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bafarfíztattik 
a bolgár kommunisták 

orgazdáját
Szófia, április 19.

A király automobilját megtáma
dó bandák üldözésére kiküldött kü
lönítménynek sikerült a rabló
banda orgazdáját letartóztatnia. 
Remélik, bogy a rablóknak nemso
kára szintén nyomára jönnek.

Károlyi gróf magának 
követeli az Amerikában 

Wültöít tollárakat
London, április 19,

A newyorki Evéliiig Post szerint 
Károlyi Mihály amerikai utjának 
főcélja Tik volt, hogy visszaÁzerezze 
azt a 16.000 dollárt, amelyet közvet
lenül a háború kitörése előtt Ame
rikában gyűjtött a régi osztrák
magyar monarchia szétrombolásá- 
ra. Károlyi 10.000 dolláros követe
lést jelentett be, mert ez a legna
gyobb összeg, amit külföldi per ut
ján követelhet. Az összeget a had
üzenet után az Equitable Trust 
Company az idegen vagyon gond
nokánál helyezett letétbe. Károlyi 
igénybe jelentésével egyidejűén Ká
rolyi gyiijtöivének négy régi alá
írója. azt követelte, hogy az összeget 
adják vissza az adományozóknak. 
Ez a négy adakozó Berkó Géza, 
Farkas Elemér, dr. Miklós Oszkár 
ás Nehéz József. Követelésüket pe
res útra terelték s a per. eldőltéig a 
pénz továbbra is letétben maiad.

Hlndenburg 
programot adott

Hannover, április 19.
Hindenburg tábornagy, elnökje

lölt, a szövetségesek, továbbá a né
met és a külföldi sajtó nagyszámú 
képviselője előtt beszédet mondott 
a, birodalmi blokk politikai céljai
ból és a politikai helyzetről. Egye
bek között a következőket mon
dotta:

— A leggyülölködőbb természetű 
személyes támadások sem ejthetnek 
sebet rajtam, mert mindent honfi
társaim igazságérzetére építek fel. 
Németország nehéz órákban is meg
mutatta, hogy egységesen mit tud 
elérni. Nekem jutott osztályrészül 
az a szerencse, hogy egy egységes 
néppel távoltarthattam az ellensé
get határainktól. Életemnek az 
volna a legszebb vége, ha még meg
érhetném. hogy ugyanazzal az egy- 
Jnfgel találkozunk az újjáépítés bé
kés munkájában, amely egykor el- 

bennünket. Kérem a , kül
földi sajtó számos képviselőjét, ne 
becsüljék le az egységre való törek
inek a jelentőségét, inért ennek 
n Jö^’kvésnek semmi köze a párt
politikához, mert az csupán egészsé- 
Kes nemzeti érzésünkből folyik.

Július 1-én új valuta 
lép életbe

Rz új pénzegység a shilling lesz — Készül az 1925 26. évi 
költségvetés

71 pénzügyi kormányzat visszatér a papír- 
ítoronarendszerre

Búd János pénzügyminiszter Olasz
országi üdüléséből érkezett haza.

Minisztériumában távollétében is erő
sen

döígoziak az 1925—1926. évi liültség- 
vetés dUSkévzilésén

A pénzügyminiszter ugyanis ragaszko
dik ahoz az elhatározásához, hogy még 
a parlament nyári szünete előtt a Ház 
elé terjeszti az uj költségvetést és 
ezzel együtt 4—6 havi indemnitást is 
kér, mert az egész költségvetési anyagot 
julius elseje előtt letárgyalni nem lehet.

A pénzügyminisztérium költségvetési 
osztályának vezetőségétől az előkészítő 
munkálatokról a következő információt 
kapta a Hétfői Napló munkatársa:

— Az 1925—1926. évi költségvetés 
előmunkálatait már befejeztük. Az 
egyes minisztériumok elkészítették

Vasárnap éjszaka 
lezárták a demokratikus 

pártok Jelöléseit
Minden kenOletne elkészültek a listák — Bróáy 

Ernő nyilatkozata

Megindult a harc az ajánlásokért
A hivatalos lap mai száma közli 

a belügyminiszter kétsoros rende
letét, amely a fővárosi választáso
kat május 14. és 15. napjára tűzte 
ki. A pártok megfeszített erűvel 
folytatják az agitációt népgyűlé
seken és plakátokon egyaránt, bár 
a tulajdonkópeni munkát azok 
végzik, akik házról-házra járnak 
az ajánlások összeszedéséért.

