.megmaradt azonban vo
nakodása mellett.

Blum, Boncourt és Var enne kép
viselők tanácskoztak, a szocialisták
nak a kormányban való részvételé
ről és a Journal jelentése szerint 
arra a megállapodásra jutottak, 
hogy a mesfíldás megkönnyítése 
érdekében Painlevé vállalkozását 
fogják szorgalmazni.

Painleyé, akit, e határozatról érte
sítettek. kifejtette vonakodásának 
okait és fíriand támogatását aján
lotta.

Az Echo de Paris szerint fíriand 
kijelentette, hogy ha a szocialisták 
a kormányba-u nem vesznek részt, 
helyzetet a radikálisoknak kell meg- 
oldaniok. A lap szerint ha ez. az 
eshetőség sen sikerül, akkor a bal
oldali blokk felbomlik.

n • i 1.1 i-., i - köddcíi délután atkisci
fíriand nia délelőtt de Moiukie volt Markóucofli fogházába.

pé nzügym i n islerre I t a n á cskozot í, 
aki azt javasolta neki, h.Giry « bank
jegyforgalom rendezésére ideiglenes 
kormányt alakítson, melynek egyet
len feladata az volna, hogy a bank
jegyforgalom emelésére vonatkozó 
törvényjavaslatot a kamarával és 
szenátussá 1 elf og&d tassa..

Brfand e terv ügyében ma tár
gyal a kamarai és szenátusi pénz
ügyi bizottságok elnökeivel és elő
adóival.

is gondolt semmire. mikor karácsony 
köiáili napokban Pödör Őt a Vígszínház 
mögé kérette és hosszas habozás után 
olmondia, hogy azt a csinos nőt meg
ölte és az ékszereket neki átadta.

Okolicrdnyi László tttinden vslószínű- 
•ég szerint

«« utóbbi napokban átgondolta, hogy 
milyen szerepet vállaljon magára a 
gyilkossági ügyben és minden sza
vát most 
hogy as

céltudatosan úgy irányítja, 
előre kigondolt vallomást 

alátámassza.
színében akar föltűnni. (Jgy 

Pödör-Dohnal-társaság
Az áldozat
beszél, hogy a ...__ _
őt. a markában tartotta. Terrorizálták, 
fenyegették és kényszerítették, hogy az 
előkelő tisztviselő eszköz legyen a ke
zükben.

Olyan kép bontakozik ki ezekből a 
vallomásokból, hogy Okoliesányi mélyen 
sajnálja, hogy & balassagyarmati rab
lásba belekever(Mlett. Szerinte ez volt 
életének egyetlen inogtévelyedése, ame
lyik azután magával hízta a többit is. 
Ez volt éltének az az árnypontja, ame
lyik annyira ránehezedett, hogy nem 
tudott megszabadulni tőle és az ettől 
való menekülés sodorta bele újabb és 
újabb dolgokba.

A legborzalmasabb helyzetben volt, 
mikor börtönbe került — mondotta Oko- 
licsányi —, sem hivatalában, 'em a tár
saságban, de még legszűkebb családi 
körében sem szabad senkinek megtudni 
a nagy azégyont. Dohnál és Pödör segí
tették abban, hogy ez lehetségessé vál

jon. önként, minden felkérés nélkül, 
csupán az úriember iránti •zánolomből 
ajánlkoztak, anélkül, hogy tudták volna 
kivel van dolguk, elsz-e hasznuk belőle, 
hogy viszontszolgálatra számíthatnak-e. 
Leveleit Dohnál csempészte ki a fogház 
bél és a városi postahivatalnál adatta, 
föl, ugyancsak a börtön személyzetének 
tudtán kívül jutottak közéhez azok a 
levelek, amelyeket neki címezlek egy 
balassagyarmati címre. Pödör ajánlko
zott tanúnak és az ő vallomásának kö
szönhette, hogy kiszabadult

Amikor hivatalában fölkereste Pödör 
és állást kért, eszébe som jutott, hogy 
valami ürüggyel megszabaduljon tőle. 
Annyi hálát érzett iránta, hogy minden 
befolyását latba vetette, hogy állásba 
juttassa. Ami pénze volt, azt is habozás 
nélkül átadta. Nemsokára megjött Dohnál 
is, azt is behozta az Elektromos Művek
hez. Nem is volt velük gok baja, Addig 
míg Pödört ki nem tették. Akkor kez
dődtek a zsarolások. Nem bírt ellent- 
állni. Annyira félt, liogy kiderül a 
múltja, hogy mindenre képes lett volna, 
nemcsak *a gyilkosság elhallgatására.

Okoliesányi Lászlót hétfőn délelőtt 
vezettette maga elé Katona dr. rendőr
főtanácsos. a bűnügyi osztály vezetője. 
A főtanácsos papírlapról olvasta föl a 
végzést, amelyik szerint

a rendőrség gyilkosságban való fel- 
bujtás miatt elrendeli az előzetes le

tartóztatást.

Okoliesányi tiltakozni akart a vád ellen, 
de a főtanácsos megmagyarázta, hogy 
ennek már csak a vizsgálóbíró előtt van 
helye.

A letartóztatás után Okoliesánvít a 
második emeleti cellában helyeztek pl és 
kedden délután átkisérik az ügyészség

Utódai 
gywmekruha-ktilönlegességek üzlete' 

IV,, Párisi ttot 1. (Váci u. sarok)

Értesítés!

R fauaszi és nyári 
gyerinMázsii 

cikkeink 

iedDezményes árusitásái 
általános óhajra egyelőre 

áprilisi 30-ig
folytatjuk és az

előírt áraKból

’íeflgcéBéiift adanii| 
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Vázsonyi Vilmos:
Ripka zsidófosásáról, az adópén- 
zekből alakított kortestanyáról és 
az ellenzéki szocialisták protek- 

torairól
Vázsonyi Vilmos, aki pénteken 

néhány napi tartózkodásra Ba- 
denba utazott, elutazása előtt a fő
városi politikai helyzetről a követ
kező nyilatkozatot adta a Hétfői 
Naplót munkatársának:

Súlyos szerenósételnség történt 
vasárnap délután a városligeti Jati- 
csi-arénában. A porondon szereplő 
cóllövő művész, akinek élő céltáb
lája saját felesége volt, célt té
vesztett és golyója az égő gyertya 
helyett a feleség mellébe fúródott.

A husvétvasárnapi közönség zsú
folásig megtöltötte a cirkuszt. Mint
egy 1500 ember ült a nézőtéren a 
déultán négy órakor kezdődő elő
adáson. A műsor negyedik száma a 
eéllövő művész produkciója volt A 
művész Apró Kálmán nevű artista, 
akit, egész Európában ismernek 
tellvilmosi mutatványairól. Aprónak 
partnere a felesége. Beck Júlia. A 
feleség a fejére tesz egy üres tojást 
és a férj golyós flóbert-puskával le
lövi onnan. A tojást az asszony ez
után kinyújtott karral tartja, majd 
más varláoiók után a produkció 
clouja: az artista bekötött szemmel 
lelövi az égő gyertya lángját, me
lyet parmernője a kezében, a melle 
előtt tart.

A műsor minden baj nélkül per
gett le egészen addig a jelenetig, 
amíg a csukott szemmel való lövés 
kövelkezett A közönség feszült 
figyelemmel nézte az izgalmas ké
szülődést Apró Kálmán szemét egy 
zsebkendővel bekötözték. Az asz- 
szony az égő gyertyát kezében fog
va a szive előtt tartotta. A zene el
hallgatott. Az artista föeletnlte a 
puskát célzott és néhány másodperc

szabadelvűsé# és demokrácia ko
moly küzdelmében komoly harco
sokra van szükség; a hajnalt hir
dető pacsirtára, nem pedig dene
vérre, a szürkület, álmadarára-! Rip- 

uiuuaaiuxnuuan. ; káék látva azt, hogy kevés sikert
— Két tábor van csak a fővárosi1 tudnak elérni, most Wolff ókkal 

választási harcokban, amely őszin-1 szemben a szabadelvűsé# szent ne- 
tén és egyenesen küzd egymással; ■ vében 
az egyik a reakció tábora, a másik 1 
az egyesült ellenzéki demokratikus 
pártok. Ami közben van, az

hiába akarja magát .arany- 
középutnak vagy mérsékeltnek 

árulni.
Nem aranyközé putról és nem mér
sékletről van szó. hanem hamis lo
bogókról.

A legnevezetesebb, de egyúttal a 
legfelháboritóbb Ripka szereplése, 
aki mint kormánybiztos önmagáról 
nevez el egy pártot, mint, kormány
biztos pártol szervez, névaláírásá
val plakátot, bocsát ki. ígéreteket 
tesz, korteseket felfogad és elbocsát, 
választási alapra gyűjt: egyszóval

adópénzekből fizetett hivatalát 
kortestanyává alakítja át.

Ez olyan eljárás, amely minden 
pártnak a kritikáját kihívja és 
méltó a felháborodásra.

De őszinteség sincs a kormány és 
Ripka eljárásában, mert

egy kormánynak nem lehet egy
szerre két álláspontja.

Ha a. kormány harcot hirdet, Wblff- 
ék ellen, akkor nem szabad elfo
gadni Wolffék támogatását az or
szágos politikában és nem szabad 
eltűrnie, hogy Platthy és Vicziáh, 
az egységes párt tagjai, egyúttal a 
reakciós községi pártnak a vezérei 
legyenek. Akkor nem szabad el
tűrnie. hogy a kormánypártok 'és a 
kormányt támogató pártok egysé
ges keresztény községi pártot, alkos
sanak az ellenzéki fajvédőkkel, 
Gömbös hiveivel és az ellenzéki ke
resztényszocialistákkal.

A kormány Budapesten kacér
kodik a szabadelvüséggel, de az 
országos politikában továbbra 
Is ragaszkodik a jogegyenlőség 
megtagadásához és a reakcioná- 

rius politikához.

A RiplM-párt—kormánypárt, ame
lyet a Délivasut-vendéglőben indí
tott útnak Rétién István és egy el
lenzéki képviselő Bethlen István 
áldásával és egy ellenzéki képviselő 
jelenlétében.

Budapest demokratikus és szabad
elvű polgárai nem szavazhatnak 
egy ilyen községi kormánypártra. 
Ez a párt se hús. se hal; nem Wolff 
párti, de nem is szabadelvű, hanem 
felszedi magába azokat az elemeket, 
akik bis auf weiteres, a legköze
lebbi visszavonásig WolfT-ellenes 
ábrázatot mutatnak.

Aki mandátumért ma jön. az 
mandátumért holnap is elmegy. A

parasztfogás helyett « zsidófo
gásra adták magukat.

Pályáznak arra a szemétre, amely 
a jogegyenlőséfjet megtagadó kor
mányt is hajlandó támogatni. Erre 
vezethetők vissza azok a furcsa hi-

Végzetes produkció
a Jancskarénában

Apró Kálmán céllővó a gyertya helyett a felesége mellébe lőtt 
A szerencsétlenség az asszony gondatlanságából következett be 
Kétszáz esetben volt sikeres ez a produkció — A rendőrség foly

tatja a nyomozást
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resztelések, amelyeket egyesek ra
vaszul és nagy komolyan adnak 
tovább

Cirógatva fenyegetődznek és 
Ígérgetve ijesztgetnek.

Hiábavaló lesz a hízelgés, hiába
való lesz az ijesztgetés, a reakció 
csak a sötétség táborára- számíthat 
és azokra, akik hiúságból vagy po
litikai érdekből hajlandók szekerét 
tólni.

A demokrácia táborát megbontani 
nem sikerült. A szocialista marok
nyi szélsőséges párt, amelyet a faj
védők kormánypártja és az álsza- 
badelvüek szeretnének kitenyész
teni, nem fog vizet zavarni. Első 
fellépése éppen ellenkező hatással 
van, mint amire a mohó és mohó
ságukban ügyetlenül önmagukat el
áruló protektorok számítottak.

Vázsonyi Vilmos végül kijelen
tette munkatársunknak, hogy leg
később kedden visszaérkezik a fő
városba és csütörtökön résztvesz a 
Blokk ezerteritékes bankettjén a 
Vigadóban.

múlva elsütötte.
A durranást borzalmas sikoltás 

követte. A nö a gyertyát elejtette, 
elsápadt és kezét a melléhez kapva 
tántorogni kezdett. Rögtön látszott, 
hogy ez nem tartozik a műsorhoz 
és valami baj történt.

A közönség felugrott a helyéről. 
Irtózatos pánik keletkezett. Az ár
lista lekapta szeméről a kendőt e. 
rémülten sietett felesége segítsé
gébe.

A függönyt gyorsan leeresztették 
és orvos után futottak. Orvos csak
hamar előkerült, megvizsgálta az 
aléltan fekvő asszonyt és megálla
pította, hogy a golyó a mellébe fú
ródott. Mentőket hívtak, akik Beck 
Júliát a Rókus-kórházba. szállítot
ták. A súlyosan sebesült artistanő 
állapotában hétfőre örvendetes ja
vulás állott be. Egy-két napon be
lül megonerálják, a golyót eltávo
lítják és az orvosok remélik, hogy 
rövid idő múlva az artistanő telje
sen fölépül.

A rendőrség a szerencsétlenség 
megtörténte után rögtön megkezdte 
a nyomozást. Annyit nuár a hely
színen megállapítottak, hogy Beck 
Júlia a mellét védő fémpáncélt nem 
öltötte magára. A férj vallomása 
szerint ezzel a produkcióval fél 
Európát beutazták, mintegy két
százezer bemutatták már és soha
sem történt semmi baj. Arról nem 
tudott, hogy felesége a fémpáncélt 
nem vette föl. A nyomozás folyik.

Káposztásmegyevt 
versenyek

— Vasárnap. —
A vasárnap délutáni megyeri verse, 

nyék főszáma a Péczeli-dij volt A ver 
seny nagy favoritját Magyaránt, Ódáié 

j igen könnyen vorte meg, start után 
i Rosselino vezet, mellette Derengő, mit? 
a két favorit egész hátul, az egyenesben 
már Magyarán van elől, a távoszlopnál 
azonban kitör, gyenge lovasa nem tudja 
tartani, igy a célban a végén jövő Odáig 
igen könnyen győz. A közönség teljesen 
letörten hagyta el a megyeri pályát 
mert Bergére kivételével az összes fa‘ 
voritok lemaradtak, a második futam
ban Sarkantyus tizennyolcszeres, a ha
todik futamban Sabaria harminchárom- 
szoros osztalékot fizetett. A startok me- 
gint hihetetlen rosszak voltak. A máso
dik futamban a mezőny fele, a harma
dikban az öt lő libasorban jött el a gép
től.

I. Nyeretlenek versenye. 1. Aftorus 
(Stonczel 2). 2. Dagorel (p). 3. Hopp (fii 
F. m.: Fortély, Forgószél. Nyakh. ny 
Tót.: 10:27, 13, 13.

II. Eladók handicapja. 1 Sarkantyus 
(Rajcsik 8). 2. Madame Mére (4). 8. Föd- 
ros (4). F. m.: Citera, Szélkiáltó, Da. 
maskus, Alté Katz, Cserkésző, Dukát 
2^ h., 2 h. Tót.: 10: 186, 32, 24, 20.

III. Péczeli dij. L Odáig (Sajdik 1K).
2. Magyarán (6/10 reá). 3. Rosselino (6). 
F. m.: Derengő, Marczipán. Fejh., 8J4 É 
Tót.: 10:28, 18, 12.

IV. Handicap. 1. Delila (Stenozd 6). 
2. Rozgonyi (2). 3. Virradat (2). F. m.: 
Tamara, Dsungel, Útmutató, Piczikém, 
Tündér, Godalming, Kockatoo. 1% h. 
1 h. Tót.: 1: 78, 21, 16, 20.

V. Budakalászi dij. 1. Bergére (Szabó 
L. H. 2% reá). 2. Meszelő (8). 8. Mit 
szól hozzá (5). 2 h. Tót.: 10:14.

VI. Welter-handiaap. 1. Sabaria 
(Smiedt 12). 2. Kontár (8). 3. Alperes 
(6). F. m.: Gyöngyi, Siléna, Altos Bris
tol, Borbros, Taskony. Fejh., 2 h. Tót: 
10:831, 80, 20, 20.

— Hétfő. —
A húsvéthétfői versenynapot újra a 

lehetetlen rossz startok tették tönkre.
A nap főszáma a Tavaszi díj volt 

amelyet Oktondi nyert meg igen köny- 
nyen. A favoritok Szándékos és ^Oktondi 
kivételével újra lemaradtak. A részle
tes eredmény a következő:

I. futam: Váczbottyényi-díj, 1. Szán
dékos (Rojik 2 reá). 2. Lamoral (3). 8. 
Mélia (8). 2 h„ 8 h. 10:14.
II. futam: Handicap. 1. Helieon (Szabó 
124). 2. Nepthisz (5). 3. Elopement (6). 
F. m.: Adut (25), I/alsace (6), Békés (p). 
Legenda (20). 1% h. % h. 10:29, 16, 18.19.

ül. futam: Tavaszi-dij. 1. Oktondi 
(Sajdik 2%). 2. Tokoró (2%). 8. Borfia 
(4). 1% h. 2 h. 10:12.

IV. futam: Jánoshegyi handicap. I, 
Ballada II. (Stonczel 5). 2. Planéta (8). 
8. Rigoló (5). F. m.: Sárgám (2), Per- 
fection (8), Embona (8). Nyak b. H h. 
10:61, 21, 20.

V. futam: Eladóverseny. 1. A tempó 
(Sajdik 1)4). 2. Cserkésző (20). 3. Ordas 
(p). F. m.: Prinozi (4), Ergo (4), Párkány 
(12), Sunyi (88). 24 h. % h. 10:25, 11 
16, 11.

VI. futam: Welter-handicap. 1. Szív
telen (Rajcsik 8). 2. Boglyas (2%). I. 
Peleas (B). F. m.: Delmartino (8), Fős
eimé (1M), Xerxes (12).

Budapesti 
ügetöversenyek

I. futam: 1. Anna Mária (Maszár 9). 
X Jeles (p.1. 3. Z«andár V. (8). F. m. 
Welsal (8). Pilátus (4), Haideroee (6), 
Dlda (8), Pasa (8), Sblmmy (8), 10:99. 18, 
18, 14.

II. futam: 1. Gabi D. (Waehtler 1 is fél 
reá). 2. Mutyi (6). 3. Gyöngyvirág (33).
F. m.: Werndorf (5), Igenlő (83), Gavotte 
(8), Elnök (2 és fél), .Indáé («), Banya 
(6), Jupiter (66), Ilyen nincs (12). Go- 
zhuka (4), 10:15, 18, 26, 84.

III. futam: 1. ff. León (Maszár 1H), 
t. Rodostó (0). 3. fflmlék (p.). F. m.: Cim
bora (50), Fellow (2 és fél). 10:94, 10, ÓL

IV. futam: 1. Szabad junior (Oassolinl 
6). 2. Garam (16). 3. Gambrinus (16). F.
m.: Kerüld (4), Walswnktnd (8), Ura»ág 
(4), Kattea(8), Keszkenő (0), Tllby (90),
G. Jóska (1K). 10:121, 23, 29, 43.

V. futam: 1. Commune (Kalllnka 1 te 
fél). 3. Kanton (8). 3. Rendetlen (16). F. 
m.t Jobban (6), Flóta (6), Berki más (4). 
Rteangyal (16), Erzernm (4), Éva lánya 
(1 és fél). 10:23, 32, 28, 07.

VI. futam: 1. Sándor (Zrlllingcr 4). 2. 
Ardone (1 és fél). 3. Wlonoria (1 és fffi- 
F. m.: Gyöngyilla (6). Misa Ida D. (16). 
Angyo (2 te fj). Amise <»). Good H«ps 
(16). 10:341, 20, 12, 12.

VII. futam: 1. Csak zlőre (Oassolinl 8). 
I Véget (4). 3. Miki (4). V, *1 KMo
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Kereskedő és Iparos Újság
A háztulajdonosok harca 
a májusi lakbéreknek rész
letekben való fizetése ellen
A Háztulajdonosok Országos Szövetsége állítólag 
paktumot kötött Rlpkával a bérlök bőrére — Ripka 
kötelezte magát a májusi lakbérrészletfizetés meg
szüntetésére és a közüzemi pótlék felemelésére — 

A kormány még nem döntött

A népjóléti miniszter 
tiltása

Az. ország megoldandó gazdasági 
és szociális problémái között egyik 
sem váltott ki olyan érdeklődést a 
közvéleményből, mint a lakásügyek 
és a házbérek kérdése. Ez a fontos 
szociális kérdés még megoldatlan 
és a repdeletekkel való foldozgatá- 
sok nem viszik nyugvópontra a 
lakásügyek kérdését. .,

Lapunk hasábjain annakidején 
megírtuk a lakásügyek körül tör
tént eseményeket és rámutattunk 
igen sok esetben azokra a serei- 
mekre, amelyek a lakáskerdéseknel 
előfordultak. _

Most újabb sérelmekről adhatunk 
hírt A Háztulajdonosok Országos 
Szövetsége, holmi kis politikai szol; 
gálatokért nagyy előnyöket akar ki 
teikarni a bérlők bőrére.

A Háztulajdonosok Országos Szö- 
BB sok napraforgózás után

Szekerét tótja. A Szövetség 
ója dr. Teles Béla, állítólag. 

lmot kötött Ripkával a székes
ősi választásokra, melynek él
én, Rlpka messzemenő támo

gatásra kötelezte magát Teles 
Béla dr., akit a szövetség de
mokrata mandátummal küldött a 
rtékesfőváros törvényhatóságába, s 
Aki később hátat fordított a de
mokratáknak és párton kívüli ellen- 
eéki lett, majd Wolfféknál is buz
gón tevékenykedett, most Ripka ol
dalán bontott zászlót és Ripkától 
várja a Háztulajdonosok Országos 
Szövetsége érdekeinek támogatását.

A Háztulajdonosok Országos Szö
vetsége megígérte Ripkdnak, hogy 
A székesfővárosi választásoknál az 
6 pártját fogja támogatni, s ezzel 
nemben Ripka, kötelezte volna ma
gát,

hogy a főváros nam fogja többé 
javasolni a lakbéreknek részlet
ben való fizetését és minden ere
jével oda fog hatni, hogy a köz

üzemi pótlékot felemeljék.

A Háztulajdonosok Országos Szö
vetsége már a májusi lakbéreknél 
akarja kamatoztatni a paktum gyü
mölcseit és erős akciót fektet

a májusi lakbéreknél részletek
ben való fizetése elten.

Megegyezett a Háztulajdonosok 
Országos Szövetsége a közüzemi1 
pótlék felemelésére is Ripkával, oki 
Kötelezte magát arra, hogy mindent 
el fog követni a közüzemi pótlék 
felemelésére. ígéretet tett Ripka, 
hogy javasolni fogja a miniszter
tanácsnak

a közüzemi pótléknak eddigi há
rom százalékról öt százalékra, 
az üzleteknél az eddigi két szá
zalékról hét százalékra való fel

emelését.

A Háztulajdonosok Országos Sző; 
vétségének paktuma súlyosan sérti 
a székesfőváros polgársága nagy 
többségének érdekeit és olyan anti- 
•zociáli's, hogy annak keresztül vi
telét illetékes helyen egy percig 
sem támo^nthntiák. A nagy gazda
sági pangás egyre több exisztenciát 
tesz tönkre, s a folyton emelkedő 
tí-J. „ J .................................
bfelökre, h<

uvm roui 
te noeUtHe

a forgalom felszaba- 
ellen
pancsolók, hogy a Háztulajdonosok 
Országos Szövetségének politikai 
szolgálatait még a kormány sem 
honorálhatja ilyen busásan.

Egyébként más oldalról úgy érte
sülünk, hogy a részletfizetés kérdése 
a Háztulajdonosok Szövetsége és 
Rlpka kormány biztos állítólagos 
paktumával még korántsincsen el
intézve.

A szanálási program szerint má
jus 1-én ismét lényegesen emelked
nek a házbérek. Az üzlethelyiségek, 
műhelyek és irodák bére eléri az 
1917 novemberi bér 50%-át. melyhez 
még további 25% kincstári haszon
részesedés, közüzemi pótlék és ház
mesterpénz járul. A’ lakások bére a 
1917 novemberi házbér. 25%-a lesz, 
ugyancsak az emlitett pótlékokkal.

Amint ismeretes az érdekelt bér
lők sürgetésére a múlt bérnegyed 
alkalmával £. Xqrjpáijy a súlyos 
gazdásági viszonyokra való tekin
tettel engedélyezte a béreknek ha
vonként való fizetését, ami minden
esetre némileg enyhítette a terhe
ket, , fisak émészetea, .hogy időköz
ben a helyzet a birtok rovására 
rosszabbodott, egyrészt a bérek to
vábbi emelkedése, másrészt pedig a 
gazdasági helyzet fokozottabb le
romlása mi*att. A kormány részéről 
azonban md.<7 nem történt semmiféle 
intézkedés a részletfizetési kedvez
mény újból való engedélyezése 
Iránt, s így a bérlők egyel őre leg
bizonytalanabb helyzet elé néznek.

Épen ezért elhatározta a Keres
kedelmi és Ipar Kamara, hogy a 
kérdés sürgős rendezését fogja 
kérni a kormánytól, s ebben az 
értelemben már be is nyújtotta elő
terjesztését, melyben természetesen 

a bérek résziében való fizetése 
m ellett foglal állást 

rámutatva arra, hogy az elmúlt 
bérnegyed statisztikai adatainak 
tanúsága szerint a bérlők csak mér
sékelten éltek részletfizetési joguk
kal. s így igazolást nyert, hogy ezt 
a kedvezményt csak azok veszik 
igénybe, akik arra valóban rá van
nak szorulva. Ezeknek száma ter
mészetesen az elmúlt három hónap 
alatt lényegesen megszaporodott, s 
így

a májusi bérnegyed alkalmával 
a vagyontalan bérlők szélesréte
gei lesznek kénytelenek a rész

letfizetéshez folyamodni.
A Kamara, a bérlők s ez elsősor

ban érdekelt kereskedők és iparo
sok remélik, hogy a koriAány méltá
nyolni fogja a kamara előterjeszté- 
set, mellyel azonos irányban indí
tott egyébként mozgalmat a bakók 
Szövetsége is. Tekintettel a bérfize
tési határidő közelségére gyors in
tézkedésre van szükség, s ezért kívá
natos volna, hogy az állítólagos 
Ripka-féle paktum ellenére

a részletfizetésre vonatkozó ren 
delet néhány napon belül mégis 

megjelenjék.
Ezzel természetesen & bérlők kíván
ságai még nem nyernek teljes klelé 
gitést Fennmarad mint sérelem 

vuu«.re, s u elsősorban
berek is olyan terheket rónak a, stynrzószómbérlőkre, hogy azokat újabbakkal a tteennetezefszeres szorzoszam 
tetézni nem tehet. A fontos gazda- . me.Iy tudvalevőleg nem felel meg a 

„jciáHa érdekek olyan na-1 tényleges pénzügyi viszonyoknak, 
— —I I Alim - ’ 1 * I r < X rrrvr vr?’rV’r

elaiiűyira, hocy már a pénzügymi
niszter is kifejezetten elismerte a 
tizenhétezerszeres szorzószám tart
hatatlanságát.

Ennek ellenére kevés kilátás van 
arra, hogy a szorzószám már ebben 
a negyedben leszállitassék, s ez a 
kérdés előreláthatólag csak az 
augusztusi negyedkor lesz időszerű.

Itt említjük meg, hogy a lakás
kérdéssel kapcsolatban különös fi- _ _________ _________  ______
gyeimet érdemel Foss József nép 1 már korántsem megmásíthatatlan 
jóléti miniszter húsvéti nyilatko-1 bizonyosságban a kormány heruhá-

lakások forgalmának felszabadítá
sával is.

Megfelelő számit tartalék lakás 
nélkül a népjóléti miniszter nem 
hajlandó a törvényben előirt 
határidőre felszabadítani a for

galmat.

A helyiségek forgalmának, illetve a 
felmondásnak szabaddá tétele tehát 
a népjóléti miniszter szerint most 
már korántsem megmásíthatatlan 

zata, mely aj állami beruházások | zási programjának haladéktalan 
ügyével kapcsolatban foglalkozik a megvalósításától függ.

Milyen
Csak a gazdagok vásárolnak — A középosztálynak és a munkásságnak 
nincs pénze — A húsvéti cikkeket tartő üzleteknek volt csupán 

nagy forgalmuk

■

Kereskedőink jórésze a nagyobb 
ünnepeket megelőző hetekben szokta 
üzleti forgalmának jelentékeny ré
szét. lebonyolítani és ezek a szezon 
eladások gyakran kárpótolják a cé
geket a sokszor hónapokon át tartó 
üzleti pangás során szenvedett vesz
teségekért is.

Az idei húsvéti szezon elé is nagy 
várakozással néztek a kereske
dőink, mert ilyen teljes üzlettelen- 
ségre. aminő a legutóbbi 4 hónapon 
át tapasztalható volt, a legrégibb 
kereskedők sem emlékeznek. A hús
véti ünnepektől és az időben ezzel 
egybeeső tavasz megérkezésétől 
várták tehát, hogy a halott üzleti 
életbe egy kis élénkség fog jönni. 
Ezek a várakozások csak részben 
teljesedtek. Azon a körúton, amelyet 
a különböző fajtájú üzletekben tet
tünk, megállapíthattuk, hogy 

I csakis a húsvéti szezoncikkeket tartó 
és jobbmódu közönség kiszolgálására 

I berendezkedett kereskedelem lehet 
I megelégedve a húsvéti üzlettel, el
lenben a munkások és a középosz
tály szükségleteinek kielégítésére 
szolgáló boltokban a forgalom ezal- 
kalommal sem lendült fel.. A fino
mabb ruházati üzletekben az idei 
húsvéti forgalom alig marad alatta 
az előző évek forgalmának, az úgy
nevezett. kommers-üzletekben azon
ban ezalkalommal is hiába várták a 
vevőket: a kisembereknek nincs 
pénzük, 'nincs keresetük és nem vá
sárolhatnak.

Egyébként itt adjuk serra azok
nak a kereskedőknek a nyilatkoza
tait. akiket a húsvéti üzlet felöl 
megkérdeztünk.

dós államokkal a kereskedelmi szer
ződéseket mielőbb megkössük.

Fehér Lajos 
Nagymező uccai 

divatárukcrcskedö 
a következőket mondotta a húsvéti 
üzletre vonatkozólag:

L’zIe!4'm már negyedszázad óta 
all fenn es úgynevezett jó kommeri- 
uzletnek tekinthető, amely egyenle
tes forgalmat szokott lebonyolítani. 
Vevőim nagyobbrészt a munkások 
es maganalkalmazottak táborából 
kerülnek ki es raktáram is az ő 
igényeiknek megfelelően van fel
szerelve. Ez az osztály azonban a 
ML Ií’*nk?,"élk1'üliséR következté
ben ma fegjfáltalan nincs abban a 

; helyzetben. hogy nagyobb vásárlá
sokat tehessen és mondhatom, hogy 

Aisyéti szezon még nem 
■?laí’,..,a karácsonyi ünnepek 

előtt ereztük a nagy munkanélküli
ség . kihatásait, akkor azonban 
mégis volt valami forgalom, de 
most egyáltalán nem látunk vevőt.

— Ha mégis vesznek valamit, ak
kor a gyermekek számára vásárol
nak apróbb dolgokat, tavaszi ha
risnyát, szalagokat és hasonló ap
róságokat. A forgalom megélénkü
lését csakis a munkanélküliség 
megszűnésétől és a kereseti alkal
mak szaporodásától várjuk.

Steinitz Miksa és Fia 
királyuccai ékszerészek 

a húsvéti üzletről a következőket 
mondották:

— Budapest vásárlóközönségének 
az a része, amely a középosztályhoz 
tartozik és ünnepi alkalmakkor 
cgy-egy olcsó ékszerrel szokta 
meglepni hozzátartozóit, évtizedek 
óta a királyuccai ékszerészeknél 
szokott bevásárolni. Ez a közönség 
azonban immár évek óta egysze
rűen eltűnt és vevőt hónapokon ke
resztül uem látunk. Ha vesznek is 
valamit, nagyobbára csak gyerme
kek számára vásárolnak olcsóbb 
dolgokat, ma azonban nincsen 
olyan ékszerész, aki napi kiadásait 
meg tudná keresni.

Dankovszky István illatszergyár 
óuccai üzletében az alábbiakat 
mondották:

— A húsvéti vásár eredményeivel 
nagyon meg vagyunk elégedve. A 
tavalyinál sokkal jobbnak mond
ható és várakozásainkat teljes mér
tékben kielégítette. Húsvéti készle
tünkből aJig maradt vissza valami. 
A siker nyitját abban látjuk, hogy 
mi — számolva a közönség pénz
telenségével — olyan ocsló árakat 
szabtunk meg, ami a cikkeinket a

Holzer Simon.

A mostani húsvéti szezón egészen 
másképpen alakult ki, mint ahogyan 
azt a kereskedők nagyrésze várta. 
Ha visszatekintünk arra a lehetet
lenül rossz idényre, mely január
ban és februárban a kereskedőket 
sújtotta, akkor a húsvéti üzletet tel
jes fellendülésnek kell tekinteni, 
dacára annak, hogy a kereskedők 
üzleteiket csak a legnagyobb erőfe
szítéssel tudják megcsinálni.

— A húsvéti üzlet elé tehát nagy 
aggodalommal néztünk annál is in
kább, mert a munkások béremelési 
követeléssel állottak elő, ezt azon
ban nem teljesítettük, mert ha bér
emelést kellett volna adnunk, az 
olyan nagymérvű drágulásra veze
tett volna, mely az amúgy is meg
fogyott, vevőközönséget még jobban 
megritkította volna.

— Mindettől eltekintve azonban a
húsvéti üzlet megindult, jobban, 
mint azt a nagy pangás után várni 
lehetett volna s reméljük, hogy - —r—r-
most már mégis nyugodtabb és legszegényebb osztály szamára is 
egészségesebb gazdasági viszonyok hozzáférhetővé tette. így példám 
elé érkeztünk- Az elmúlt nagy pan-............. — -x---------
gásban láttuk csak, mennyire 
hiányaik nekünk a megazáUoU te
rületek vásárlóközönség'1. mely 
mindig jó vevő volt a ezért arra 
kellene törekedni, h«y a

r- —• w

,10.000 koronáért már elég jó mino- 
ségii parfém volt kapható es a 
kölni-viz ára sem sokkal drágább.

— örvendetes jelenségnek tartjuk, 
hogy a közönség a magyar gyárt- 
miujokat ií megkedvelte es uem

wrr
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nak fontos szerep jutott osztályrészül 
Hószint a saját termóko által, aic|, «' 
lég mlnSsófo folytán tette inog hódító 
körútját, hanem azáltal is. hory s^t 
ártó munkásokat kípezett ki, kik az áru 
kezelését megtanulván, előnyösen hete 
lyásolták az eladást.

A háború alatt a nyugat egy csapásra 
elveszítette a kelőt által évtizedeken át 
szállított nélkülözhetetlen élelmiszereket 
Kénytelen volt tehát új forrásokat föl
kutatni. ami nem volt nehéz, mert . 
tenger segítségére volt Beszervezték 
Afrika partjait, ellátták ezt a világrészt 
a legjobb fajta baromfival, igénybe vet
ték Ausztráliát Észak- és Dél-AmeriS, 
de felkeresték Ázsiát is. különösen Kínát 
mely birodalom híres nagy baromflállo- 
mányáról. Hogy a hosszú szállítási idd. 
vei járó romlási veszélyt eUmináliák. 
a nagy Oeeánjáró hajóknak belsejét hit 
töapparátusokkal szerelték fel. melyek 

,wBx n °!y «>“'<>«*'*. hogy 80-100 napig nagy
szerződés ratifikálása előtt, s a kor-1 hor5’ a kelet-
íjiauy lOLuniaixiirttóira ucimu ptuca- . - ------az. vl_
képviseletet ilyen kalandos s könjj-I ____ ’ t-i

___ _______ Egyébként 11161 bekapcsolódott az oxportha,"'du<mir 
sem tekinthető komolynak egy találta versenytársát, mellyel a kiiz- 
olyan akció, mely már a kezdőmé- | Wjd<»x valahogyan megállta. Az

nyező lépések előtt a nagy nyilvá- ‘ e( ,,u t 1924. évben Magyarország is kéz. 
nosság elé kívánkozik. I cxI)ortálni és már az első érben

Az érdekképviseletek ezekután el- f4,00 vagónt, ami 700.000.000 darabnak le
várják, hogy az olyan szorgalma- exP°rtál» és az idei évre lég.
san nyilatkozó, s az orosz szovjettel a)““b ennek a kétszeresét volmt képes 
annyira rokonszenvező fővárosi oxpor,c1, ha minőségben és árban ver- 
iigyvéd, erkölcsi kötelességének “y™1 tudna a tengerentúli államok-
fogja tekinteni, hogy Wad&ctala-.. . ,

get biztosítani"'’ “ azokat, az érdekképp A nehézségek azonban éppen Itt van,
get mzzosmani. ' viseleteket, melyektől állítólagos

A közlemény alapjan alkalmunk l megbízatást kapta.

Rendezni fogják 
a búzavaluta kérdését

flz orosz szovjettel gazdasági Mrgyalí- 
; sokat folvtot m magyar Irdekklpvlselet > * M _ r

vásárol akármilyen rossz francia 
parfőmöt csak azért, iport francia.