A kereszténypártok, a Sipka
párt, valamint a Fővárosi 
Szabadelvű Párt már hitelesí

tette ajánlási íveit 
azokban a keriiloteklten, ame
lyekben listát Aliit, csak az Egye 
sült Ellenzéki Demokratikus Pár
tok Szövetsége, áll még készület
lenül. A pártok vezetői egymás 
között megegyeztek ugyan a jelö

költségvetéseiket és azok már be is 
futottak a pénzügyminisztériumba, a 
hol a reszortok adatait összegezik.

A pénzügyminiszter ur fog intéz
kedni a további teendők iránt. Hogy 
a resZor tm inisz terek mikor fogják 
költségvetéseiket a minisztertanács elé 
terjeszteni, erről a kérdésről még ko
rai volna nyilatkozni, mert a költség
vetés összeállítása hatalmas munka, 
amely hónapokon át foglalkoztatja az 
illetékes tényezőket.
Politikai körökben úgy tudják, hogy 

az előkészítő munkálatok során még 
aranykoronákban állítják össze a költ
ségvetést, a Ház elé azonban már

pap írkor ónéban készült költségvetést 
foga pénzügyminiszter beterjeszteni.

Ezt a beavatott helyről szerzett értesü

lésekben, csak a demokrata-part 
jelöltjeinek sorrendjét illetően fo
lyik a harc, amely pénteken és 
szombaton is másnap reggelig 
tartó tanácskozást tett szük
ségessé. A legnagyobbrészt sze
mélyi nehézségeket sikerült azon
ban kiküszöbölni.

Bródy Ernő,
a blokk választási ügyeinek in
tézője a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Minden kerületben elké
szültünk a jelölésekkel. Voltak 
személyi nehézségek, amilyenek 

minden nagyobb akciónál elő
fordulnak. Már csak órák kér
dése, hogy mikor publikálhat
juk a véglegeson megállapított 
összes listákat. 

lésünket megerősíteni látszik PetrichAs 
vich Horváth Emil báró népjóléti ál
lamtitkárnak az a nyilatkozata, amely 
szerint májusban számítják ki utoljája 
aranykoronában a házbéri, az augusz
tusi negyedtől kezdve papirkorona a1a> 
pon fogják az új házbéreket megállapít 
tani. Beavatott körökben ezzel kapcso
latosan befejezett ténynek tekintik, 
hogy

a pénzügyi kormányzat julius else
jével visszatér a papirkorona rend

szerre.
Azt áttérés hir szerint összefüggésben 
van az uj pénzrendszer bevezetésével. Ai 
uj valuta nevéről még nem döntöttek, 
valószínű azonban, hogy shilling lesz a 
neve és az egység 10.000 papirkoronával 
lesz ogyenlő, ami a békekorona 60 szá
zalékát. teszi.

— Az a körülmény, hogy a 
többi pártok már elkészültek a 
listákkal, sőt az ajánlóíveket is 
hitelesítették. nem jelent a 
blokknak semmi hátrányt. Ne
künk nincs szükségünk arra, 
hogy más pártokat megelőz
zünk az ajánlások megszerzésé
ben, mert nem kell félnünk at
tól, hogy az ajánlásokat nem 

tudjuk megszerezni A szavazás 
aztán úgyis titkos.
Vasárnap délután folytatták a 

Központi Demokratakörben a je
lölések végleges megállapítására 
vonatkozó tárgyalásokat. A meg
beszélések a késő éjszakai órák
ban értek véget azzal, hogy a je
löléseket le,zárták. Tizenkét vá
lasztókerületben szombaton dél
után publikálták a listákat, két 
választókerület jelöltjeit vasár
nap reggel közölték. A. többi lis
ták jelöltjeinek névsora a követ
kező:

I. választókerület: 1. Szilágyi Lajos. 
2.. Tabakovics József. 3. Laczkó Sándor. 
4. Torlettor Tivadar. 5. Trcibcr Márton. 
6. Vukovich István. 7. dr. Szarka Ist 
vén. 8. Günthar Béla. 9. Wittieh Sándor. 
10. Aurnbammor József. 1L Nagy Ist
ván.

IV. választókerület: 1. Bárczy István. 
2. Hahn Arnold. 3. Németh János. 4. 
Harrer Ferenc. 5, Bluskó Artúr. 6. Lis- 

<u*ner Énül. 7. dr. Sack Bélit. 8. Halász
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József. ti. Schluud Ferenc. 10. Marton 
Manó. 11. Kovács Póter. 12. dr. Katona 
Gábor. 13. Winkler István. 14. Üunesch 
János. 15. Mosdóssy László. 16. özv. 
Háry Istvánuó. 17. Hoaenauor Lajos. 18. 
Schalkhuucr István. IV. Vajda Frigyes. 
20. Bunzlauer Jenő. 21. Nagy Sándor.