Neruda Kossuth Lajos ucfcai illat-
szerész-cégnél a következőket
dották:

— A húsvéti szezón nekünk
sikerült és reményeinknek 
mértékben megfelelt. Látszik____
bán, hogy a közönségnek nem igen 
van pénze, mert csak az olcsó ós kö
zépfajta cikkeket vásárolta, a drá
gábbak alig keltek el. A forgalom 
nagy volt, csak kis tételekben vásá
roltak. ( ----- - ------------ ------_______________ __  __

— Ami az árakat illeti, parfőm dasági tárgyalások indulnak meg
például 5000 koronától egészen egy- az orosz szovjet és több magyar 
millió koronáig kapható. Ebből érdekképviselet között abból a cél- 
azonban egy darabot sem adtunk ból, hogy már az orosz-magyar 
el. A kölni-víz ára 10.000—200.000 ko-:’"‘ 11 •
róna között váltakozik.

A Gerbeatul-cégnéi a következő1 
felvilágosítást adták:

— A húsvéti ünnep alatti vasár
nak tipikusan húsvéti jellege volt, 
mert csak a speciális húsvéti cikke-! _ B1_v
*et™nM01vlák' w fŐle,r 1O'Ob° pott volna megbízást ‘ >
es 500.000 korona kozott mozognak. bírp-vnvlóúnVuí
A csokolóde-tojások és nyulak na- szovjet berlini exfonenseivel lefoly- 

tojásé 500,000 koronától kétmillióig; tetteX^a ftSóto

? , . ... zelebbi napokban meakezdi. s főleg I
A Lukács cukrász cég főnőké a az orosz olaj, petróleum, selyem,! 

következőket mondotta: gubó és nyerstextil áru részére,
— A húsvéti szezón sikerére ne-1 igyekszik a magyar piacot biztosi- j

künk nincs panaszunk. A rossz gaz-! tani, míg ezzel szemben a magyar 
dasági viszonyok miatt olyan árakat gépipar számára fog majd Orosz
csináltunk, hogy a nagyközönség elhelyezkedési lehetősé-
minden rétege vásárolhasson. így 
sikerült nagy forgalmat elérnünk, j 
A csokoládé-figurák ára súlyúk sze-1 
rint, váltakozik. Egy kiló 160.000 ko
rona.

— Érdekes megfigyelésünk, hogy 
a szegényebb emberek, akik az 
ajándékokra fillérenként kuporgat-1 
ják össze a pénzt, sokkal bőkezűb
bek voltak és sokkal drágább dolgo
kat vásároltak, mint a tehetősebbek, 
akiket személyesen is ismerünk.

Végül felkerestünk egy körúti 
uccai árust, aki keservesen panasz
kodott:

— Nekünk kérem nagyon rossz 
-h.usvétunk vott. Az. ünnepek, r alatt 
összesen alig egymillió korona érté
kűt árultam, hol van itt akkor 
haszon? Pedig egész vasárnap éjjel 
fent voltam és prultam, (hQgy ,igy 
forgalmazzak valamit.

— Hát tessék nézni, drágák ezek 
a dolgok? Egy pléhtojás 2000 ko
rona, cukorral megtöltve 5000 ko
rona. A parfőm 3—8000 korona, egy 
egesz készlet, már mint egy üveg 
kölni és két darab szappan 20.000 
korona. Leginkább még a léggöm
böket vették, amelyekre nyulakat 
festettek. Ezek 8000 koronába ke
rültek.

mon-

is jól 
nagy 
azon- megbízásúból egy fővárosi ügyvéd?

Az elmúlt napokban a sajtó, egy- volt érdeklődni mindazoknál a szak
íj__  _ ’__ 1 ____
forrás alapján azt a megfelelő hir- 

| adást közölte, hogy rövidesen gaz-

része a jelek szerint ítélve közös máknál, melyek ezzel a furcsa és 
szokatlan előzmények mellett meg
induló tárgyalásokkal vonatkozásba 
hozhatók, s mindenütt azt a felvilá
gosítást nyertük, hogy

a magyar érdekképviseletek sen
kinek sem adtak megbízást az 
orosz szovjettel való tárgyalásra, 

ilyen határozatot egyetlen érdek
képviseletet sem hozott, s aligha 
feltételezhető, hogy a magyar-orosz

Ebből érdekképviselet között abból a cél

kereskedelmi szerződés ratifikálása 
előtt bizonyos, kompenzifíiós ala
pon álló megállapodások létesülje
nek.

seÍetekarSrőTZdaSá/Í szerződés ratifikálása előtt, s a kor-; nogy a kelet-
szerint - eJv V? mány felhatalmazása nélkül érdek-1 már nem hiányzott az ot-
szerint — egy fővárosi ügyvéd ka- itónvisel«tet ilven kalandos « künn-Itaai Piacokon. , . v

és 50Ö.0Ö0 korona között mozognak, ezeket* ^tárgvavlásoka^1^’ nrnsv M-vew t él remág ÍJ arázható válíálko-\ £ ÍÍ^OIÜ V/^g*éünt’ Kelet*Európa is- 
4 ,,„„1.V n»- <zeKet, a targyaylasokat az .orosz írfsba bocsátkoznék. Egyébként bekapcsolódott az exportba, de már

" . sem tekinthető komolynak egy ° , találta versenytársát, mellyel a küz-
I olyan akció, mely már a kezdemé-1 , 015 valahogyan megállta. Az
nyező lépések előtt a nagy nyilvá- elipult övben Magyarország is kéz- 

1 v’.é ki váukumk. cxP°rtálni és már az első évben
Az érdekképviseletek ezekután el- ?4.00 va&ónt> ami 700.000.000 darabnak te-

kaL

Zsebkendők, női fürdőruhák, textiláruk naevbani 
beborauu Q^^df BT PIÓI* ÉS FÍSl

kötény-, gyennekruha-, női- és férfi- 
fehérnemuek gy<.ra Budapest, Károly 

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

Deulsch Mór ós Fial
UUmol császár út 6 85

Férfi-, fiú- és jyermekruháByár. SzSrme- 
árugyir. Poszté- és bélésáruk nagyban

Central 
magyar 

nagyszálló 
WIEN, Ttborstraxaa S/a 
(A terroénytózsde és Fcrdinandsbrücke mellet 

„O* Kocsi megálló az Ostbahnhoftól)
150 a legmodernebb comforttal teljesesen újon
nan berendezett nagyszálló légfűtéssel, hideg 
meleg folyóvízzel, lift, rádiszalon. magyar konyha 
kávéház. Kinő. Magyar kereskedők és iparosok 

találkozóhelye. A város központiéban.

1 agyas sióba SO—SSOOO Kor
2 „ „ SS—120.000 Kor

mely árakban minden benfoglaltatik

AsOKISZIgasolvSnyáwalo Ütött 
tagoknak a lanti arakból 10 
ssOsalékos angadményt adunk 

CEtlTMLIMSZALLO
WIEN, II., TAborslr. l a

Az amerikai gabonatőzsdéken 
rendezett spekulációs hossz az euró
pai államok piacain is a gabonának 
nagymértékű emelkedését vonta 
niaga u_tan. Akkoriban súlyos vál
ságot —idézett elő a búzának'áremel
kedése a magyar földhaszonbérlők
nek körében is, akik régebbi szerző
dések alapján a bérletet buzaalapon 
k^tö^lj^meg & düldhasítönbér bi
zonyos mennyiségű búza minden
kori piaci ára szerint lettek volna 
kötelesek megfizetni. A spekulációs 
áremelkedés Magyar országon is oly 
magas búzaárakat produkált, hogy 
a földhaszonbbérleteknek ezen az 
alapon való megfizetése a bérlők 
egész tömegét tette volna tönkre.

A földbérlők érdekképviselete te
hát azzal a kéréssel fordult a kor
mányhoz. hogy rendelettel siessen 
segítségére ezeknek a kisebb és gaz
daságilag gyöngébb exisztenciáknak 

i olymódon, hogy a földhaszonbérle
tek szempontjából a búza árát hi
vatalosan állapítsa meg és a bérle
tek elszámolásánál ezt a piaci ár
nál alacsonyabb átszámítási árat 
tegye kötelezővé.

A kérelem alapján hosszú tárgya
lások indultak meg és az eredmény 
igen kétesnek látszott mert a föld
birtokosok ragaszkodva a tőzsdei 
árfolyamokhoz, a tényleges piaci 
ar megfizetését követelték.

Többb sikertelen ankét után most 
végül megegyezés jött létre a föld
bérlők és a földbirtokosok érdek
képviseletei között és e megegyezés 
értelmében a kormány rendelettel 
fogja szabályozni a földhaszonbér
letek szempontjából a buzavaluta 
átszámítási árfolyamát.

A rendelet előreláthatólag nem 
fog általánosságban átszámítási ár
folyamot megállapítani, hanem vagy 
a bíróságra, vagy az érdekeltek 
köréből alakítandó tanácsra fogja 
bízni annak a kérdésnek az eldön
tését, vájjon az egyyes konkrét ese
tekben a szembenálló felek gazda
sági helyzete alapján helye van-e a 
piaci búzaár mérséklésének.

A rendelet alapján elintézendő 
vitás kérdések rendezése után előre
láthatólag el fognak tűnni a szer
ződésekből azok az exotikus valu
ták. amelyekre a magyar korona 
stabilitása után immár semmi szük
ség nincs.

A magyar koronának a szanálási 
.akció során elért értékemelkedése 
I természetszerűleg az aranykorona 
számítást Fzorzószámát is csökken
tette és az eredetileg tizenhétezres 
azorzóezám Bemosok történelmi

nnk. mert szállítási díjtételeink rendid* 
vül magasak és a minőség javítására 
nem tettünk évek óta semmit. Ha még 
figyelembe vesszük, hogy minden euró- 
pai államnak a baromfiállománya lég. 
alább háromszor akkora, mint a háború 
előtt volt, akkor megérthetjük, hogy a 
magyar tóját- és baromfi-termelést mily 
nagy veszély fenyegeti és maholnap 
ennek megtűrt szerepet játszunk, azai 
mint a német mondja: Nothnagel, azaa 
lassú kikapcsolás lesz szerepünk a nem
zetközi forgalomból.

Ezen súlyos helyzeten csak úgy lehel 
segíteni, ha a kormány a baromfltenyésa

anakronizmus lett, hanem a gazda
sági életre is nagy teherként nehe-

közel 20 százalékkal nö- segítem, na a Kormány a Daromntenyesa 
tti terheket, amelyeket tést támogatja a szállítmányoknak 

a polgárságnak viselnie, kellett. Nö- rendkívüli tarifáiig kedvezményeket ad, 
jvelle pedig nemcsak az adóterheket. Budapestet a tojúskereskodclem köa- 
j amelyek magukban véve is rendki-; pontjává teszi, ezáltal Budgpsctro tőká 
I vul súlyosai es ámeneknek 20 szá-, erős kereskedők telepednének, akik szak) 
I ux 4 i°S ??Vu a •-«X^ar>ai1 el visel-j tudásukkal és.-nemzetközi vonatkozásuk-^ 
hetötlen ‘fieTeni. hanem-hö- kai ezen haldokló kereskedelmet fel-- - - -------- - ?v.vttW’’ hanem- no- kai őzen haldokló kereskedelmet fel-
velte egyes ,magánjogi jogviszony- élesztenék.
bol szármázó kötelezettségek terhét Ilyen céltudatos intézkedés még ideg* 
is, amino például a hazbér. amely- menthetné az ország javára azt a jelen- 
nek aranykoronában megállapított tékeny nemzeti bevételt, mely az export 

®z\n iiD ?tizenhétezres szór-[ által befolyik, de Budapest élelmezése 
szempontjából is fontos lépés volna/ 
mert a fővárost állandóan olcsón élel
mezné.

zószámmal kell átszámítani.
A moző gazdasági hitelről szóló 

törvényjavaslat tárgyalása során 
Búd János pénzügyminiszter beje
lentette, hogy a tizenhétezres szor
zószám a kormány nézete szerin I 
nem tartható fenn tovább és ennek 
a gazdasági életből el kell tűnnie.

Az érdekeltség megelégedéssel 
veszi tudomásul, hogy a gazdaság 
eleiben egy valótlansággal ismét 
kevesebb lesz ós csak azt kívánja, 
hogy az Ígéretet a pénzügyminisz 
tér sürgősen váltsa valóra és a 
tényleges valutaárfolyamnak meg
felelő szorzószámot az egész vona
lon azonnal léptesse életbe.

Veszélyben van 
a magyar tolísexporf 

Magyarországnak jelentékeny jövedel
mét képezték a mezőgazdasági termé
nyek értékesítése révén befolyt összegek 
és ezek között a tojás- és baromfi-eXport- 
ból befolyt összegek, melyek a statisz- 
(százharmlncmillió) aranykoronát tettek 
ki. A termelőt ez, állam mindenben se
gélyezte, többek között a baromfi fel
javítása és keresztezése céljából, faj
tiszta állatok ajándékozásával és e ré
ven a minőség évről-évre javult, miál-1 
tál a magyar baromfi és tojás a nyu
gati államokban mindig nagyobb és na
gyobb kelendőségnek örvendett Ennek 
elérésében a Baromfitenyésztők Egyesü
letének igen jelentékeny érdemel voltak.

A háború kitörése után ezen vérfel- 
frlssítési akciót beszüntették és a ba
romfi. valamint a tojás minősége évről- 
évre rosszabbodott. Már pedig, hogy ez 
milyen káros hatással van a termelőre 
és kereskedőre, ox az alábbiakból kivi
láglik.

Tudvalevő, hogy a háború előtt a nyu
gati államokat tojással és baromfival a 
kelet látta el« és a téren Mw*roW

F. M.

SZÖVET/ 
MUNKARUHÁK 
Gutmann 
ButupcmÁKÓCTi-irrlft

Sügér Arnold QzlethAz Buda
pest vTSas ucca 20. szám. Kendő-, zsebkendő- és 
dívatárunagykereskedő. — Állandó dűs raktár

Erasmo M. Reda 
Biella
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Miért halogatják 
o heruházűsl proftomig 

meMftitt

a projcramot a minisz- 
elfogadta és az e^ycs 
tételek a julius elsejó
költségvetési év élő
ié bekerültek. E beru-

Amikor az érdekképviseletek a 
gazdasági krízis veszélyeire a kor
mány figyelmét felhívták, az év első 
hónapjaiban külön tárgyalások in
dultak meg azoknak az eszközök
nek a megállapítására, amelyek
kel a szanálási akció során beál
lott gazdasági krízisen a kereske
delmi és ipari életet . át lehetne se
gíteni.

E tárgyalások eredményeként a 
kormány beruházási programot ál
lított össze, 
tertanács is 
beruházási 
vei kezdődő 
irányzatába _ ______  _ ______
házási program ugyan a tárgyalá
sok folyamán mindinkább lecsök
kent, igy például az államvasutak
nak eredetileg <52 millió aranyko
ronára tervezett beruházásaira is 
csak 16 millió koronát irányoztak 
elő. ezek a tételek azonban össze
véve mégis olyan jelentékeny ösz- 
szeget képviselnek, hogy azoknak 
mozgósítása a gazdasági életben 
némi lendületet vihetne.

Ezeknek a beruházásoknak és 
közmunkáknak megkezdése azonban 
sürgős feladat volna, amellyel nem 
várhatunk addig, amíg a költség
vetést a parlament megszavazza, 
hanem azonnal hozzá kellene látni 
a munkálatok kiadásához. A kor
mánynak módjában is van ezeket a 
munkákat már most kiadni, mert 
az államkincstárban az adóbevéte
lekből, főleg pedig a forgalmi adó 
bevételeiből az előirányzatot messze 
meghaladó nagy feleslegek gyűltek 
össze, amelyeknek tétlenül és gyii- 
mölcsözetlenül való hevertetcse a 
mai viszonyok között valóságos 
bűn a közgazdaság általános érde
keivel sícmben.

Walko Lajos kereskedelmi mi
niszter egy alkalommal, átiíklŐn 
Országos Kereskedő és Iparos Szö
vetség kiküldöttei nála megjelentek, 
ki Is 'jelentette az^ a készségét, 
hogy a beruházások megkezdésével 
nem fog várni a költségvetési év 
kezdetéig, hanem a kincstári feles
legek felhasználásával ezeket a be
ruházásokat az eredeti program
ban megállapított határidők előtt 
meg fogja kezdeni.

Azóta már néhány hónap telt el 
és a beruházások megkezdéséről 
még mindig semmi hir, Walkó La
jos ígérete nem vált valóra.

Azt hisszük, elérkezett az utolsó 
pillanat arra, hogy a kormány vé
gül tudatára ébredve a válságos 
gazdasági helyzetnek és különösen 
a gazdasági életet folytogató tőke
hiánynak, a maga terméketlenül 
heverő kincstári feleslegeinek sür
gős felhasználásával öntsön uj éle
tet a haldokló gazdasági szer
vezetbe.

Csakis egy ilyen akciótól és a 
kormány részéről kiinduló kezde
ményezéstől várható, hogy a ma
gántőkék is elhelyezkedést keresse
nek a termelésben és ismét meg
induljon a pénznek az a körfor
gása amely a tömegek számára 
munkát és kereseti lehetőségeket 
biztosit.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség legutóbbi elnöki ülése a 
gazdasági válság szomorú jelen
ségeivel foglalkozva, elhatározta, 
hogy sürgősen felkéri a kormányt 
arra, hogy a Walkó Lajos keres
kedelemügyi miniszter , által ki
látásba helyezett beruházási mun
kálatokat azonnal kezdje meg.

10

Bloch és Flscher 
rövid, szövött és 

norinberai áru 
nagykereskedés 
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Búd pénzügyminiszter 
húsvéti nyilatkozatában ismét halálra 

ítélte a kereskedelmet és ipart
■ pénzügyminiszter ölbe tett kézzel akarja végig nézni 
a kereskedők és Iparosok pusztulását — Az OKISZ 

elnökének válasza
János pénzügyminiszter hús

véti ajándékul, hosszabb nyilatko- 
kozatbau foglalkozott a magyar ke
reskedelem és ipar helyzetével, s 
ezt az alkalmat ismét megragadta 
arra, hogy a pusztító gazdasági 
válságért elhárítsa magáról a fele
lősseget s a -férges gyümölcs" szel

lemes hwonlata után kijelentse. 
^?u-r.a-IValaaBn?k n?m a kormán,! 
poiitikaia rz oka. hanem egysze- 
ruem az hogy túlzott létszám van 
a kereskedelemben, amit fenntar
tani nem lesz tehetséget." Ezért — 
a pénzügyminiszter szerint — a 
kormány közbelépésére nincsen ok.

A pénzügyminiszter rideg nyilat
kozata érthető megdöbbenést keltett 
a kereskedők es iparosok körében. 

Mór. az.OKISZ elnöke munkatár- 
gwf alábbiakban össze-

, ~ ,Baz?. 1ehet a Pénzügyminiszter 
urnák abban, hogy a kereskedelmi 
es ipari foglalkozá-s terén túlzott a 
ietezáni, ami szintén tényezője a 
helyzet súlyosságának. Ennek azon
ban igenis, szinte kizárólag a kor
mány politikája az oka.