TX. választókerület: 1, Vázsonyi Vil- 
mos. 2. Székáca Antal. 3. Kis Jonő. 4. 
Kovács Ernő. 5. Boanyók Izsó. 6. Hort- 
tnann Mihály. 7. Biblti-Horváth János. 
K. Csillag Ferenc. II. Grind! Károly. 10. 
Korcin Dezső. 11. Politzor Gusztáv. 12. 
Kiazely Flórián. 13. Kroutzor LipóL 14. 
rücsök József. 15. llesz J’Őter. 1(1. Wag
ner Károly.

X. választókerület: 1. dr. Bródy Ernő, 
fi. Döntsék Jenő. 3. dr. Teleky Géza. 4. 
Halász Alfréd. 5. Horváth IV. Károly. 
8. dr. lloscnok Miksa. 7. Halász Manó. 
8. dr. Kormcndy Gyula. 9. dr. Wilhehn 
Adolf. 10. Lesféber Lajos. 11. Csóka Ven
dül. 12. Kivovics Károly. 13. Kiéin Elok. 
.14. Gclger Ferenc. 15. Szabó Károly. 16. 
Kovács Sándor.

XI. választókerület: 1. Kakulyai Ká
roly. 2. Bíró Dezső. 3. Lázár Miklós. 4. 
dr. Várkonyi Kálmán. 5. Steril Szerén. 6. 
Bíró Henrik. 7. Gaar Béla. 8. Hörcsög 
Béla. 9. Sfeppingor Alajos. 10. Gedő Já
nos. 11. Szabóky Andor. 12. ITaupt Samu. 
13. Nagy József. 14. Szántó Károly.
15. Nórák Irén.

XII. választókerület: 1. Peyer Károly. 
2. Nagy Vince. 3. Szepcssy Albert, 4. Sü 
inegi Vilmos. 5. Horváth Pál. 6. Weisz 
Lipót. 7. Földváry Béla. 8. Kovács Ba
lázs. 9. Vinczo János. 10. Bohnor Ferenc. 
11. Til ionok Gyula. 12. Pap Antal. 13. 
Szabó Sándor. 14. Csúnyi János. 15. Hcrz 
Márkus.

XIII. választókerület: 1. Bárczy Ist
ván. 2. Ehrlich G. Gusztáv. 3. Pásthy 
Károly. 4. Léderiftanu Mór. 5. Steinberz 
Hm ion, 6. B. Virág Géza. 7. Gajdusek 
Marcell. 8. Vi1a Emil. 9. dr. Auer Pál. 
.10. Hornor Sartiu. 11. Nagy Pál. 12. Hik- 
ker Gyula. 13. Neuwald Samu. 14. özv. 
PöozÖly Lajosné. 15. dr. Balassa Gyula.
16. Eszes István. 17. Gáhjoa János. 18. 
Tóth Mariska.

XIV. választókerület: 1. Fábián Béla. 
I. Déry Fereue. 3. Gál Benő. 4. Magyar 
Miklóf-. 5, dr. Elek Hugó. 6. Deák Lajos. 
T. dr. Szontlrmay lmróné. 9. Illés Jstvdm 
» pvortsák Albert. 10. Sohmiodl Dávid. 
IL Szilágyi Antal. 12. Simon Lajos. 13. 
Ifa'vas Mór. 11. Oblath Ignác. 15. Ngu- 
Ftadt Miklós. 16. Glück Artúr. 17. Torma 
Béla. 18. Rónai Aladár.

A Hőnyimül 
nngytrafllios MIM 

knlondlo
Néhány nappal ezelőtt bejelentették a 

főkapitányságon. hogy Kovács Ákos 
bonyhádi nagyiraIIkos, ki üzleti ügyel 
elrendezése céljából Budapestre Jött, a 
fővárosból eltűnt. Kovács Ákos nevo ab
ból az alkalomból Ismeretes, hogy állam 
és társadalmi rend ellen irányuló bűn
cselekménnyel vádolva állt a bíróság 
előtt, mert a Gábor Áron Szövetségtől 
Irredenta célokra kétszáz fegyvert kért.

A család ügyvédje, Kern Aurél dr. le
utazott Bouyhádra és átvizsgálta a 
nagytrnűkos üzleti könyveit. A vizsgálat 
alkalmával megállapította az ügyvéd, 
hogy Kovács Ákos uyolcvaumillió ko
rona készpénzt vitt magával. Ennek 
alapján az n gyanú merült fel, hogy 
Kovács bűntény áldozata lett. Annál 
nagyobb volt a meglepetés, mikor az 
ügyvéd címere levél érkezett Bulgáriá
ból n; eltűnt troli kostól, melyben, beje
lentette, hogy Bulgáriában egy török 
bej társaságában állalkereskcdésscl fog- 
lalkoztí vállalatot fo galanltanl. A társa- 
tág élén — Kovács állítása szerint — 
maga Kamat pasa áll és a Balkán állal- 
szükségletét ök fogják ellátni.