— Nem a legitim kereskedők és 
szakképzett iparosok szaporodtak 
el nehány esztendők alatt, hanem 
azok a mesterségesen tenyésztett 
kv.rzusvallalatok és szövetkezetek, 
melyek kiváltságaikkal ránehezed- 
nek’egész gazdasági életünkre. Hoz- 
zajuk csatlakoznak a nyugdíjas 
katonatisztek, és B-listás köztiszt
viselők tömegei, akik szintén el
árasztják a kereskedelmi és ipari 
pályát

— Ez a tulprodukció egvik ma-
^yarázata.. A másik ^ mühkanélkil- ____v

- Sürgősen engedélyezni kell -
a tranzitó raktárakat

Április 18-án nyílt meg Budapes
ten a szép múltra vissza tekintő 
mintavásár, amely ez alkalommal 
nemzetközi jellegű lesz nemcsak a 
vásár címét tekintve, hanem az elő
jelek után ítélve, a vásár, kiállítóit 
és látogatóit tekintve is. Biztosra 
vehető ugyanis, hogy a vásárren
dezőség agilitásának, ez alkalommal 
valóban sikerülni fog a nagyszám
ban jelentkezett külföldi kiállító 
mellett külföldi vevők tömeges ér
deklődést is felkelteni, akik külö
nösen az utódállamokból jelent
keztek meglepően nagy számban.

Hosszú hónapok általános gaz
dasági depressziója után tehát itt 
lett volna egy kedvező alkalom 
arra, hogy a magyar kereskedelem 
egy kis levegőhöz és üzleti forga
lomhoz jusson az utódállamokból 
érkező vevők megszerzésével.

Természetesen a magyar kereske
delemnek is fel kellene készülni & 
külföldi kereskedők fogadására és 
pedig nemcsak szép szónoklatokkal 
és bankettek rendezésével, hanem 
elsősorban és legfőképen megfelelő 
áruraktárakkal, amelyek a becsi 
nagykereskedők áruraktáraival ver-

WARENHAUS VI EH 
VI, HRRIRHIbFERSTRRSSE 85-87 ft L LH 
SOLIDESTES, BlbblGSTES KRUFHRUSZ WIEN
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Nemzetközi 

Vásár 
1925 április hó 18-27.

Rendezi »
Budapesti Kereskedelmi 

és Iparkamara.
NaSyariayü vitám- •> atazíii te«> 
veaalayafeal-<,*AIH14i vasasaira la 

LaMs-oIÖJegyzis!
A ■ajyar Ipar banutatóia. A lM|okb 
beszerzési alkatom. FelvllAoosrtí s nyerhető a 
vásárirodánál, V. Szamara u. *,

liség, mely számtalan magánalkal
mazottat kényszerűéit önállóságra, 
s a pangó tőzsde, melynek tagjai 
tekintélyes részben a detail-kereske- 
delemben helyezkednek el. A tőzsde
irodák helyén szatócs és textilüzle- 
teket találunk.

— A tőzsdei helyzetért ór a mun
kanélküliségért pedig igazán éppen 
úgy a kormánynak kell vállalnia a 
felelősséget, mint a kurzus vállala
tok és szövetkezetek tenyésztéséért.

— Mulasztás terheli azonban a 
kormány gazdaságpolitikáját azért 
is, mert lehetetlenné teszi a keres
kedelem és ivar egészséges terjesz- 
kdését, A kormány fojtotta, meg 
egyebek között a magyar transitő
kére ske dóimét, mely száz és száz 
exlsztenciának adhatna ken.verőt, s 
a kormány szűklátókörű hitelpoliti
kája nemcsak a nagykereskedelmet 
és ipart, hanem a kézmüvesipart is 
romlással fenyegeti.

— S végül a legfontosabb: hol ké
sik a forgalmi adó reformja, med
dig fogja még élvezni a külföld a 
pénzügyminiszter támogatását a 
hazai kereskedelem és ipar rová
sára!

— Melyen lesújtó ezért a pénzügy
miniszternek az a felfogása, hogy a 
kormány közbelépésére nincsen ok. 
s ölhetett kezekkel kell végignézni 
ezer és ezer kereskedő és iparos 
család pusztulását, mely újabb lö
kést ád a munkanélküliségnek is.

— És nagyon téved a pénzügymi 
níszterur. ha azt hiszi, hogy a ke
reskedők ügye csupán i>sztúlyérdek. 
mert a kereskedők és iparosok 
pusztulása alapjaiban rendíti meg 
az egész magyar államháztartást is. 
Ezt talán mégsem akarja ölbe tett 
kézzel nézni, a, pénzügyin in iszípi; urj 

senyezni. hídnak és amelyekben az 
utódállamokból érkező vevők meg
felelő választékot találnak.

A budapesti na-gykereskcdélmet 
azonban a kormány elhibázott 
intézkedései egyenesen meggá
tolják abban, hogy meg fd elő 
áruraktárakkal igyekezzenek a 
szomszéd államok kereskedőit 

idevonzani.
Hoiinan szerezzen ugyanis a ma
gyar nagykereskedelem megfelelő 
választékot nyújtó árura ktárakat 
akkor, amidőn a kormány a tran- 
zitó raktárakat betiltja és a. vám- 
szabadraktárakba valói betárolást 
immár hónapok óta lehetetlenné te
szi.

Elvámolt áruknak, tehát az auto
nóm vámtarifa magas tételeivel 
drágított árucikkeknek kiviteléről 
tehát szó sem lehet s az egyedüli 
üzletkötési lehetőség a vámszabad
raktárakban tároló áruk eladása út
ján kínálkozik. Miután azonban a 
kormány a vámszabadraktárakba 
hivatalos vizsgálat címén újabb 
áruk betárolását nem engedélyezi, 
a nemzetközi vásár idején az lesz a 

helyzet, hogy a külföldi vevőkneto 
semmit, sem tudunk mutatni s egy\ 
általában nem lesz módunkban ve
lük üzleteket kötni.

Ez nemcsak abból a szem pontbál 
karos, hogy a magyarországi nagy* 
kereskedelem egy kedvező üzleti al
kalmat nem tud kihasználni, hanem 
karos a jövőbeni összeköttetések 
szempontjából is, mert a készület, 
lensegnek és a szegénységnek ekko
ra mértéké aligha fog nagy vonz
erőt gyakorolni az utódállamok ke
reskedelmére.

A konriánynak tehát sürgősen in, 
tezkeani kell, hogy a tranzitraktá
rakra vonatkozó elhibázott rendel
kezés még a vásár megkezdése élőt* 
megszűnjék, illetve hogy az a híva* 
talofj vizsgálat, amely miatt a 
tranzitóraktárak működését immár 
hónapok óta akadályozzák, sürgő
sen befejezést, nyerjen.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség ilyen értelemben sürgős 
eLőterjesztés<el fordult a kormány
hoz.

fl budapesti helylhajtyárafok 
megnyitása

A Magyar Királyi Folyam- és Tengert 
hajózási 1U. igazgatósé ga közhírré teexi, 
hogy a Székesfőváros területén a bolyt, 
hajójáratokat folyó évi áprili* hó 11-én 
Boráros-tér—-Margitsziget—Óbuda között 
megindítja. A hajók ezen járatokban 
7 órától 14 óráig óránként, 14 órától 2j 
óráig 80 percenkint közlekednek é» n 
következő állomásokat érintik: Borára- 
tér, Lágymányos, Vámház, Eskü-tér, 
ucca, Pálffy-tór, Alsó-Margitsziget, 
Felső-Margitsziget és Óbuda. A hajókon 
levő „A“ jelzés a Boráros-térről <a Mar
gitsziget feló irányuló felfelé, a ,,B“ jel
zés pedig az Óbudáról a Bo-ráros-tér 
felé irányuló lefelé menetet jelenti.

A nyári hónapokban kedvező időjárá* 
csetéh a forgalom mérvéhez képest ezen 
Járatok kisegítő hajók beállításával wa- 
poríttafni fognak.

Az igazgatóság egyúttal közhírré 
teszi, hogy Óbuda és Újpest között) a 
helyi haljójáHitokrtt lenti nappal szivdén 
megnyitja akként, hogy ezen járatok
ban a_ gőzösök 7 ójától 21 óráig íjrán. 
kint közlekednek ;i margitszigeti
féftő hajóttllőmdst is érintik. Az ezjen vi, 
szonylatban váltott jegyek az Óbuda—< 
Boróroe-téri vonalra átszálló-jegyül nen( 
használhatók.

Kovács Ernő
>3 peaztónagylcereikeddB 
Budapest V, Nagykorena vj. IS

Holtzer S. és Hal
kézműáru nagykereskedés

Isiit klkeultlsö fehtr- is nyomoftánl
Badkpest, Zrínyi ucca J7 119
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Elkészült a forgalmladó- 
reform-tervezete

4 Kamara huiwét útin tarlaaztl 
á Bta>flgym1nluler alt a tarva- 

xetet
Hosszú hónapok fáradságos mun

káját fejezto be az elmúlt héten a 
kereskedelmi ós iparkamara, ami- 
'dőn a pénzügyminiszter megbízása 
alapján az Országos Kereskedő es 
Iparos Szövetséggel, .valamint a 
tebbi vezető érdekkepylselettel 
együttesen elkészítette azokat a ja- 
yaslatokat, amelyek a mai forgalmi 
adó-rendszer megváltoztatására és 
az osztrák rendszerű, egyszer lero- 
yandó forgalmi adó bevezetésére 
irány ulnts-lú

A pénzügyminiszter tudvalevőleg 
az- érdekképviseletekkel folytatott 
tanáoskozások során mindig azt 
hangoztatta, hogy csakis a szanálá
si akció sikere érdok ében es a for
galmi adóbevételek biztosítása cél
jából ' ragaszkodik a mai rendszer
hez. ha tehát az érdekeltség bipto- 
gftékot tud nyújtani neki arra, hogy 
az állami bevételek a reform esetén 
sem fognak csökkenni, ettől a rp- 
formiól ő sem fog elzárkózni, mert 
hiszen teljesen átérzi azokat a ká
rokat, amelyeket a többszörös for
galmi adó a magyar gazdasági élet
nek okoz.

Az érdekképviseletek munkája te
teit elsősorban arra irányult hogy 
megbízható és többszörösen ellenőr- 
Bött statisztikai és forgalmi adatok 
alap ján kimutassa azt, hogy az egy
szer lerovandó forgalmi adó rend
ezőre az állami bevételeket sokkal 
jobbam biztosítani tadja, mint; a 
most írni rendszer. Ezt. a feladatot 
végeztek el a vezető érdekképvisele
tek és az aprólékos számítások 
erédnúényeit magában foglaló me
morandumot. hnevet után fogják át
nyújtani a pénzügyminiszternek 
azokkal az adatokkal egyiitt, Mfr 
iveket a gyáriparosok erdekképvi- 
HícIcLg. u GyOSz. a haza^ ternujlcsrc 
VttnBWhz-ól’aK JcidolitO7XiHL J ■**’ 
É .tamas,.

ót állva,, most már nem fog 
lyt gördíteni ^7. öle, hogy az 
gazdasági élet által óhajtott 

reform az új • költségvetési-év kez
detével^ július hó 1-én megvalósul* 
hesson. -

PadlőHlcek, fűtők, 
jamberkenekXyna
BMtorsz&QEtEk príma brokátok 230ezer

VágóésTársa
*<f>»pnos PelUPeP ttidetMen

IV, Kammermayer Károly ucca 3 
(Központi <ároihái épületében)

“ Legjobb minőségű 
fér ti- és nőiszöretsk 
legolcsóbb bevásárlási forrása 
FRIEDMANN FARKAS 
divatáruháza VII., Király ucca 11. ez. 
Eladás nagyban és kicsinyben I!

Fehír Géza, Budapest V, Nagy- 
korona ucca 24.
WdSZ H. Arillln Bn^peBt, Károlykörut

13 (az udvarban). Qomb él varrókéi lékek kereaktdéae

Réti Sándor és Tsa
posztó-és pettsáranagyKereskftU, Károly körút-15

ROKAZDÍSAGI HÍREK
Egyhangú lesz a kamarai válasz

tás.. A kereskedelemi és ipari érdek
képviseletek á kamarái választások 
előkészítésére ..blokkot; alakítottak 
JfatZefcóvifsr Sándor elnöklésével. 
Amint a blokk műúkájából meg-| 
állapítható, e kamarai választások; 
előreláthatólag - egyhangúak lesznek 
s mindössze négy-öt kamarai tag 
pótlásából illetve kicseréléséről lesz 
szó. A választásokat május 3-án es 
4-én fogják megtartani.

— Berlini kereskedők a Budapester 
Stasse átkeresztelése ellen. Amint isme
retes, • a berlini városi tanács elhatá
rozta, hogy a Budapeeter Strassct Frid- 
rich Ebértről névezi el. A berlini keres
kedők a határozat ellen óvással fordul
tak a tanácshoz, melyben kifejtik, hogy 
ízléstelen és tapintatlan eljárás, az 
egyik volt szövetséges állam fővárosá
ról elnevezett ucca indokolatlan át
keresztelése, amely súlyosan sértő egy 
rokonszenves város lakosságára.

Az Ingatlanbank közgyűlése. A Ma
gyar Általános ingatlanbank közgyű
lése báró Madarassy-Beck Maróéi dr. el
nöklete alatt az igazgatóság jelentését 
Halom Dezső dr. vezérigazgató előter
jesztésében elfogadta. A bruttó nyereség 

.10 és félmilliárd. Ebből az ingatlanok 
bérjövedelme 2 milliárd volt, mely ösz- 
«zeg antomatikusan emelkedő. A tiszta 
nyereség 3 milliárd 164.890.010 korona 
(tavaly 336 millió), ezenfelül a Láb-akció 
keretében eszközölt 2 milliárdos építke
zés teljesen leíratott. A mérlegben a ré
gebben bírt házak, telkek, a Hungária- 
fiirdőtelep, Kamarássinház, Continental- 
szálloda, a két téglagyár, az új tátra- 
ftiredi dr. Szontágh-szanatórium érde
keltség éS egyéb vállalatok összesen 507 
millióban szerepelnek. A bank újból fel
vette Q Jelzálogüzletet, melynek kereté
ben legutóbb 15 milliárdot folyósított 
Az osztalék 15.000 kórona (tavaly 3000 
korona), melyet április 14-től kezdve 
fizetnek ki a bank pénztáránál és a Ma
gyar Általános Takarékpénztár és a Ma
gyar Leszámítoló Pénzváltó Bank fő- 

j ArÖvárosí Ke
reskedők Egyesülete kezdeményezé
sére április l-án“ kirakálverseny 
kezdőik Budapesten, A versenyen, 
irésztvevő <ösül- a-legsike
rültebbeket díszoklevéllel tünteti ki 
a zsűri, melynek tagjai között mii- 
.vészek és -aa illetékes hatóságok ki
küldöttei is helyet foglalnak. A 
versenyen való részvétel a Kamará
nál jelentendő be.
~ Négy éa fél százalékkal csökkent 

a nagykereskedelmi indexszám. Mári- 
ciüsban h "nagykeröskedelmi indexszám 
további csökkenést mutat Az áresés 
4:5%, a múlt év decemberéhez viszo
nyítva pedig 9.8%.

A Gizella Gőzmalom közgyűlése. A 
Gizolla-Gőzmalom Rt Madarassy-Beck 
Marcel báró elnöklete alatt megtartott 
közgyűlésén elhatározták, hogy a fel
újítási tartalékalapnak 1.500,000.000 ko
ronával, á kétes követelések tartalék
számlának 1.000,000.000 koronával való 
dotációja után fenmaradó 3.106,438.482 
korona tiszta nyereségből 500,000.000 for- 
díttassék a tisztviselői nyugdíjalap és 
100000.000 korona a munkások jóléti 
alapja javára, míg 2.400,000.000 korona 
a 300.000 -darab részvény után 8000 ko
rona osztalék kifizetésére. A szelvények 
beváltása a Magyar Leszámítoló és 
Pénzváltó IJank pénztáránál április 10- 
től kezdve történik. Egyúttal határo
zatba ment, hogy Rcohnitzor Jenőt, a 
társaság főpénztárosát a cégjegyzési jo- 
go’uitsággal ruházza fel. ,

FODOR SÁNDOR

— Mennyi házbért fizetünk ma-j 
jusban? A lakásügyek ismert szak-l 
értőjének, dr. Ponarácz Jenő ügy
védnek számításai szerint egy haz- 
bérkoroa 62l7.5ft és üzletberkorona 
11.475 korona. Ila ki akarjuk szarni- 
tani, hogy a tiszta bér, közüzemi 
költség, kincstári reszesedes és haz- 
mesterpénz elmén mennyit kell n- 

. zetnünk a májusi ©gyedre, az alap
bért, vagyis az 1917 november 1-en 
i fizetett bért megszorozzuk lakások- 
i nál 6247.50-el, üzleteknél. Irodáknál, 
műhelyeknél 11.475-el. Például azon 

| irodahelyiség, amely 1917 november 
11-én 1000 koronát fizetett, a májusi 
1 negyedre 1000X11-475—11.475.000 ko
ronát fizet. Valószínű, hogy a rész
letfizetési kedvezmény a májusi ne
gyedben sem marad el, viszont nem 
valószínű, hogy a 17.000-es arany
korona szorzószámát, amely 15 szá
zalékos tehertöbbletet Jelent a má
jusi negyedre leszállítják.

— Ingyen utazás a villamoson. A 
Frankfurti Vásár vezetősége az idegen
forgalom fejlesztése érdekében f. hó 
17—22-ig 2—3 napi tartózkodásra jegy
füzetet ad ki. mely tartalmaz lakást, ét
kezést, szórakozást, vásári belépődíjat és 
ingyen villamos ’ közlekedést. I. osztály 
napi 19 márka, II. osztály napi 10 márka 
Bővebb felvilágosítást nyújt a tisztelet
beli megbízott Aczél Gyula igazgató, 
Budapest, VII, Rákóczi út 32. Telefón: 
József 118—10.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség hivatalos lapja

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

Holczer Viktor, Budapest
ékszerész, arany- és eziistmGves

Gyár és raktár- IV, Károly kCrftt IQ (félem.) 
Villamos erőre berendezve. Részit mindenféle
ékszer-, arany- és ezüstmunkát, alakítást és javí
tást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és órákban. Telefőnszám: 116—24

"%taXSEINÉH ÉS KLINGER
Budapest IV, Kossuth Lajos u. 17
Teletonszám : József 111—54 101

Büchler Isfjnrantl éf TáiA Budapest 
Gyors-, teher- és gyiijtőforpalmak 

TELEPEK:
Wien, L, Blberstrpsee * — Brfin, Da- 
vádolni 6. —' Wainsdőrf, Cár! Wagner- 

sirassa

AllcniWposztó és textilgyárak kép- 
■Jkíí wse?eíg; Budapest,
ABf re d V, MMep ucca 12

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Neustadt an dér Tafelfíckte 
i. B. Jungbunzlau 1. B. 

Kratzaa i. B. DaloWitz L B. 

vezérképviselete Magyarország számára 
 Becs, Zelinkagasse 4

UAMW:ir v,1» Károly körút 19 
DlDZlg Henrik Telefón József 122-«7 
Külföldi gyárosok képviselője

Donátit Jenő és Társa
Budapest, IV. kerület, Szerb ucca 8 

8. ad ding tón & Co Ltd 
londoni posztóqyári 
cég vezér képviselői

JsíéiN H A RŐT TE SÍVÉ R E K
VII, Király utca 1 3

j Rgvld- és szovöttfiru nagykereskedés 

V F

szt.GELLERT SZÁLLÓ
POLGÁRI ÉTTERMEIBEN

SZALVATOR SÖR 
és ÁLLAMI BOR 

különlegességek klmóiíse

Olcsó is Jó Ítkezóí Szolid árak Pontos kiszolgálás

OEM———EBI——1

kdtszövölt- és kötöttárugyár 
Budapest* Óbuda 

Központi raktár és Irodai
VI. KÉR., DEÁK TÉR 6. SZÁM

(ANKBR PALOTA)

_---- --------------posztó, DMMlt" éft háti,
hru naRvkeresked^e. IV, Nagyúri „qq, „/gg.
Isugör Ármin
I áru nanvkereskedése, I1

Epstein és Pfeifer
textiláru-nagykereskedés, Budapest V, Sas u.6

Reitzer Emil *•emu nagykereskedése
vi. • •-ai.r, te, „aw

KIZÁRÓLAG
ENGROS 
ELADAS

FENYVES DEZSŐ RT

57

BUDAPEST
bAlvAny ucca,3

PLATSCHEK VILMOS 

Herlinger és Rubel
PDSZW- és bAésarfln«gykereskedé8. Föfizleti 
kUlváhy ticcálS. Detailfizlet: Dohány ucca lD

Wcincr Mátyás divatáruházában 
vidéki kereskedők és konfekció-árusok finomabb 
szövet-, selyem- és mosókelmeszükségletüket kisebb 
méretekben is nagybani árban szerezhetik be.’ 

Budapest VI, Audráagy út 3. Hint
Csomagolópapiros

LÉVAI SÁNDOR 

papírnagykereskedúiben.
Teleién: Budapest.

199-00, 180-18 TI., AzdrÁeey-dt 85

64

Porges és Társa Rt. 
textílnagykereskedés Károly körpt 19. Vezérigazgató 
Wild |enö. Igazgatók Baum Mór é»Sohon»n»ohekt Gála

Pártollak a húsai Iparit

Mrt és Irafci
pamutszöíet- és hÉiésáranagykeresketiák

A Budapest—Wamsdorfi 
Pamutszövögyár R.-Társ. 
egyedirusitói lerakata.
Budapest V, Zrínyi ucca 15 48

i p~- fl uoo q u n o o o o ~o
SZAKORVOSI■££
EZÜST SALVARSA.-OLTAS. _ Rendelés nap

Rákócr.i-út 32. I. em. 1. Rókussal szemben.

Pajorés
kedése Budapest V, Bálvány ucca 5. szám

EibenichűtzS.Sándor
iaövetáni-nagyKereskedé«e, V, Sas ucca 4. i.egna- 
gyobb raktár n» flaazea nfll- férfíazövetekVen

GROSZ ADOLF
Posztó és kózmAttu 
nagykereikedéee 
Budapest, V, kerület 
VIlmoB császár út ja

Telefon liánt i 110-40a

38

textHtraK jty&ri raktára, Budapest V, Sas iicca 21 sz.
Sürgönyeim: FODABRA — TELEFŐNSZÁM: .39-51

VEZÉRKÉPVISELETEK: 
Anseim Halaiéi v és fonógyár I Httersbach 
Rudolf Focktf és biitorszöyetgyár Rumburg 
Franz Niesler-RochlÉtz

NŐI KALAPOKAT 

az .OK *Z* tayeK 
esaládtaglai részére 
too/o Kedvez mény- 
Bfel adunk. Férfiét 
női kalapja*® sokat 
és átaiai ittutfat 8 
u» alatt etzköt- 
lünk nagyon szépen 

Kalaplpnrt és 
Ksreskedeksl Rt. 

(atopMtVI. ÖU0M47
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Hogyan csapta be egy kávéház 
törzspublikumát az egyik notórius 

törzsvendég
Kiportm’-raaxla egyik budapesti kávéházban, amelynek ven- 
deget orgazdák, tolvajok és hasonló társadalmi állású nők 

és férfiak
Ravasz módon csalta meg az 

egyik budapesti kávéház törzspub
likumát egy, a rendőrség előtt jól 
ismert szélhámos, K. György, és 
hogy a csalás ellen még nem tet
tek ellene feljelentést — pedig a kár 
pontosan ■ 3,200.000 korona, annak az 

e^yS5J®rü oka, hogy a károsul- 
is annyira félnek a 
mint — az, aki őket

—- amely a hét kedd-

az egyszerű 
tak legalább 
rendőrségtől, 
megcsalta.

Az esetnek _____
jén történt — a részletei a követ
kező:

Budapesten, a VII-ik kerületben 
van egy kávéház, amely arról ne
vezetes, hogy a vendégei csaknem 
kivétel nélkül, orgazdák, tolvajok 
és máshasonló ..társadalmi*' állású 
nők, férfiak. Vegyesen. Mindnyájan 
ismerik egymást. Tudják jól, kinek 
mi a „szakmája" éa azt is, hogy 
melyiküknek milyen „folyó ügye" 
vau.

Az ügyeket pontosan nyilván
tartják, érdeklődnek azok állása fe
lől ós ha egy-egy ügy főtárgya
lásra kerül, ki is küldenek egy 
törzsvendéget, hogy az ügyet tanul
mányozza és azután pontosan elre
ferálja a tárgyalás menetét a kávé
ház publikumának — a jövőbeni 
miheztartás végett.

Ez a „kiküldött" referál azután 
■arról is, hogy a „szegény" elítélt 
milyen ítéletet kapott, illetve, hogy 
hány esztendős büntetést szabtak 
ki rá.

Az időtől függ azután, hogy a 
társaság milyen módon viselkedik 
az elítélttel szemben. Ha szüksége 
mutatkozik, ívet köröztetnek a „tár
saság" tagjai között és kiki tehet
ségéhez képest adakozik az elítélt 
és családja felsegítésére.

— Volt már ötven melános (mil
liós) adakozó is — mesélte az egyik 
kávéházi törzsvendég. — Nem lehet 
az embert veszni hagyni egy kis 
zsebelésért, vagy orgazdaságért 
Hiszen sokszor azt sem tudja az 
ember, hogyan kerül bele a bajba. 
Egyszer csak jönnek a detektívek, 
körkutatás és kész a 2—3 esztendős 
börtön. Ezért kell segíteni. Meg az
után az ember sohasem tudhatja, 
mikor éri öt a kellemetlen „inciden-

Izután elbeszélte, hogy már évek 

óta az a szokás náluk, hogy akit le
csuknak, annak a részére megindul 
a gyűjtés.

Kedden is így történt Verő Béla 
— közismert szédelgő — állott a 
bíróság előtt. IC. Györgyöt küldték 
ki a kávéházbeliek az „ügy" tanul
mányozására.

Délután öt órára ért vissza, K. 
a kávéházba és szomorúan beszélte:

— Szegény Béla! Egész egy évet 
kapott. Ez még nem tenne nagy 
baj, de a felesége „amúgy van es 
a jövő hónapban várja a piciket 
Nagyon ráférne a segítség!

— Hát majd segítünk rajta — 
jegyezte meg egy kövér hölgy, köz
ismert orgazda.

És már szerkesztette is az ívet: 
„Adakozás Verő Béla két éves ja
vára" címmel.

Ezzel megindult a gyűjtés, amely

házba, ahol az adakozóknak moet. 
már ketten számoltak be eljárá
sukról.

Éppen javában beszélték a pénz 
átadásának történetét, mikor belé
pett az ajtón — Verő Béla.

A kávéház vendégei nem akartak 
hinni szemüknek és csodálkozva 
néztek hol K. Györgyre es társára, 
hol meg a „fogoly" Verőre.

— Mit bámultok — szólalt meg 
végre Verő —. egy évet kaptam, de 
a vizsgálatit betudták és ma el is 
engedtek. Itt az igazolványom!

— kérdezték tőle egyszerre töb
ben is.

— Milyen pénz! Én Bemmit sem 
kaptam! — felelte csodálkozva 
Verő.

Erre a társaság, amely Verő ko
rül csoportosult, K. Györgyöt 
akarta kérdőre vonni., azonban ez 
már — jó tolvaj szokás szerint — 
meglépett. , ’

Á kávéház tagjai mit tehettek! ■— 
Kizárták soraikból és erős fogadal
mat tettek, hogyha legközelebb le
bukik — nem gyűjtenek részére.

idegen pénzben fizettette, de e körül 
U sok panasz merült fel, mert a 
nagyhangú ígéretek dac-ára sem 
tudta iskolai bizonyítványhoz jut
tatni több növendékét.

A kommiin alatt — mint ezt df. 
Roros György ügyvéd feljelentése
ben állít ia — házbizalmi volt az 
Almássy tér 3. számú hájban s ami
kor a bolsevizmus megbukott, mint 
ti/yi/véd rá tudta venni a háztulajdo
nosait arra, hogy rábízzák hazuk 
kezelését. Miután semmi , kétség sem 
merült fel arra, hogy a jó fellépésű

SgeciTCK. iir az igazolványom; í v..............,— "- Hol a pénz,.amit ma küldtünk I ember csak álugyved.
Eljárt felei képviseletében bíró

sági tárgyalásokra is s nem egy
szer élt elfogultsági kifogással az 
eljáró bíró személye elleu, akitől 
ilykép sikerült elvétetni az ügyet. 
Olyan jogi harcot vívott meg ellen
feleivel, hogy ezekuián a háziurak 
vem is gondolhattak arra, hozy dr. 
Kálmán Jenő köz- és váltóüggvéd 
se nem doktor, se nem ügyvéd.

Rájöttek azonban arra, hogy el
sikkasztotta az általa kezelt ház 
1924 februári bérnegyedének azt a 
részét, amelyet köztartozásokra kel
lett volna befizetnie, továbbá teljes 
egészében elsikkasztotta az 1924 me 
jus ós augusztusi házbéreket több 
mint százmillió koronát.

De becsapott másokat is. így a 
Seh mell és Kallós céget, amelytől 
ügyvédség színlelésé vei 28 millió 
koronát, továbbá a Schiller és Löbf 
céget, amelytől 25 millió koronát 
vett fel. Ezenkívül ugyancsak ügy 
védi képesítés színlelésével, mint 
választott bíró, felvett 85 milliót és 
ezt is elsikkasztotta.

A vizsgálóbíró most az ügyészség 
indítván vára elrendelte az Álügyvéd 
vizsgálati fogságba helyezését és a 
letartóztatás foganatosítása végett 
megkereste a rendőrséget. Értesülé
sünk szerint azonban ez az intézke
dés már elkésett, mert Kálmán 
Jenő nincs már a fővárosban.

Néhány hónappal ezelőtt a rétté-1 
netes gazdasági válsághatása alatt 
Divat es textil rt. hétmilliárd paSz- 
sziva erejéig kénytelen volt kény- 
szeregyességet kérni önmaga ellen. 
Miután a hitelezők úgy találták, 
hogy a cég a hitelben vásárolt áruk 
nagy részét nyomban elzálgosította. 
büntető feljelentést tettek a két 
igazgató ellen, akiket a a rendőr
ség csalás büntette címén le is tar
tóztatott. A két igazgató hiába 
ajánlott fel magas óvadékot szabad- 
lábrahelyezése ellenében, úgy a 
vádtanács, mint a tábla kimon
dotta, hogy semmiféle óvadék elle
nében sem helyezi őket szabadlábra. 
A két. igazgató reményvesztetten 
kínlódott a fogházban, ami alatt 
hozzátartozói mindent elkövettek, 
hogy a hitelezőket jobb 
bírják, és rávegyék őket 
visszavonására.

Néhány nappal ezelőtt 
lezŐ tényleg be is adott 
vényt 7*

tartott és mintegy 
o,„00.000 koronát eredményezett. A 
pénzt átadták K. Györgynek és B. 
Lajosnak, akit a „bizalom" ked
véért. adtak mellé. A két ember 
másnap délelőtt elindult a markó
nénál fogház felé. A kapó előtt 
azonban B. Lajos megtorpant

— Eridj esak be te — szólt. K. 
Györgynek —, majd én itt várlak. 
Nem szereiek a kapun belül lenni. 
, K György tehát egyedül ment be 
és bevitte a pénzt, majd pár pero 
múlva kijött és kijelentette, bogv 
megbízatásának eleget tett, azután 
társával együtt elmentek a kávé-

A Divat és Textil Rt. 
letartóztatott igazgatói 

szabadlábrahelyezésüket kérik 
A hitelezők visszavonták feljelentésüket

I nászúkat, kérték, hogy Vidor és 
Kovács igazgatókat helyezze sza
badlábra. mert ezeknek megbünte
tését nem kívánják. A vizsgálóbíró 
úgy találta, hogy a hét hitelező 
csak elenyésző részét képviseli a hi
telezők tömegének, és ép ezért a 
szabadlábra helyezési kérelmet an
nál is inkább elutasította, mert a 
vádtanács és a tábla már egy ízben 
kimondotta, hoöy semmiféle óvadék 
ellenében sem helyezi a letartózta
tott igazgatókat szabadlábra. Vi- 
dór és Kovács hozzátartozói erre 
tegnap és tegnapelőtt sorba felke
resték a legnagyobb hitelezőket, 
akiket annyira megindított a két 
asszony szomorú■sorsa, hogy átad
tak nekik egy bejelentést, amelyben 
ok is visszavonják panaszukat. Mi
után ilykép jóformán az összes hi
telezők visszavonták vádjukat, a 
vizsgálóbíró holnap fog dönteni 
újra az ügyben és valószínű, hogy 
tekintettel az újabb fejleményekre, 
most már a hónapok óta fogva levő 
igazgatókat szabadlábra fogja he
lyezni.

ÉRTESÍTEM
igen tifiartelt vevőimet, hogy a 

LEGÚJABB

TAVASZI 
ÚJDONSÁGOK 

MEGÉRKEZTEK
belátásra 

panaszaik 

hét hite- 
egy kér-

KoritsányszkU ' József dr. 

melyben tévedésnek minősítve pa-
ítélötáblabíró vizsgálóbíróhoz. JttaMCaptyiaM* 

JMCnMMCr ewapu de rkin.t 
Kaióttleges míntdfu fon tárd 

selymek
MarocalnoS 

ScAottis és csíkos taftoó 
és nyersseíymek 

Créme és dteatssíoO 
tesitam, ruta- és kaSáil.lmit 

StSoMuk dleatkrlmék 
Francia mosó 

marocalniddonsdgoé 
RENDKÍVÜL 

előnyös Arak mellett 
IFJ. VAJDA DEZSŐ 

IV„ KORONAHERCEG UCCA 8. SZAH [

Szélhámos mo$yvÉd ellen töhhszázmllllós 
siRhnsztós minit letartóztatást rendelt el 

o vlzssflóhlró 
Letartóztatása előtt külföldre sxökött

Medvés-Mcdicó vizsgálóbíró hetek 
óta folytat bűnügyi1 vizsgalatot, egy 
dr. Kóípkíw Jenő nevű ember ellen, 
aki hol ügyvédként ősapa ifteg 
áldozatait, hol pedig tanárként sze
repel a nyilvánosság előtt,. A tanár
ságával egy ízben már rajta veszí
tett, mert a közoktatásügyi minisz
térium megállapította, hogy Kál

mán (Krausz) Jenő sohasem vé
gezte el a dorpáti egyetemet es így 
bölcsészettudori oklevele, hamisít
vány. Egy bizonyos, hogy a 36 évet 
ember zseniális módon tud megté
veszteni mindenkit, akinek kötelébe 
férkőzik. Volt neki egy középiskolai 
vizsgára előkészítő zugtanfolyamm 
s a tandiíiat dollárban, vagy csengő

ZSUFFA ISTVÁN ÉS TÁRSAI 
angol gyapItiMtfvetek íruháiaBudapezt IV, Kel utca as-Telefon: 14-73 

Közismerten legelsörendA
angol és francia divat szövetuldonságal

páratlanul állá válartákban nwárk.rt.*.....  ........
ssr Autó-, kocsi- és éiltakarék dés vélasxtéköan l ...MT Hletéka
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Félmilliárdos költséggel 
mulatót épít Konstantinápoly* 

bán egy magyar vállalkozó 
A török kormány csak magyar és némát artistákat enged 
letelepedni — Képek a haldokló pesti éjszakából — Dazinka 

a táncosnő titokzatos kalandja
azülteéggol rendelkező német és angol 
artisták, de Csehországban ég a Balká
non a magyar artisták viszik a vezető
szerepet. Bukarestben, Konatantinápody- 
han, Szófiában a legkiválóbb artfótaozá- 
inok mind magyarok. Belgrádot éa 

elkerülik, mert a két elyen a ma
gyar artistanőket minden tekintet nél
kül orvosi vizsgálatra kötelezik az er- 
kóicsrendcszeti rendőrhatóságok. Zág
rábban i« nagyon sok magyar artista 
él. Egyiküknek, F. Darinka táncosnőnek 
két nappal ezelőtt furcsa kalandja tör
tént. Egy ottani mulatóban megismer
kedett egy vendéggel, aki autósétára in
vitálta. A táncosnő elfogadta a meghí
vást. Elindultak az autósétára, amely
nek az lett a vége, hogy a következő 
hajnalban a járókelők vérbefagyva, 
brutális módon összeverve találtak ra 
egy külvárosi parkban Darinkára, a

Mindössze két esztendeje csak, hogy a 
meginduló konjunktúra átformálta a 
pesti éjszakai életet. A hirhedott ősbu- 
• lavári lumpok, bohémbárók, a mindig 
fehér szegfűs orfemnl habi tű ók átadták 
helyüket egy uj rétegnek, mély talán 
költekezőbh volt, mint elődje, de gaval
lért enipóbán, ízlésben messzi mögötte 
maradt. A szeparék egyszál cigányát 
felváltotta a néger jazzband. moly 
'<azophomse, bandszóval, üstdobbal ka
lapácsosa a vigeúgot a publikum fejé
be. A pesti éjszakai világ a maga ké
pére formálta az éjszakát. A konjunk
túra bukásával azután csődöt mondott 
az éjszakai élet is. Nagy és zugbárók 
portáljairól egyaránt levakarták a fir
mát. és jámbor kávéházak és éttermek 
nyílnak helyükön. A pesti éjszaka pedig 
haldoklik. Pezsgő nevét már csak hír
ből ismerik a pincérek és a fekete kávé 
inog a kristályvíz báritallá változott. A 
mulatóhelyeken árván üldögélnek az es
télyi ruhás táncosnők, megszűnt az 
autók és bundák korszaka.