Ka. ügyvéd, aki ezekután látta, hogy 
Kovács nemzetközi sélhá.uosok kezóbo 
került, arra kérte a rendőrséget, hogy 
diplomáciai úton kérdése meg a bolgár 
hatóságokat oly Irányban, hogy lelep. 
IciliesM-k ezt u társaságot, moly Kovd- 
esőt obsalla Bndapeatrő'.

A főváros 
tartozásairól tárgyalnak 

Párizsban

A hitelezők megbízottéinak jelentése 
alapján döntenek a részletekről

A főváros külföldi hitelezői öt-
tagú szakértő bizottságot küldtek 
Budapestre, hogy pontos adatok 

i és információk alapján, a hely
színen győződjenek meg a főváros 
anyagi helyzetéről ós fizetőképes
ségéről. Budapest külföldi, tarto
zása inak törlesztését ugyanis ez év 
júniusáig véglegesen rendezni kel
lene s a hitelezők a törlesztések 
feltételeit mindaddig nem akarták, 
közölni, amíg a főváros pénzügyi 

.viszonyairól megbízható értesiilé- 
. seket bo nem szereztek. A hitele
zők megbízottai több héten át 
' vizsgálták felül a városházán és a 
nágyobb üzemeknél a pénzügyi 
vonatkozású (ételeket s azzal tá
voztak el, hogy rövidesen jelen
tést tesznek megbízóiknak itteni 
tapasztalataikról.

| Az itt járt öt szakértő azonban 
1 csak most ül össze Párizsban, 
hogy elkészítse jelentését. Közben 
elkészült a főváros 1925. évi arany
költségvetése is, amelyet utólag 
megküldték a hitelezők szakértői
nek is. A költségvetésben azonban 
igen sok tétel szerepel, amelyeket 

i nem látnak elég világosan a meg- 
! bízottak ■ s ezért megkérték a fő
várost, hogy április 20-án kezdődő 
tanácskozásaikra küldjön ki 11c- 

! hány szakembert, akik a költség
vetéssel es más újabban felmerült

□Ivatszabású

E Hirdetésre MvatHoxóftnak 5^ engedmény

pénzügyi kérdésekkel kapcsolat
ban felvilágosítással, magyará
zattal szolgálhatnak. A főváros 
Némethy Béla főjegyzőt, a pénz
ügyi osztály helyettes vezetőjét, 
Sebő Béla adóhivatali igazgatót 
és Szabó Imre dr. tiszti főügyészt 
delegálta a Párizsba küldendő 
bizottságba. Szabó Imre dr. azon-

„Vissza akarlak mini n munhánah azokat, 
akiket a gyűlölet előzött** — mondja 

Szilágyi Lajos
Választási gyűlések a fővárosban

A fővárosi, választásokkal kap
csolatban ismét több helyen tartot
tak gyűlést. a különböző pártok.

Az ellenzéki blokk vasárnap dél
után a budai Vigadóban tartott 
nagygyűlést, a megjelent közönség 
zsúfolásig megtöltötte a termet. 
Harrer Ferenc nyug, polgármester 
elnöki megnyitója után Szilágyi 
Lajos nemzetgyűlési képviselő fej
tegette a kurzus hibáit. . i.

— Zsidónak és kersztctijjnék egy
formán joga és kötelessége, as or
szág érdekében való munka. A hon
mentést nem foglalhalja, le egy kis 
töredék, A .forradalom fejideaese- 

I bon mindnyájunkat felelősség tor

Madarat tolláról, 
Embert iószabásu

ulstar 795....... 
Gyapjú divat
öltöny 795... 
Gmnmllitöltö 

ban más irányú elfoglaltsága 
miatt nem utazhatott el s igy ]ie 
lyette Stankovics Szilárd, villa- 
mosvasuti igazgató, a városházi 
pénzügyi ügyosztályának volt ti 
náesnoka utazott, a bizottsággal 
A főváros képviselői tegnapelült 
utaztak el. a ma, hétfőn. Párizs 
megkezdődő tanácskozásokra s 
előreláthatóan még a hét végén 
vissza is térnek.

A külföldi szakértők most ké
szülő jelentésének igen nagy fon, 
tossága van a fővárosra nézve 
A hitelezők ugyanis egefcwcA: a je
lentéseknek alapján fogják elbí
rálni Budapest fizetőképességét s 
ezek alapján állapítják meg azo- 
lkat a feltételeket, melyek szerint 
a főváros adósságait a jövőben 
törleszteni lesz köteles.

bel. Ne kutassuk tehát, hogy ki hn| 
volt, de futóbolond az, aki azt ál
lítja rólunk, hogy forradalmat aka
runk csinálni. Mi nem leszünk a 
zsidók szolgái, sem a szociálisuk 
utászai. Nem igaz, hogy mi Vázso
nyi szolgái vagyunk. Vázsonyi 
sem akar diktátor lenni. A főváros 
bán Bethlen támogatja Wolffot, az 
országos politikában Wolff támo
gatja Bethlent.

Felkiáltások: — Hazaártilók!
— A kormányzat — folytatja 

Szilágyi — nem .{ipgit aj;, .egyre jók
ban nagyobbodó vagyoúcltolódási 
tünetekén. A Wolffék támogatásá
ra készült Mansz plakátokra vonat
kozólag csak annyit mondok, hogy 
ha a debreceni asszonyoknak burá
juk van. hát menjenek ki a nagysá
gák a külvárosba és osszák szét a 
hadirokkantak között, vagy adják 
a nyomorgó köztisztviselőknek. Mi 
revízió alá akarjuk venni az első 
városházi pusztítást és vissza akad
juk adni a munkásoknak azokat, 
akiket a gyűlölet elűzött.

Benedek János volt a kővetkező 
szónok, összehasonlítást tett a régi 
és az uj városházi rezsim működésű 
között. Budapesten a destruktív 
uralom alatt templomok épültek. 
Ennek az országnak fővárosa nei>’ 
tehet a sötétség bagolyvára.

Azután Propper Sándor nemzet- 
gyűlési képviselő mondott beszédei.

— A kurzus csak hazudta az. an
tiszemitizmust, mert a kiszsidókat 
fejbeverték, a nagyokhoz pedig es
télyre mentek. Úgy a zsidó, mint a 
keresztény nagytőkének soha sem 
volt olyan aratása, mint a kurzus 
alatt.. A városi választásokra külön 
ortodox zsidó különítményeket csi
nál magának a kormány. Nem hir
telen fellobbant szerelem hozta ösz- 
sze a szocialistákat a polgárokkal, 
hanem a demokrácia. Az országnak 
ma három törvényhozása, van. 
alsóház, ahol már csak taxi szerint 
lehet beszélni, a készülő felsőhöz és 
harmadik a Rotschild ház, mely
nek legelőször kell bemutatni szen
tesítés végett a készülő törvénye
ket.

— A miniszterelnök — folytatja 
— azt mondja, hogy az ő népe éret
len a választójogra. Pedig neki 
volna kutyakötelessége letagadni 
ezt, ha Így lenne. De mi azt üzen
jük. hogy a nép Igenis megérett a 
jogokra.

Felszólaltak még a gyűlésen 
Fóthy Vilmos és Horváth Károly 
volt fővárosi bizottsági tagok és 
Knur Pálné.

Ugyancsak nagyszámú választó
közönség előtt tartottak beszédet az 
ellenzéki blokk politikusai kdzul 
Pakots József és Pikler Emil nem
zetgyűlés! képviselők a XX. válasz- 
tókeriiletnék a Bádnl neon SÍ. szani 
alatti mozgóban megtartott gyű le- 
nézz
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Zsoldos László 
írói jubileuma
Zsoldos László 30 éves írói jubileuma 

alkalmával író tisztelői és barátai 
az. Otthon irólc és hírlapírók körében 
ünnepi vacsorára gyűltek össze, melyen 
megjelent Rákosi Jenő, a magyar írók 
és hírlapírók büszkesége is.

Rákosi Jenő gyönyörű beszédet mon
dott, melyből közöljük az alábbi részt:

— Siettem, szinte rohanva jöttem ide 
ngy színházi előadásról, olvastam az ott 
előadott darabnak kritikáit és nagy örö
mömre szolgált, hogy .egy eddig nem is
mert, uj tehetség rcvollálódik abban, 
akihez nagyszerű reményeket fűznek. 
Ezt én el is hittem a kritikusoknak cs 
elhiszem ma is, mikor az ellenkezőjéről 
győződtem meg. Mert meg kell állapi- 
lajiorn, hogy a mai divatos fölfogás 
szerint a darab jó és érdekes, a szeren- 
fsétlonség csak az, hogy én e divattól 
elmaradtam és nem tudok olyan re
ménységeket fűzni a darabhoz, mint a 
a kritikusok. A darab egy érdekes pa- 
rasztdráma a legrealisztikusabb ■ fajtá
ból, amely nyomon követi Móricz Zsig- 
mondot, aki nyomon követto Gárdonyi 
Gézát. Gárdonyiban még volt valami 
illúzió és idealizmus, Móricz Zsigmond
iján már igen kevés, o darab szerzőjé
ben még kevesebb. Ha ez így folyik to- 
lyik tovább, nem tudom, hova érünk. 
Kétségbe vonom, hogy a szerző az éle
tet úgy festi, amint az valójában van, 
mert a darab nem képviseli az élotet. 
Igen különös, ha ez az iskola több 
volna, mint divat, ha ezt nevezzük fej
lődésnek és emelkedésnek, hova Hülyéd
nek le akkor a klasszikusok, a Moherek, 
az árva Shakespeare, az ügyefo- 
gyott, és hová Hülyédnek mások, akik 
ideálisabb világnézetben éltok és ha nem 
sikerült nekik az élet realitásait szín
padra vinni, de sikerült nekik az elot 
iskoláját bemutatni is amelyek szá
mára hajbataltanságot biztositany Ezért 
üröm nekem ma egy olyan írót unne- 
pttfnl, akinek gondolatai, érzései egész 
más vitáéban járnák.

Rákosi Jenő ezután gyönyörű kép.et 
festett ■ , , . ' ,
ZsoWos László irodalmi egyéniségéről es 

maradandó müveiről, melyek nemcsak 
hangulattal, édes szomorúsággal, csillogó 
elmésséggel adják vissza az élet szép és 
derűs pillanatait. A Fekete Huszár és a 
Három Királyok Írója, akik a hitet szel
lemmel és mély bölcseséggcl egyesíti, 
méltó helyet foglal el a magyar iroda
lomban. Fel köszön tőket mondtak még 
Palágyi Lajos, Béla Henrik, Színi 
Gyula. Gerő Lajos, Tábori Kornél, 
Mandlovszky Richárd; VidorMarcéi el
més verset olvasott föl nagy hatással, 
nmében Zsoldos László irodalmi mun
kásságát és írói küzdőiméit öltötte a 
humoros, mezbe. Zsoldos László mély 
megf letódó-ael köszönte meg a fényes 
ünneplést. Azzal az önvallomással vé
gezte, hogy csak erkölcsi eredményei 
voltak és anyagi sikereinek elmaradá
sát nem az irodalmi versengésnek, ha
nem saját oktalanságának köszönheti. 
Az ünnepi vacsora a legponpásabb han
gulatban folyt, az éjféli órákban ért 
véget.

Alkalmi vétel!
^1016, min- 

d%eT'- 

komplett 

dió, fényezett 
komplet tála
lóval és kar

székekkel

jiillióti

A választójog részletes 
vitáját kedden folytatja 

a 25-ös bizottság
Május 5-től a nyári szünetig négy nagy javaslatot kell 
a Háznak letárgyalnia — Az alkotmányjogi javaslatok 

tárgyalásán már résztvesz a baloldali ellenzék is
--- 11 ———

Szilágyi Lajos folytatja a harcot a választó 
jogi bizottságban

A nemzetgyűlés 25-ös bizottsága 
kedden délelőtt folytatja a választó
jogi javaslat részletes tárgyalását. 
A keddi ülésen a titkosságról szóló 
szakasz kerül sorra, amelynek tár
gyalását a husvét előtti legutolsó 
ülésen megkezdték már, de csak 
odáig jutottak, hogy Eruszl Sándor 
kompromisszumos javaslatát elfo
gadták. A titkosság kérdése már 
ezzel eldőlt ugyan, mindazonáltal 
még lesznek ennél a szakasznál is 
hosszabb felszólalások. Szilágyi La
jos ugyanis kijelentette munkatár
sunknak, hogy a keddi iilcsen fel
szólal és a titkosság árdekében fel
sorakoztatja érveit. Szilágyi Lajos 
egyébként kimerítő vitára készült, 
a húsvéti szünet alatt és a javaslat 
részletes tárgyalása során majdnem 
vlamennyi szakasznál módosító in
dítványt terjeszt elő, leszavazás 
esetén pedig különvéleményt fog 
bejelenteni.