Eeeíztykeresked&k ganátáál- 
hodnah a mulatóhelyeken
Százszámra vannak szerződés nélkül a 

táncosnők, akiket a nyomor néhány lel- 
kiisinoretlen leáuykcreskedő karmai 
közé kerget. Alig néhány hete, hogy a 
rendőrség feltűnés nélkül eltávolitott 
Budapestről egy olasz artistanőt és 
máris új leánykoi'oskedő ütötte fel sá
torfáját. A innltaóhelyek igazgatói úgy
szólván tehetetlenül állnak velük szem- ; 
ben, mert n nyomorgó táncosnők közül . 
sokan semmivel xm törődve, vakon há
lójukba kerülnek. Egyik Ismert nem, • 
pesti imriélébt s megjelent, a napokban • 
Cgy gyanús egyén, aki napi két-három 
dollár és teljes ellátás Ígéretével egy 
piszkos kis lengyelországi városban 
tpü!') rariété szerződését kínálta fel. A , 
mulató igazgatója, /toboz Jenő azonban } 
hsakhaniar észrevette a gyanús manipu- ] 
lácié/t és kiutasította a leánykercskedőt, ( 
aki ezután már nem merte folytatni ■ 
üz léméit.

Megszűnik a legrégibb pesti ' 
arftstafskoía í

A táncosnők közül sokan azért nem 1 
tudnak elhelyezkedni mert a gyakran I 
Változó műsorhoz szükséges táncok be- r 
tanításának tandíját nem. tudják meg fi- i 
zetni. A havi két-három milliós gázsi- ( 
ból nem telik milliókba kerülő táncszá- 
mokra.

Ennek azután az a következménye, 
hogy az artistanők kiképzésével foglal
kozó iskolák is súlyos helyzetbo kerül
nek. Nemrégiben a Magyarországi Ar
tista Egyesület iskolát állított, fel, a mo
ly ik azonban rövid működés után meg
bukott. Ennek nz Iskolának többek kö
zött tanárnője volt Littko Carlsenné ba- 
léttinesternő is, aki az egyesületi iskola 
felállításakor beszüntette a saját isko
láját. Mikor azután az egyesület isko
lája megbukott, Littkéné ismét megnyi
totta a magáét. Tanítványai azonban 
auuigi H viMóvieuien,; ujuk n rvsez. kvii- i -•—----- ••  í ,—” i-
junktura miatt kevesen jönnek, úgyhogy | lajztása ’^^írtzi8’0 .x1S
Budapestnek ez a legkiválóbb artistais- ““ ~ — - - -
kólája valószínűleg rövidoson megszű
nik. Littke Carlsenné igazgatónőt egy 
délanurikai vállalat busás fizetéssel 
akarja leszerződhetni,

táncosnőre. A zágrábin rendőrség a mai 
napig sem derítette föl a titokzatos ka
land rejtélyét.

Magyar világ Konstantin 
nápolybán

Napok óta szinte állandó izgalomban 
tartja a pesti artista világot, hogy egy 
P. F. nevű impresszórió egy nagystílű 
varietéhez szükséges személyzetet tobo
roz. A legkiválóbb magyar artistaszá- 
mokkal folytat komoly tárgyalásokat, 
sőt adminisztrációs személyzetet is ko
ros. Munkatársunk megállapította a 
nagy szervezkedés hátterét. Egy ma
gyar vállalkozó ötszázmillió korona 
költséggel nagy mulatóhelyet épít 
Konstantinápolyban. Az építkezés már 
meg is kezdődött s május végén való
színűleg megnyílik a négyszáz férő
hellyel rendelkező varieté, mely a 
Kontantináppoly melletti Baíko6z szi
geten épül.

Érdekes, hogy a török hatóságok a 
koncesszió kiadásakor kikötötték a ma
gyar vállalkozóval azt, hogy kizárólag 
magyar, német és osztrák artistáknak 
adnak letelepedési engedélyt. A vállal
kozó annál inkább szívesen egyezett 
bele obbe a feltételbe, mert még a tizen
négy főnyi technikai személyzet is, szce
nikai mestertől az utolsó jegyszedőig, 
magyarokból állítja össze.

Sági Pál.

Kalap gyári rahtára
| Bndapost, VII., Károly körút 3. sz.

Cégem különlegessége: 

Külföldi príma nyúlszőr 

divatkalap 
260 ezer Korona

Nagy választók
férfí-fehérnemüekben

betéteket elfogadok,

A városházi interregnum
utolsó napjai

pénzéi ami Mjibi
Forduljon pénzügyben vállalatomhoz 

teljes bizalommal
PDCIin Ingatlan Arubizományl és 
rllMUll Kereskedolmi Vállalata

Ilii, Miksa u. 13. Tel. J. 62—33

sokat 8 ezzel megszűnik az a közel 
17 hónapos interregnum, amely 1924 
január 1 óta a főváros ügyeit ve
zette. Négy hét. múlva újra törvé
nyes képviselete lesz a városházán 
Budapest közönségének s remélhe
tőleg végképp kitakarodik onnan az 
a szellem, amely a legutolsó köz
gyűlés feloszlatása óta otthont ka
pott.a várossá s p, bűu, a gyűlö
let, a politikai torzsalkodás fertőző 
csíráit hintette szét a hivatalokban. 
Mert hiába járt, le 1923 december 
végén a törvény hatósági bizottság 
mandátuma, hiába oszlatta fel a 
kormány a közgyűlést, a bizottsá
gokat, Wolffék gondoskodtak arról, 
hogy továbbra is döntő szavuk, ha
talmi befolyásuk legyen az ügyek 
vitelébe. Könnyen tehették, hiszen 
a városháza vezetőségében saját 
embereik ültek s ülnek s rajtuk ke
resztül. a háttérből tovább is kor
mányozhatták a főváros szekerét 
A közigazgatási bizottság zavarta
lan működése alkalmat adott Wolff- 
éknak — akik a bizottság 80 szá
zalékát képviselik — óz ügyekbe 
való nyílt beleszólásra, sőt politikai 
nyilatkozatok tételére is. A központi 
választmány életben maradása ál
tal pedig sikerült az interregnum 
alatt is biztosítaniuk a választási 
névjegyzékek összeállítása útján, po
litikai érdekeiket.

x<u...vOu,.. , Négy hét múlva azouban mindez
addigra clszéledtels; ajak a rossz kon- megszűnik. Az uj közgyűlés luegvá-

Kedden tartja utolsó előtti ülését a köz
igazgatási bizottság

pontosan egy hónap múlva tart- í össze — április 28-án de lehet, 
ják meg végre a fővárosi választá- | hogy május első napjaiban még egy

közgyűlést hívnak epybe, hogy az 
összes ügyekkel azsur legyenek. A 
tanács még négy ülést tart a vá
lasztásokig. a központi választmány 
már csak egyet, amikor is — május 
elején — a közigazgatási bíróság 
leérkéíő döntéséi szerint " fél kell 
vennie a bíróság által kijelölt pol
gárokat a választói névjegyzékbe s 
öss^e kell áflitanla a végiégeej/<vá^ 
lasztóí névjegyzékét.

Egyébként a közigazgatási bizott
ság mai, keddi ülésén Wolffék egy 
utolsóelőtti kirohanást intéznek a 
kormány ellen. Mint ismeretes 
ugyanis, a kormány. Papanek Er
nőt, a főváros pénzügyi szakértőjét 
kirendelte miniszteri biztosi hatás
körrel a villamos vasutak üzemvi
telének ellenőrzésére. Wolffék a 
pénzügyi szakértőnek ellenőri mi
nőségben való kirendelését nagyon 
rossz néven vették, mert ilyen mó
don a villamos vasútnál elhelyezett 
barátaik csak nagyon megkötött 
kézzel működhetnek. A kurzus vezé
rei azonban némi alapot akarnak 
adni támadásukhoz s kedvenc vál
lalatuk ellenőrzésében a főváros 
autonómiájának megsértését látják. 
Értesülésünk szerint a mai ülésen 
Csilléri András fog éles támadást 
intézni az ellenőr kiküldetése miatt 
a kormány ellen s a Wolff-féle 
közigazgatási bizottságban felirat
ban fogja követelni a kormánytól, 
hogy a villamosvasuttól Paminek 
Eiyőt azonnal hívja vissza.

Társasutazás
Velence Florenz

Róma-Nápoly
Pompei, Capri és Vezúv felkeresésével.

Visszautazása .President Wiison* amerikai gyors
gőzössel Triesztig. Rendkívüli mérsékelt árak, 
teljes ellátással. — Rendezik és prospektussal 

..szpigálnak: a Vili, kér, Rákóczi-ut9. szám alatti 
MENET JEGYIRODA és VII. Thökuly-ut 2. 
Cosulicb Trieszti Hajózási Társ.

Magyarar>i>tanöka Balkánon
A magyar artistákat külföldön nal 

gyón kedvelik. A nyugati államokban 
ngyan elnyomják őket & nagyobb felké-

kulnak s ezekben Wolffék már csak 
npró legények lesznek, akiknek 
szava nem fog sokat nyomni a lat
ban. A választásokig mindössze két 
ülésre ül össze a közigazgatási bi
zottság, — az egyiket ma délelőtt 
tartja, a másikat május 11-én. — A 
tanácsi közgyűlés minden valószí
nűség szerint csak még egyszer ül

nO VBUJTK'
TOJÁSBÓL

j

W

Meltoniatl JflIllH 
' ansol clpúkrém 1111 M M 

mind- trfajlA dpóhCz |s|i á|fe

a legjobb. BAAIBBAB

Keserüvize
legideáibakb ka •hajtő

<<
Karára páratlan

> TL l 'kete, Ura* m mát aaint otpSket 
ff U tőrfényewé varAssmja a feh/r én 
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Csakis Jobb Üzletben kaphalá **■

GERŐ MÁRTOM
kész női ruhák áruháza

VI, Király ucca 22. sz.
(saroküzlet)

Ul&íffi'. 500.000
NIMJT 750.000
Ml S.Sfítt 800.000

115 cm. hosszú

BÖl BOrnery 1-200.000
DÖIXaS1 900.000
Ml 1,200.000

Divatosszöietruliík 400.000
Oiiiiis MzIrnUk 150.000
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Teljesen ép momutti- 
tsonwúz érkezeti a 
Nemzeti Múzeumön

Magyarországon őslények maradvá
nyait nem igen votette elő a föld. Hu
szonöt évvel ezelőtt Horvátországban ta
láltak egy gigászi csontmaradványt, 
amely teljesen elkorhadt állapotban 
volt, és amelyet most a bécsi állami 
múzeumban őriznek.

A Nemzeti Múzeum a napokban érte
sítést kapott, hogy Kaposvár mellett 
egy mészégető telepen ősállati csontokat 
találtak, amelyek habár megkövesedve, 
do csodálatos épségbv maradtak fenn, 
úgyhogy egy teljes csontvázat alkot
nak. A Nemzeti Múzeum kiküldöttei 
örömmel állapították meg, hogy ilyen 
szép példányt Magyarországon még so
hasem találtak s hogy annak igen nagy 
tudományos becse van. Minthogy a ka
posvári városi múzeumnak az óriási 
méretű csontok kellő befogadására nincs 
megfelelő helye, így a leletet útnak indí
tották a Nemzeti Múzeumba. ahol a 
csontokat életnagyságban fogják felál
lítani.

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Mú
zeumnak eddig még nem volt mamuth 
csontváza, a leletnek nagy tudományos 
jelentősége van s ennek megfelelő lég a 
csontvázat megpróbálják teljes egészé
ben felállítani. Hogy milyen kolosszális 
méretekről van szó, mutatja az, hogy 
ae őslény agyarait két méter távolság
ban feküdtek egymástól, a gerincoszlop 
hossza teljes két és félméter. 'Szakértői 
vélemény szerint Európában csak a 
londoni Britisoh Muzeum redelkezik ha
sonló ép példánnyal.

— A Gyermekvédő Liga közgyű
lése. Vasárnap tartotta meg rendes; 
évi közgyűlését a Vármegyeház 
termében a Gyermekvédő Liga Al
brecht királyi herceg elnöklete 
alatt. Az elnöki megnyitó után; 
Ncuyebauer Vilmos igazgató be- j 
nyújtotta a multévi jelentest, vala- 
mjnf, n. jövő évre szóló tizenhat , 
milliarora rugó költségvetést, me- ( 
lyet a közgyűlés elfogadott. Utána 
a megejtett választások során egy
hangúlag ismét Albrecht herceget 
választották meg az egyesület kor
mányzó elnökévé. Majd Ravasz 
László dr. református püspök mon
dott nagyhatású beszédet a magyar 
gyermekről, mint a jövendő bizto
sítékáról. A közgyűlés Albrecht 
herceg zárószavaival ért véget.

— Az amerikai acélkirály elvált fele
ségének autószerencsétlensége. Párizs
ból jelentik: Mrs. Mabelle Gilmon Co- 
rey, az ismert amerikai színésznő, aki 
William Coreynok, az acólkirálynak el
vált felesége, Díjon közelébon, a Rivié
ráról Párisba visszatérőben szerencsét
lenül járt. Automobilja felfordult és ő 
maga kirepült. Eszméletlen állapotban 
szállították bo egy párisi kórházba.

— Elgázolt a kerékpár egy gyerme
ket. Újpesten az Árpád uccában sétált 
siketnómt szüleivel Péter József három 
éves kisfiú, mikor egy arrahaladó ke- 
í'ékpán elé kerültek. A süketnéma szü
lők nem hallották a kerékpáros csenge
tését, neki vezették a gyermeket a ke
rékpárnak, mely elgázolta. A szeren
csétlenül járt gyermeket az újpesti 
gyermekkórházba szállították.

— Kiugrott a robogó vonatbél egy 
ittas ügyvéd. Hétfőn délelőtt Szentmar
tól) határában ittas fővel kiugrott a ro
bogó vonatból Kovács Lajos dr. fővá
rosi ügyvédjelölt, aki összezúzott ta
gokkal (érült el a földön. A legközo*. 
lebbi Vonattal Budapestre szállították. 
A pályaudvarról a mentők a Telepiuc- 
cal kórházba vitték.

— Mikor a részegek sétakocsikázást 
rendeznek. Az újpesti István utón 
ittas fővel kocsikázott három félti. Neki 
hajtottak egy robogó villamosnak, mely 
feldöntötte a kocsit. A kocsin ülők kö
zül Tímár István ás Timur Mihály sú
lyos sérüléseket szenvedtek. A mentők 
a Károlyi kórházba szállították őket.

— Aki megmérgezte egész családját. 
New Yorkból J- ’tik: Garyban (In
diánál a hatóság letartóztatta Mrs. 
f'unningham 47 éve# asszonyt, akit az
zal gyanúsítanak, hogy férjét, három 
Hát és egy kányát méreggel megölte, 
ügyetlen fia maradt életben és nemré
giben ez is mérgezési tünetek között 
megbetegedett. Az úldozatkoat most ex-, 
humálják.

Szerelmi ajánlatokkal ostromolják
Kereteire Tódort pesti asszonyok 

és lányok ezrei
Személyesen Is felkeresik a szállójában — Leirer Amália 
lakásberendezését eladja, kisebb tárgyalt magával 
vl»H — Pödör és Okoliesányi nevének hallatára meg
borzong a vállas férfiú — Csak arra kér, hogy ne árul- 

lakásátluk el a
Kerslens Tódor, aki a Leírer-iigy óta 

a legismertebb külföldi vendégeink so
rába került, néhány napig Pesten tar
tózkodott, hogy üzleti ügyeit lebonyo
lítsa. Kcrstens az utóbbi időkben a nagy 
nyilvánosság elöl teljesen elzárkózott, 
üzleti látogatókon kívül senki mást 
nem fogadott, a rendőrségen is csak 
nagynéha fordult meg, hogy valami kis 
lényegtelen útbaigazítást adjon.

Ittartózkodásakor felhasználtuk az al
kalmat arra, hogy szállóbeli lakásán 
felkeressük. Látogatásiunkat hűvös ud
variassággal fogadja és nagyon tar
tózkodóan viselkedik.

Csodálkozva kérdi:
— Hát még mindig érdekli a közön

séget, hogy én mit csinálok! Higyje el 
kérem, hogy nagyon szeretném, ha már 
teljesen megfeledkeznének rólam. Soha 
életemben annyi kellemetlenségem nem 
lesz, mint amennyiben az utóbbi hóna
pokban részem volt. És mindennek be
tetőzéséül az igazi zaklatások, úgy lát
szik, még csak most kezdődnek.

Mikor csodálkozó arcunkat látja, fa- ( 
nyár mosollyal kezdi magyarázni sza- , 
vált:

— Nézzen Ide, kérem! Látja ezt a sok 
leveleit Ezt mind nők írják nekem. 
Magyarok, németek, még franciák is. 
És tudja, mit akarnak? Mind a barát-

— Mikor a mutatásból rablótáma- 
dás lesz. Tegnap este betért egy ne-

• felejtsuccai kocsmába Garai Zsig- 
mond iparos. Borozgatás közben 
megisníérkeaett egy nőkből és fér
fiakból álló társasággal, akik ké
sőbb azt ajánlották, hogy menjen 
velük egy másik kocsmába. Garai 
Zsigmond el is indult velük. Mikor 
a sötét Verseny uccába értek, a 
társaság Garatra támadt, elvették 
velük egy másik kocsmába. Garat 
tizmillió korona készpénzét, éksze
reit. felöltőjét lehúzták róla, majd 
futásnak eredtek. Garai Zsigmond 
segélykiáltásaira rendőrök érkez
tek a színhelyre, akik a támadok 
közül Bricsák Győző lakatost el- 
S^b^dlrtta.8 Wv1’ ŐESw ito" M“eS>’aÍL Holttest a törvény- 
eiíyütt^Iőre megfontolt szándékkal' széki orvostani intézetbe szállították.

Naív tavaszi vásár
BWWWWIII...... mi..............—n

mólnak gyula 
nőt dtvattti'uAdzdban VJI; RdHócxl-út 22 •

_ . . - a legújabb covercoat-, burbury- és ripaz-szövefekból készült
TAVASZI UjdOHSAgaim köpenyekben,kosztümökben, ruhákban ésallakban megérkeztek! 

i ktMnaea hmm mm m bbsb
K08ZtQm angol divatszövetből . . 1.100.000
Kosztüm a“ag?.b^n;. 1.100.000

Divatos bubiruha 445.000
Szövetruha 595 000

Covtrooat kabát ieíui«bt>uzon 740.000
Cowooat kabát lelve* fWllósszú 990*000

Burbury kabát »PÍÚ:'.K 980.000
Burbnry kabát

HZ ERNST-MUZEUM AUKCIÓI XXIX. 
különféle hagyatékokból, főúri és más 
magánbirtokból származó műtárgyak 

KIÁLLÍTÁS: J AUKCIÓ:
Április u-re-ia d. e. s-töl d, u. 5-ig i ApAis »-túl naponként d. u. '/■♦•tol

nőm szerelne lenni. Valósággal elárasz
tanak a levelekkel. Lányok, asszonyok, 
mindenféle fajtából és korból ajánl
koznak. A legtöbb még a fényképét is 
mellékeli hozzá. De ez mind, semmi. A 
leveleket még csak elbírnám valahogy, 
de ni őst már odáig jutottam, hogy a 
szállodába is feljönnek hozzám és sze
mélyes fellépésükkel próbálnak hatni 
rám.

Megkérdeztük, mi lesz Leirer Amália | 
dolgaival.