A nemzetgyűlést egyébkén , az el
nökségtől szerzett értesülésünk sze
rint, április 30-ára hívják össze, ha 
a választójogi bizottság eddig nem 
végezne a javaslattal. A 25-ös bi
zottságnak ugyanis május 1-ig le 
kell tárgyalnia a választójogot, el
lenkező esetben halasztó terminust 
kell kérnie a nemzetgyűléstől. A 
Ház plenáris ülései egyébként má
jus '5-én kezdőditek és megszakítás 
nélkül fognak tartani a nyári szü
netig. Ezalatt az idő alat a nem
zetgyűlésnek négy nagy javaslatot1 
kell letárgyalnia; ezek a követke-1 
zők: 

Mit mondanak az elitéit Löbíröí, 
akik ismerték a kávéházból 

a piacról és az otthonából
Löbí József Léderer Sándorral került egy cellába — Ismerősei ren
des embernek ismerték — A Löbf-család vagyonát felemésztette a pör

Szombaton délben hirdette ki a 
törvényszék a nagy izgalmakat kel
tett Lázár-kávéházbeli ügyben az 
ítéletet, amely Lobi József baromfi
kereskedőt Trcmmel Mátyás úrve
zető meggyilkolása miatt hetevi 
fegyliázzal sújtja. Az ítélet kihirde
tése — mint ismeretes — tragikus j 

zokogva hangoztatta ártatlanságát.

lájdoHOsa a Lobi-eset- óta megvál
toztatta a kávéház nevét.

Sötét, füstös, rosszlevcftőjü. túl
zsúfolt helyiséff. Tipikus gettó-kó- 
véház. Az emberek kalapban, felöl
tőben vannak. Nagy csoportokban 
iilik körül az asztalokat és kártyáz-

jelenetek között folyt le. mert IMI. »ak. dominóznak. Jalck közben ter- 
zokogva hangoztatta ártatlanságát, mészetesert allando téma; a TMl- 
Ez a jelenet adott impulzust arra, "W- Különösen az ítélet kihirdetése 
hogy utánajárjunk IMI József elő óta egyébről sem beszelnek. Az 
életének és felkeressük azokat.,akik wyik csoportban most is erről fo- 
vele az inkriminált eset előtt érint- n szo«
keztek.

A Dob ucca és a Holló ucca sar
kán van a Lázár, azaz most már 
F'rzs''belvárosi kávéház. mert a tu-

UIIMÜWII®,.,. IU111IIIUIU1

Hass Niksg 
butornagy kereskedő

Bníaptsf, Bilvéroi, Haji ucaa 12

1. a választójog,
2. a felsőházi javaslat,
3. a vidéki törvényhatóságok újjá 

szervezéséről szóló törvényjavaslat 
és

4. az 1925—26. évi költségvetés. 
Nem lehetetlen, hogy a Ház előbb 

a felsőházi törvény javaslatot fogja 
tárgyalni és csak azután kerül sor 
a választójogra.

A passzív ellenzék követendő ma
gatartása tekintetében megoszlanak 
a vélemények.

SZILÁGYI LAJOS
a következőkben fejtette ki felfogá
sát a Hétfői Napló munkatársa 
előtt:

— A Demokratikus Blokk párt
jai egyelőre nem foglalkoznak a 
passzivitás feladásának gondola
tával, mert a pártok tagjait tel
jesen leköti a fővárosi választási 
harc. Az aktivitásba lépés csak 
akkor kerülhet szóba, ha majd 
túlleszünk a fővárosi agitáció 
munkáján. A vezetésem alatt, allo 
csoport tagjai már döntöttek a 
'passzivitás feladásáról. Elhatáro
zott dolog ugyanis,’ hogy' 
azon a napon vonulunk be a 
parlamentbe, amelyen az első 
alkotmányjogi javaslat tár gyár 

lását megkezdik.

Akár a felsőházi, akár a választó
jogi javaslat kerül sorra előbb, 
mi ott leszünk és teljesíteni fog
juk kötelességü n két.

— É11 itt voltam akkor csütörtök 
este — mondja az egyjk. — t Egy 
nagy sttippöt is kaptam a fejemre.

— Mi a maga stüppje ahhoz a hét

na-

esztendőhöz, amit az a szegény Lobi 
kapott — replikáz valaki.

— Szegény Lobi! — sóhajt fel az 
első. —- Pedig milyen jó ember volt. 
Egy kicsit ideges, de soha még a 
légynek se ártott.

Nekem egyszer elmondotta, 
hogyha baromfit vág, eg.v metszés
sel mingyárt úgy elvágja a torkát, 
hogy vege legyen, mert nem bírja 
látni, hu szenved az állat.

’ En gyerekkorom óta vagyok a 
□aratja, de még soha perlekedés 
sem volt, közöttünk! Nem igaz, hogv 
izgaga ember volt.

Mindenki így beszél róla: volt... 
volt, mintha csak egy mindenki ál
tal szeretett halottról lenne szó. 
Mert, hogy szerelték, az a vendé
gek diskurzusából látható. Akárki
hez fordulok, mind szeretettel nyi- 
latkozik róla.