— A lakás berendezését, a bútorokat 
eladom. Már eddig is több vevő ajánl
kozott. A szőnyegeket és a kisebb em
léktárgyakat azonban hazaviszem Till- 
burgba.

Megpróbáltunk Pödör ről, Okolicsá- 
nyiról beszélni, de a nagy ember való
ságai összeborzad, amikor a gyilkosok 
nevét hallja.

Érdeklődtünk, meddig marad Pesten.
— Nem sokáig. Üzleti ügyeim a Bal

kánra szólítanak. A rendőrségneek pe
dig budapesti tartózkodásomra nin- 

! csen szüksége, mivel az események 
újabb fázisáról semmi lényegeset nem 
tudok.

Mikor elbúcsúzunk, az ajtóból még 
utánunk kiált:

— De meg ne írják, hogy hol lakom!

csalták Garait egy elhagyott •; Uc
cuba, hogy ott kirabolják. A táma
dók közül sikerült még elfogni 
Lax Nándort és a három nőt. A 
többi tettest — kiknek nevét a rentU 
őrség ismeri — keresik.

— Hindenburg cáfolja, hogy összeköt
tetésben áll Vilmos császárral. Berlin
ből jelentik: Hindonburg tábornagy egy 
amerikai lap munkatársa előtt a legha
tározottabban megcáfolta az amerikai 
lapoknak azt a hírét, hogy az elnökje
löltség elfogadása előtt előbb a volt 
császár hozzájárulását kérte.

— öngyilkosság a vendéglőben. A 
Bethlen ucct és Baross tér sarkán levő 
vendéglőben tegnap délben főbe lőtte 
magút Schüffer Cecília 25 éves szoba- 

• ~.L.ol>* József ÜKyét április 16-án 
es lí-eu íarK.valja a bíróság. Másfél 
evvel ezelót, mint ismeretes, ecy kis 
Dob uccai kávémérésbeu véres öesz- 
szeütközés támadt katonák és civi-

KP^ött ekkor törtónt, hogy 
Lobi József baroiníikereskedő vád, 
szerint agyonszurta TremmeJ Má
tyás úrvezetőt. Lobit letartóztatták 
es csak 100 miliő korona óvadék el
leneben helyezték őt hosszas vizsgá
lati fogság után szabadlábra, a vád- 
tanacs az ügyészség indítványa 
erf elme ben elrendelte újbóli letar- 
toztatasat. Ebben az időben történt, 
hogy a Nép és a Szózat című lapok
ban Lendvai István nemzetgyűlési 
képviselő izgató cs gyűlöletes cikk
sorozatokat közölt Lobi József ellen, 
í1^?’ “Ogy a felizgatott hangulat 
halasa alatt a védők néni is merték 
Lobi szabadlábrahelyczését kérni. 
Az ügyben Lángot Jenő <lr. kúriai 
biró, a büntetőtörvényszék elnöke 
április 16. és 17-ére tűzte ki ennelr 
az érdekesnek ígérkező bünpemek 
a tárgyalását, amelyen felelősségre 
vonják Lobi két bűntársát is. A vé
dők természetesen nagy harci ké
szültséggel vonulnak fel a tárgya
lásra és bizonyítani kívánják azt, 
hogy Tremmelt semmi körülmények 
között sem Lobi gyilkolhatta meg. 
Tanukat idéztettek be. akikkel érte
sülésünk szerint a védők azt kíván
ják bizonyítani, hogy Lobi egy uj
jal sem nyúlt a meggyilkolt őrve
zetőhöz. Es az a körülmény, hogy 
zsebeben találták uieg a véres kés 
pengének a fanyelct, amellyel Trem
melt leszúrták, ezt annak tulajdo
nítják, hogy a gyilkos menekülése 
közben a bicska nyelét egy idegen 
ember — Lobi zsebébe dugta.

— Életuntak. Tóth Anna 25 éves ház
tartásbeli nő Rózsa u. 24. ?z. lakásán 
gázzal megmérgezte magát. Mire ráta
láltak, már meghalt. — Pauker József 
61 éves kereskedő Loson.czi ucca. laká
sán fölakasztotta magát. Meghalt. Tet
tét gyógyíthatatlan betegsége miatt kö
vette cl.

—• Május 6-án tárgyalja a Kraysel- 
tanács a farkasréti villainosszerencsét- 
fenség ügyét. Három évvel ezelőtt — 
1922. év tavaszán — súlyos kimenetelű 
villamosszerencsétlenség történt a far
kasréti temető közelében. Egy utasokkal 
tele villamos őrült sebességgel szágul
dott anélkül, hogy a kocsi vezotűje meg 
tudta volna fékezni az. elszabadult ko
csit, amelynek féke teljesen hasznavehe
tetlenné vált. A Makhetes vendéglő 
melletti megállónál nem lehetett a ko
csit megállítani, amely teljes sebesség
gel iramodott tovább és a farkasréti to- 
mető közelében levő magaslaton kiugrott 
a sínekből és lezuhant a mélységbe. A 
szerencsétlenség következtében húsz em
ber az utalok közül súlyosan megsebe
sült, a kocsi kalauza életét veszítette í 
a kocsivezető is életveszedelmesen meg
sérült. A megejtett vizsgálat következ
tében az ügyészség több vilamosalkal- 
mazott ellen gondatlanságból okozott 
emberölés és huszrcndbeli súlyos testi 
sértés miatt vádiratot adott s az ügy
ben már egyszer ki volt tűzve a főtár
gyalás, de akkor abí róság a bizonyítás 
kiegészítését rendelte cl. Miután ez meg
történt, a Kraysel-tanács május 6-án 
fogja újból tárgyalni az ügyet.

— A magyar ipar diadala. A boldog 
békeidők emlékét idézi fel egy, a közel
múltban forgalomba került cikória-kávé. 
A magyar ipar diadalának nevezhetjük 
ezt az új pótkávét, amely hivatva van 
arra, hogy a külföldi tőke gyátrmányait 
kiszorítsa, E csokoládébarna színű pom
pás illatozó aromás kávé a Szent István 
dobozában egy jó főzetre való pörkölt 
szemes kávét helyezett el a gyár, hogy 
ezzel némileg viszonozza a fogyasztó 
közönség ragaszkodását. Büszke lehet a 
magyar ipar erre az amerikai ötletre, 
valamint arra is hogy modern technikai 
felszerelése segítségével asszonyaiknak 
nem elégett, liánom tökéletes színű ci
kória-kávét ad.
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g> Vidékre kívánatra cikkeit költségmentesen megmintázza I
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Feltételezzük,
hogy minden értelmes, takarékos háziasszony ezentűfl csak

Szent István cikóriakávét
fog vásárolni a fűszeresnél, merti

Minden kilogram Szent István cikória pótkávéban korulbelüi 8uüü korona értékű
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SZÍNHÁZ
Április 18^ig be kell fejezni
aNemzeti Színház szerződtetéseit

Amikor gróf Klebelsberg, Kuuo I a szerződtetést tárgyalásokat, 
ni ű-ríoi' nírxr dnnn'V rüH- . , • . ,

ami persze nagy izgalmat okozott 
a tagok között, akik sorsukat ilyen 
formában teljesen bizonytalanná™ 
látták.

A tagok izgalmának híre — 
amint a Hétfői Napló munkatársa 
értesül — eljutott a kultuszminisz
terhez, aki mqst

arra utasította Hevesi Sándort, 
a Nemzeti Színház igazgatóját, 
hogy e hónap 18-ikáig fejezze 
be a szerződtetésekre vonatkozó 

tárgyalásokat.
A tárgyalások így rövidesen mey 

kezdőinek a Nemzeti Színházban.

kultuszminiszter úgy, ahogy ren
dezte a Nemzeti Színház tagjainak 
fizetését, kijelentette, hogy az idén 
gondoskodni fog arról is. hogy a 

szerződtetést tárgyalásokat áp
rilis elsejéig befejezzék

és így azoknak a tagoknak, akik 
esetleg nem tudnak elhelyezkedni a 
Nemzeti Színházban, még idejük 
legyen egy másik szímházhoz szer

Április elseje, az ígért dátum 
azonban elmúlt és a Nemzeti Szín
házban

még mindig nem kezdték meg

Bús Fekete operettjében, a „Nála 
végé“-ben. Faludi nem engedett és 
igy. mint engedelmes gyerek, ma
radok a Királyban.
- A Sibilll
— Jaj, istenem, de gyönyörű. 

Boldog vagyok, hoay látszhatom a 
felejthetetlen emlékű Vicí, Jacobi 

, Viktor gyönyörű darabjában.
I — A tapsokkal meg volt elé- 
gedvcf

l — De meg ám. Valósággal dör- 
\götta taps a nézőtéren. Olyan siker 
volt, mint annakidején a premiéren.

— örülök. Kezeit csókolom. 
—■ Isten vele.

— Itt Belváros.
— Kérem. nagvsád 183—85.
— Meri van.
— Itt Rdthaii Tivadar.
— Rátkau ur, küldte i 

telefonhat.
— Rögtön.
— Halló! Itt Rátkag
— Jó napot. művész 

Hétfői Na-pló. Mi ujsáal

az öccsét

Márton, 
ur. Itt

a

Lábass Jucit az Lntö hosetil szerződési
ből kiengedi, legközelebbi operettjét 
minden feltétel nélkül a Király szinhöe- 
nak engedi dt.

Veiig Ilonát Berlinbe hívják ínekea 
naivának. Azt szeretnék, ha Stolz Kó
bort „Hampelmann" című operettjének 
amely nálunk a „Feleségem babája” 
címmel ment a Blaha Lujza színházban 
főszerepét ö játszaná. Somogyi Husit 
pedig Bécsbe csábítják a Thealer an dér 
Irlenbe, ahol szeptemberben egy hatal
mas revtit adnak. ‘A revü főszerepére 
Somogyi Nuslt szeretnék megnyerni.

8crák Máriát Boriin hívja vissza, 
Kondor Ibolya Amerikába készül és igy 
tovább, ha a színésznők elfogadják a 
Szerződte tósí ajánlatokat, a direktorok
nak a jövő esztendőben új gond üli meg 
majd a vállát, kit léptessenek fel as 
operettekben, mert egéezeu bizonyos, 
hogy Bayor Gizi és Titkos Ilona, a leg
újabb prlmadonnajolöltek nőin találják 
majd állandóan jól magukat az operett 
csillogó világál

* M*rl’ka vak.v a házasBágtörís lakó- 
'•Ja- A Belvárosi Színház pénteken mu-a ♦ m v Belvaroei Srinház pénteken mu- 

| tatja be Biró Lajos uj színmüvét, amely
— Semmi, a világ megy a rend- „Mariska, vagy a házastóg-

jén, a függönyt minden este fel- iskolája". Az illusztris író uj, 
húzzák, meg leeresztik, a rendez" ,’ p’l.apóah érdekes és végig művészi 
rejidez, az ügyelő ügyel, a súgó darabjának előadása legelsőrendünek 
súg és ig ytovább, minden ai Ica- z, A hői főszerepet a nagyszerű 
nagyobb remibben van. Hona játssza, a fcrfifő6xcrep?t

— Tervei? ] Somlay Artúr, aki egy markáns .férfi-
— Terveim. A legközelebbi tér- offyéniség ábrázolásával lép újra a

vem az, hogy meguzsonnázom. Belvárosi Srfnhóz közönségo elé, amely- 
aztán a feleségemmel autózunk egy '*4, ked.vence v°lt Gombaszögi

* f. s-nin- E“a* Csathó Gitta, Tarnay, Toronyi, 
Vándory együttese pompás. Péntekig 
a színház nagy bohózat! slágere, az 
„Én már ilyen vagyok” kerül színre 
minden este, szerda kivételével, ami- 
kor Fodor László pompás vigjátéka: 
„A nagyságos asszonyt, már láttam 
valahol" van műsoron. Vasárnap 
diája, a „Fej vagy irás“ megy. 
Vasárnap délután Stolz nagy ope> 
retíje, „A feleségem babája" megy.

* Morfium probléma a Varietében. 
Néhány nappal ezelőtt egyik jónevü 
varieté Hill fícspen táncosnő „Morfium" 
című táncatfrakcióját hirdette. A be
ígért ezám körül azonban érdekes bo
nyodalom támadt. Az előadás estéjén 
színpadi próbát tartottak a somból. 
Próba alatt jiágnban úgy táláltjrjk szin-

síVfcdi dttíktor, sőt a
táncosnő is, h^gy a . van faniúibén kissé 
sok a & a nibtflum, d6 a va-

^jrine é.s AitoaJett. 
------------ ...oadás lemondására 

azonban már késő volt, de a karcsú fe
kete táncosnő néhány napig szünetet 
tart, miközben ái fogja bővíteni a tán
cot és a toalettjét, mely az eredeti for
mában a morfium meUetti propaganda, 
lett volna.

* „Maguetlc" - „Csibi". Két nagy 
fiikor tölti be a Magyar Színház jövő 
heti műsorát. Pásztor Árpád ,.Magne‘ 
tic“-je, a szezon nagy drámai slágere, 
amely művészi izgul másságával és pro- 
dukciószúmba menő színpadi látványos
ságával magával ragadja a közönséget, 
kedd, csütörtök, péntek és jövő vasár
nap este szerepel a műsoron, mig a 
példátlanul népszerű „Csibi" szerdán 
és szombaton megy.

* A Vigszinház Jövő hetét n színház 
legfrissebb nagyhutáim vigjátóku, az 
„Ablakok" dominálja. Kedden a „Csil
lagokat" adják, pénteken az „Eziistlako. 
dalom" kerül színre. Szombaton délu
tán növendékelőadásban a ..Bor" szere
pel a műsoron.

* Halló, Amerika! hete leez a Fővá
rosi Operet^zinház jövő hete is. Min
den este a nagyszerű reviit adják, amely 
kedden éri meg harmadik jubileumát. 
Vasárnap délután a „Nótda kapitány" 
körül színre.

Király Színház heti műsora: Egész 
héten minden este: Szlblll. (’AS).

Magyar Színház heti műsora: Vasár
nap délután’: Csibi. Este: Magnetio. 
Hétfő délután: Magnót le.- Este: Csibi. 
Kedd: Magnetie. Szerda: Csibi. Csütör
tök: Magnétle. Péntek: Magnetie. Szom
bat: Csibi. “ ' ......................

Belvárosi
Kedd: Én . _ __
Szerda: A nagyságos asszonyt már lát
tam valahol. Csütörtök: Én már ilyen) 
vagyok. Péntek: Mariska vagy A Uá- 
zasságtörés iskolája (először). Szombat: 
Mariska vagy A házasságtörés iskolája. 
Vasárnap délután: Fej vagy írás. Este: 
Mariska vagy A házasságtörés iskolája. 
('/»«).

Blaha Lujza Színház heti műsora: 
iu, mu- L'gía/j űóCvu LulüMöii Fi-H. (’»8)-
Faludi. Vasárnap délután: A feleségem babája.

-■ — ............... ^zuiaiÁK* E'géúi héten
t eivigywc, Kálmán I minden eeto: Fi-FL (#*}• Vasárnap 
>, hogy amennyiben | déliztáu: A feleségem babája

vem honit

keveset, aztán bemennek a 
hóiba. Játszom és hazameauek— Hát maga nem tud és én tud-

jaki Ez nem igazság. De azért aludni, 
mondok. ~

— No, mond Ion.
— A nyáron vendégszerepelni 

megyek, de még nem mondom meg, 
hogy hová.

— S addigi
— Addig a Királyban játszom. 

' Hát azt tudja-c. hoay Sebestyén
— Jenőtől. ~ --------- ,-------. ——

'la Nincs holnap., csak ma van. 
és ( - - -

Ötperces telefonbeszélgetés 
Biller Irénnel, Lábass Jucival 

és JRátkdy Mártonnal
— Halló! József '
— Halló! Itt Biller. Ott ki beszélt
— Itt a Hétfői Napló. Kezeit | 

csókolom, drága művésznő. Boldog, 
Ün^e Köszönöm. Maguknak is.

-TMost. lássa, jól. de bizony ta.- 
valjj ilyenkor nem a legszebb

kazlán be™is Városi Színházban Zcrkovit- 

voltam. meg utazni is zznrettem - —
roZfux, meg fl Pompadour Táradat- 
mait sem hevertem még ki.

— Hát olyan fárasztó volt a 
Pomvadourl r „ n j

— Nem volt évnen t fárasztó. de 
tudja, hiszen bizovdra emlékezik 
még rá, mennyi ügyes-bajos dol
gom volt a Pompadour idején, Pe
dig hát most már megmondha
tom, hiszen egy esztendő lelt el 
azóta -* csuna pletyka volt az 
sgósz és sem Fedáknak. sem nekem 
fiiig volt közöm hozzá.

— Komolyan?
A legkomolyabban. Más gondja 

tMWf- a színészeinek, mint száz elő
adáson át csak egymással törődni. 
Nekünk a drága jó közönségre van 
gondunk, nem pedig a veszekedésre. 
Én a Fedákot tisztelem, becsülöm, 
tiszteltem, becsültem is mindig, .de 
persze ez sokaknak nem tetszett és 
igyekeztek csóvát dobni barátsá
gunkba, No de ez is elmúlt, most 
boldog vagyok, mert a Halló, Ame-, 
rlka jól megy és nemsokára itt a 
nyár, amikor mégis kdpok pjajd 
szabadságot és . elutazhatom az 
Északi Tenger méllé néhány hétre.

— Kezeit csókolom. " ■ ■ ‘.
*™ Isten vele. ■ \

i — Holnapi Holnapután!
— A holnapra nem gondolok. A 

holnap'-a ma nem szabad gondol
nunk. Olyan világot élünk, hoay 

I sohasem tudhatjuk, mit hoz a 
I holnap.
i — De mégis!

— Mondom, nem gondolkozom.

(A központ kőiben szétkapcsólt.)

Kérek nagysád Bel- Halló!
Várost.
- Halló!
- 190-20. . . .
— Kezeit csókolom, művésznő. Itt 

a Héttői Napló.
— Jó napot! Mi újság!
— Semmi a világon. Én akárkim 

kérdezni.

lit Belváros.

.MozaAkép-Otthon

óriási sikerű műsora

Erősebb 
ax acélnál

Prima,donnaíiiány fenyegeti
- *****

A budapesti' színházukat komoly ve-! bán fog fellépni, ugyancsak az „Anto- 
szodelem fenyegeti a jövő ezezónra, az nia“ában. majd Párizs következik, ahol 
operettszínházak primadonnái sl készül- a francia közönség és Lengyel Meny
nek hagyni az országot, hogy a külföld; hért^.vígjátékáhan fogja ót látni. Majd 
színházaiban keressenek - - - ----
■raguk száméra.

A népszínháziak között valuinikor ( 
csak két művésznőt ért az a kitüntetés,; 
hogy külföldre meghívót kapott, Pál- | 
mav Ilkát, aki Londonban vondégsze-1 
rapolt és Kovácsy Juliskát, aki az egyik | 
béosl operottpzinházban játszott. Mauap-; 
eág azonban már napírondon van, hogy; 
g-zlnésziföjelrik külföldi szerződtetés! I 
ajánlatot kapnak. A legutóbbi időben a 

I következő szülésznők voltak hosszasan 
távol az országtól:

Kosáru Emmy. akt Bécsben és Ber
linben vendégszerepelt, Fedák Sári, aki 

; Amerikában majd Becsben játszott, Pef- 
| fást Sári, aki Londonban vendégeskedő 
! Píchii Erzsi, aki Bácskán játszott, Sm<l.' 
‘ Márta, aki Bécsbon éa Berlinben vendé.

szerepelt.
Véglegesen külföldön helyezkedett e'

1 'Keleti Juliska, aki nálunk legutóbb csa. 
vendégszerepeli Tlajós Miéi és Oyépg 
Anna, ők mindaketten New-Yorkban 
játszanak. PaUethp Irén, aki Boriinkon 
és. -BéMbou játszik, Magyar Erzsi, aki 
amerikai szülésznő és Iiartos Olga, ok, 
béosl színésznő lőtt.

A külföld azonban szómét vetett azok- 
fa n- primadonnákra is; akik egyelőre, 
még Idehaza tartózkodnak Is ragyogó 
„ereSdétl fellételeket tár eUbük arra 
az eeetre. ha budapesti nerúidísuket 
felbontják és külföldi színházhoz szer
ződnek. Így legutóbb Bilhr Irén kapott 
Amerikából fényes szerződési ajuulatot, 
amelyben az amerikai igazgató három 
éves azertódéesei kínálja nog a prima
donnát. illetően Mlencszáz fellépésre kö
telezi őt. Btller Irén az igazgató levelo 
szerint egyetlenegy láncos révükén ját
szana bárom éven át végig Amerikán 
és a direktor hajlandó Biller Irén ame- , 
rikai partneréül iiulzr .y Tibort is szer
ződtetni.

Fedik fiáfí a béosl Antóniából! ven-| 
dégjátéka után a prágai német színházr

diadalokat a az újabb amerikai turné következik. így 
hát a pesti direktoroknak semmi remé
nyük nincs arra, hogy a. Jövő esztendőre 

j Pedált Sárit megnyerhessék szlnházuk- 
| nak.
| Kosáry Euimyt elkeserítették a „Csá- 
wzárnő apródja" körül támadt bonyodal- 

• mák, s az operett szomorú kimúlása és 
i ezért elhatározta, hogy hosszabb ideig 
nem lep fel pesti színpadra, ahol leg
utóbb — szerinte — sok hántolom érte. 
Buttykay Ákos néhány uap múlva kül
földre utazik és felesége Kosáry Euimy 
szerződését perfektuálja.

Péchp Erzsi négy szerződési ajánlatot 
kapott. Kettőt Párizsból, ahová sansou 
énekesnőnek kérik, egyet Romániából, 
ahol egy hosszú ideig tartó turnén lépne 
fel és egyet Bécsből, ahol a Nótás kapi- 
ány Budapesten ia játszott szerepét ala- 

’cííaná Péchy Erzsi valószínűen az 
utóbbi ajáuUtot fogadja- el. amely hat 

ón após szerződésre szól.
Petráit Sárit Londonba hívják. Lón- 

Ionban ugyanis a jövő esztendőben 
:.ehár-ciklust rendeznek és a Lehár ope
rettek női főszeiepére Petráss Sárit sze
retnék megnyerni. Petráss a londoni kö
zönség már ismeri. Lehár „Víg özvegy" 
ében és „Luxemburg grófjá“-Bán már 
Igen komoly sikerei voltak. Érdekes, 
hogy a Lehár ciklust rendező londoni 
operettszínház Afarthoii Gézát, a Fővá
rosi Operottszínbáz kárnagyát kérte fel 
a Lehár operettek dirigálására. Marthon 
Géza scui ismeretlen a londoni közön
ség előtt. A háború előtt Londonban 
tartózkodott éa ő vezényelte az „Utahi 
lány" háromszáz előadását.

Lábasa Jucit Kálmán Imre csábítja a 
jövő ezezónra külföldre Kálmán azt sze
retné, ha Lábass Juci játszaná a t.Mu- 
rlca grófnő" címszerepét Londonban. 
Párizsban, Stokholmban, Varsóban, Zü- Egész héten minden este: 
rlchben sőt New-Yorkban Is ------
Jenő természetese^ tiltakozik ellene.. Hétfő délutáu; JjzuiaihK; 
hogy primadonnáját elvigyék, Kálmán ‘ 
azonban iújclrrtette, hogy amennytöCTH

Vasárnap délután: Altona. 
Színház 

már
heti 

ilyen
műsora: 
vagyok.
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A húsvéti únnepeK sporteseményei
X ferencvárosiak legény
sége harmincezer néző 
előtt győzte le a bajnok

csapatot
fiz MTK vezetett egy góllal, a másoáik félidőben 
azonban összeroppant — Mz FTC lelkes játékkal 
megérdemelten győzőit a betegen jdtszó Ortktal 

meghendtkepelt MTK fölött
Zsúfolt villamosok, autók és magán

fogatok százai szállítják ki a rengeteg 
közönséget az Üllői ut! pályára. A 
Hungária úti főbejáró előtt rendőrkor
don zárja el az utat az állóhelyekre 
igyekvő közönség előtt.

Bent a pályán impozáns kép tárul 
a szemeink elé.

öt hatalmas tribün roskadásig tele 
közönséggel. Szín pompás tavaszi 
toalettek, mesébe illő női selyemka
lapok virítanak a tömött páholyso

rokban.
Az öltözőben' csak az FTC táborában 

van vig hangulat. Nincs a zöld-fehér 
futballisták közül egyetlenegy sem, 
aki ne venné biztosra a mérkőzést.

A kék-fehéreknél kissé pesszimiszti- 
kusan ítélik meg a helyzetet Orth 
helyett a fiatal Steiner öltözik. Briill 
Alfréd, az MTK elnöko szeretettel for
golódik csapata körül.

Az UTE—DFC-mórkőzésnek már vége 
van és Takács, az MTK kondíció-tré
nere már az utolsó simításokat végzi 
az MTK-játókosok izmain; mikor

megnyílik az öltöző ajtaja és a kü
szöbön megjelenik Orth magas 

alakja.
Sápadt arcán még ott vibrálnak a szen
vedőn nyomai. Az öltözőben halálos 
Caüud támad. A nagy futballista egye 
neson Brüll Alfréd elé lép azzal a kí
vánsággal, hogy részt akar venni a 
liüzdd,cetben.

A kiváló sportférfiut frapplrozta Orth 
váratlan bejelentése és kijelentette, 
hogy ha elég erősnek érzi magát, úgy 
nincs kifogása az ellen, ha a csapat 
legfontosabb mérkőzésén részivesz.

A kék-fehér legénységet valósággal 
felvillanyozta ez a váratlan fordulat 
és Orth vetkőzni kezdett. Egy perc 
múlva pedig már a masszlrozópadon 
feküdi.

Zugó moraj futott végig a tribünön, 
midőn az FTC, nyomban utána az 
MTK csapatai megjelentek az öt tri
bünnel körülhatárolt nagy elipszisalaku 
játéktéren.

Gerő bíró sípjelére a következő két 
csapat áll szembo:

FTC: Amsell — Takács I., Hunglor 
TI. — Fuhrmann, Miiller, Blum — Hé- 
gor, Steczovits, Sándor, Kohut, Tóth.

MTK: Remete — Mandl, Kocsis — 
Nádler, Kiéber, Nyúl I. — Sonkoy2S> 
Molnár, Orth, Opata, Jony.

A sorsolás az FTC-nek kedvez. Gyil
kos tempóban kezdődik a mérkőzés és 
az első percek aggodalmat keltenek az 
MTK táborában. Az FTC halfsora egy
másután küldi rohamra csatársorát cs 
csaknem 10 perc telik cl, mig a bajnok
csapat megtalálja önmagát.

Ettől az időponttól kezdve azután az 
MTK uralja a mezőnyt. A beteg Orth 
leírhatatlan erőfeszítéssel irányítja 
szárnyait és rövidesen kialakul a játék 
képe.

A bajnokcsapat fodezetsora állandóan 
frontban van, mig a zöld-fehérek fede
zetei közül egyedül Fuhrmannt látjuk 
ott mindenütt. Mezőnyjáték. Az MTK 
csatársora időnként fel-felnyomul az 
FTC kapuja elé. A támadásokat Jeuy 
vezeti. Gyönyörű beadásai a tohotetlen 
összekötők lehetetlenül rossz játéka 
miatt azonban sorra kárbavesznek. A 
18. percben Sándornak egy hosszan 
előreadott labdájára Tóth és Mánál 
egyszerre startolnak. A küzdelemben 
Tóth marad alul, aki inhuzódást szen
vedve. a játék további folyamán sta- 
tisitnszercpre kényszerül és használha
tatlanná válik. Az FTC támadásainak 
Béger a kezdeményezője. Jony kitűnő 
JujsÁGünor MamiM «•

labdákat ad be csatártársainak, akik 
azonban mindent rontanak.

Eredmény csak a 42. percben kelet
kezik.

Orth Hungler mellett kiugrik és a 
labdát fejjel a belső kapufának 
irányítja, ahonnan lepattanva, a 

hálóba jut.

A kapott gólra az FTC támadásokkal 
felel. A félidő azonban újabb eredmény 
nélkül ér véget.

Szünet után
a játék képe teljesen megváltozik. Az

DFC (Prága).UTE
2:2 (2:0)

Kz UTE csatápsopa a második félidőben, meg
mentette a mát* elveszettnek Mtt mérkőzést

Hét esztendeig nélkülöztük a prágai 
németek kitűnő együttesét, amely hus
vét vasárnapján jelent meg ismét elő
ször a budapesti pályán.

A magyar közönség a legnagyobb ér
deklődéssel várta a Deutscher FuasbaJl 
Club budapesti bemutatkozását, hiszen 
a prágai egyesület a legjobbak közé tar
tozik.

A DFC egy nemzetközi együttest al
kot. 4 német, 2 angol, 1 cseh és 4 magyar 
flu szerepel a DFC husvétkor nálunk 
vendégszerepelt kitűnő csapatában.

A mérkőzés bővelkedett szép részle
tekben. Az első félidő a prágaiak, a má
sodik félidő pedig az UTE fölényét mu
tatta.

Kezdés után a DFC-t láttuk frontban. 
A vezető-gólnak a veterán reprezenta
tív: Less volt a kezdeményezője, aki a 
magyar Szedlacsekhez passzolt, utóbbi 
tiszta helyzetből félmagas gólt lőtt.

Tovább is a prágaiak vannak fölény
ben. A 18. percben Less—Cigar öaszjá- 
tékából utóbbi tiz méterről élesen lő ka-

Husvót vasárnapján örömtől sugárzó 
arccal hagyták el az FTC hívei a pá
lyát A nagy öröm érthető is volt, hi
szen az FTC megtépázott dicsősége a 
Slavia elleni szép győzelemmel és az 
utolsó bajnoki mérkőzéseken tapasztalt 
lelkes játékkal ismét régi fényében ra
gyogott és mindegekre a koronát az 
MTK ellen elért szenzációs győzelem 
tette fel.

Annál nagyobb meglepetést okozott 
az FTC csapatának húsvéthétfői sze
replése, mikor is

a Wiener Sport Club csapatától 
rendkívül gyenge járék után súlyos, 

5:0 arányú vereséget szenvedett.

A bécsiek támadásával kezdődött a 
mérkőzés. Az első negyedóra a kölcsö
nös tapogatódzással telik el. A 15-ik 
percben Takácsnak a büntetési terüle
ten belül elkövetett hahnds-e okoz ne-

WL Mk

A húsvéthétfő 
nagy meglepetései: 
Rz FTC súlyos veresége a Wiener 
Sport Clubtól — Rz MTK széo lá
tók. után legyőzte a prágai DFC-t

MTK fedezet- és csatársorán a bomlás 
jelei mutatkoznak. Nem képez többé 
szerves egészet és minden egyes játékos 
külön akciókkal törekszik eredmény el
érésére. Ennek következménye volt az
után az, hogy az FTC döntő fölénybe 
került.
• Üdvrivalgás töltötte be a pályát, 

mikor a 15 percben Kohut áttörve 
a védelmet, Remete hálójába jut

tatta a labdát. (1:1).
A küzdelem most már valósággal öl

döklő iramban folyik a győzelem meg
szerzéséért A bajnokcsapatnak kétszer 
egymásután van alkalma erre, ezt azon
ban részint a balszerencse, részint pedig 
Amseit pompás védése tesz leheted ennék 

Az izgalom tetőpontra hág, miEbr az 
FTC-nek egy támadását a közönség 
lármás biztatása kíséri és az MTK 
védőjátékosai a bíró sípját vélvén hal
lani, megálltak és pillanatnyi tétovázá
sukat

Héber kihasználva, védhetetlen lö- 
résével megszerzi az FTC részére a 

győzelmet
A közönség lelkesedése átragadt a 

zöld-fehér futballistákra és a mérkőzés 
végéig támadást támadás után intésve 
nagy ellenfelük kapuja ellen, végül is 
győztesen vonultak le a pályáról.

púra, amely a DFC második gólját 
eredményezi.

Szünet után az UTE a közönség han
gos biztatásától kísérve, egyik nép tár 
ínadást a máfdk után intézi prágai el
lenfelének kapuja ellen. A 4. percben 
Limbeck tiszta gólhlyzetben 8 lépésről 
hajszálnyira kapu. DFOrt
frappirozza az újpesti* kitűnő játéka 
és meglepetéeükber ^gyík védelmi hibát 
követik el a másik után.

A 13. percben Limbeck váratlanul 
előretör és hat lépésről laposan gólt 

lő. (2:1).
A közönség által tüzelt UTE a sikeren 

felbuzdulva, heves támadásokba fog.
A 36. percben a kitörő Lfanbeckot a 

hatos vonalon Mahrer elgáncsolja.

A megítélt tizenegyest Jeezmás fél- 
magas lövéssel góllá értékesíti.

A győztes gólért heves küzdelem in
dul meg mindkét részről, azonban si
kertelenül.

héz perceket az FTC híveinek. Szeren
csére a megítélt tizenegyest Höss mellé 
lövi.

Még három pero 6em telik el és újabb 
tizenegyest ítél a bíró az FTC ellen, 
mert Rupprich kézzel fogta le Kann- 
hduser Karit

A labda védhetetlenül ér hálót. 0:1.
A gólt mezőnyjáték követi. Mindkét 

osapatnak van alkalma góllövósre, a 
döntő pillanatokban azonban hibáznak 
a csatárok.

A 33. percben Höss megszökik és
16 méterről irányított labdája szép 

Ívben jut Barabás hálójába.
A 42. percben a bíró szabadrúgást 

ítélt az FTC elleon, amelyet Piánk haj
tott végre.

A labda Takács lábáról pattant a 
kapuba. (3:0). Egy percre rá Kann-

Mmer szőkére eredményez ijabb
\ gólt.
I, Félidő: 1:0.

Szünet után az FTC változtatást mr» 
közöl csapatában, ennek ellonére

mindjárt az első percben Edg Ka»n- 
Mmer kavarodásból ötre szaporítja 

a gólok számát.
•

Kitűnő csatárjátékkal győzte le hét
főn a bajnokcsapat a prágai Deutscher 
Fussball Clubot.

A DFC szép osatárjátékával indul a 
mérközée, néhány pero múlva azonban 
a játék a k özépro terelődik. A fedezet
sora által támogatott MTK-osatáreor 
szebbnél szebb támadásokkal veszélyez
teti a DFC magyar kapusának: Ko- 
relnnak hálóját. Bgy összofntásból ki
folyóan Steiner eszméletlenül terül el 
a földön, ■ úgyhogy kiviszik a pályá
ról. Helyét a Kolozsvárról visszatért 
Rakitovszky foglalja el. Egy szépen 
kidolgozott támadás következménye- 
ként a 20. percben Patck vezetéshez 
juttatja a prágaiakat. Az MTK heves 
támadásokkal telel a gólra és a 25-ífe 
percben sikerül is Jeny révén kiégvén- 
Uteniök. (1:1). Rövid ideig a DFC volt 
frontban, akik különösön a magyar 
származású Szedlacsek iniciativájából 
jutnak szóhoz.

A 35. percben Opata kiszökik éa hos
szú, bombaszerü lövéssel megszerzi csa
pata részére a vezetést. (2:1). Szünet 
után a bajnokcsapat döntő fölénybe ke
rül és Opatának a 19. percben lőtt szén 
góljával biztosítja ai MTK részére a 
győzelmet.

Király Pál 
nyerte a munkások 
mezei bajnokságát

A Kőbányai út éti a Népliget ^örayó- 
kén bonyolították le a munkások J 
futóbajnokságát husvét vasárnapján. A 
bajnoki versenyt a kitűnő szegedi muG- 
kásfntók étartja tette érdekessé.

Az egyéni verseny győztese Kigdk 
Pál lett, aki a hat kilométeres távot 

25 perc 54.5 mp alatt tette meg.
Csapatversenyben az éttermi alkalma

zottak győztek 6 ponttal a vasasok 11 
és a szegediek 26 pontja ellen.

A verseny előtt az Ifjúmunkások me
zei bajnokságának 4 és fél kilométeres 
távját futották le.

Győzött <m MTE fiatal, tehetséget 
futója: Huszár József 15:01.5 másod 

perc alatt
A csapatversenyt a szegediek nyerték 

meg 12 ponttal, r

X Az UTE minimális gólarányu ve* 
resége a prágai Spártáiól. Prágai távi
rat jelenti, hogy a húsvéthétfőn leját
szott Sparta—UTE-mérkőzés szép játék 
után a cseh csapat 1:0 arányú győzel
mével végződött

X Magyar kupa-mérkőzés SzegaL-n 
A Törekvés S. E. husvét vasárnapján a 
Szegedi A. K.-al - játszott a Magyar 
Kupáért A Törekvés a meccset 2 : 1 
arányban nyerte meg.

X A Vasasok két bajnoki pontot sze
reztek a húsvéti ünnepek alatt. Aj 
FTC—MTK mérkőzésen kívül csak egy 
bajnoki mérkőzés szerepelt a húsvéti 
sportprogrammon: a Vasas—ÍII. kér. 
TVE bajnoki mérkőzés, amely a Hun
gária úti pályán került eldöntő-re hus
vét hétfőjén. A mérkőzés 2:1 (0:1) arány
ban végződött a Vasasok javára

X A BEAC győzelme Pozsonyban 
A BEAC, mint szűkszavú távirat je
lenti. Pozsonyban husvét vasárnapján 
4:2 arányban győzte le a Ligeti Sport 
Clubot.

X A Szombathelyi AK Bécsben. A 
SZAK husvét vasárnap 1:4 arányban 
szenvedett vereséget a WAC-tól, míg 
hétfőn a Vienna ellen 2:2 arányban dön
tetlenül végzett

X A Kispesti AC K«pwvirott A 
KAC a húsvéti ünnepeket Kolozsvárott 
töltötte, ahol az ottani Victoriát 2:0 
arányban győzte le.

A „Hétfői Napló" lapkiadóvállalat