Ellátogattunk a Klauzál téri vá- 
sarcsarnohba is, ahol Löblnck el
árusító helye volt.
1 Ár-Y’k libásasszony nagy bő
beszed u.seggel magyarázza:

— liz évig volt egymás mellett, a 
placcunk a Lobi úrral. Áldott 
tinóm, jó ur az. Még a. naccságák- 
kal is olyan .szépen beszélt, nagyon 
ntkan tudtak kihozni a sodrából 
pedig en mondom magának, erős 
idegek kellenek ahoz, hogy a, 
kundesaftokat kiszolgáljuk. Pró
bába csak meg egyszer az úr.

bzerenyen elhárítom a megtisztel- 
Kérem, hogy beszéljen 

Lobiról.
— Mondom (íz évig ültünk egy

más mellett es soha még veszekedés 
nem volt közöttünk, pedig ez nagy 
szó Aki itt ismerte, mindenki sze
relte es a vevők is folyton érdek
lődnek nálunk utána. Igazán 
gyem sajnálom szegényt.

vastag csöppek gördülnek sze
méből . . .
t ?^^erestük Lobi családját is. 
1V?,i!ek ? iKilíál\ 3h számú
hazban laknak. Alkalmunk volt be
szelni Loblek egyik szomszédjával, 
ukl a következőket mondotta:

*7', ; izenöt ev óta. vagyunk szóin- 
szedők Loblékkel. Ez idő alatt csak 
,lpt .. tapasztaltarn felőle. Szorgal
mas, a családjáért élő ember, akit 
mindenki csak szeretett. Soha per
lekedést vagy veszekedést nem hal
lottam náluk. Igaz, egy kicsikét ide
ges természetű, de hát. aki három 
évig katona volt, annál nem. csoda. 
Aaluiik a hazban senki sem tudja 
elhinni, hogy Lóbl ölte volna meg 
azt a. katonát. Biztosan tévedés van 
a dologban.

Bekopogunk a második emelet 
egyik lakásába. Tiszta, egyszerű 
kis lakas. Lobi leanya fogad.

— Tessék várni egy kicsit. — 
mondja. — megnézem, hogy jobban 
van-e már a mama. Szombat óta 
beteg. Mikor megtudta az ítéletet, 
kétszer elájult s uzótn folyton csak 
sir.

Bevezet a szobába, ahol az ágy
ban fekszik a beteg Lőblné. Zo
kogva panaszkodik.

7- Nem tudom, mi lesz velünk. 
Minden pénzünket felemésztette az 
iigv. Négy kis gyermekem van, én 
pedik előrehaladott áldott állapot
ban vagyok. A csarnoki bódét el 
kellett adni, mert nem volt, aki ve
zesse és mert kellett a pénz. Csak a 
dobuccai kis bolt maradt meg. de 
az is nagyon rosszul megy. Szeren
cse, hogy a többiek támogatnak va
lahogy.

— Az uram is tíz évet öregedett 
a fogságban, bár semmi panasza 
nincsen. Most Lédgrer Sándorral 
van közös cellában. Gyakran meg
látogatom.

Az utolsó szavak már zokogásba 
fulladnak.

Padlófllcek, fűtik, 
iamberkenék szőnyegek

Bútorszövetek primo brokátok 230ezei 

Váffő ésTársa 
kárpitos kellékek Üzletében 

IV. Kamnicrmayer Károly ucca 3 
(Központi Városház épületében)
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Az orvosi szakvélemény, 
a „lehetőség" és a 7000 korona 

villamospénz
Egy védő éles kritikáid dr. Minich szakértői véleményéről

Érdekes és föl jegyzésre méltó afférja 
volt egy biintetöjárásbirósúgi tárgyalás 
keretében dr. Bartos Géza ügyvédnek, a 
Jakúsliivatal volt ügyészének dr. Vi- 
idc/i Károly orvostanár, törvényszéki, 
orvosszakértővcl. A heves és többszöri 
bírói rendreutasítással járó szóváltást 
dr. Martos provokálta s az eredményo 
nz lett, hogy nz ügyvéd ellen az Ügy
védi Kamaránál fegyelmi eljárás meg
indítását kérleli.

Az érdekes affér előzménye a követ
kező:

Izsó János mozdonyvezető felesége a 
lakosi rendező pályaudvaron még a 
múlt év november 5-én sértő szóval il
lette Nemes János mozdonyvezető fele
ségét. Ncmesné erre, aki éppen egy 
vasúti kocsin állt, úgy vágta orrba 
Izsónét, hogy az - dr. Kérész vasúti 
orvos nyomban felvett látlelete sze
rint — nyolc napon belül gyógyuló sé
rülést szenvedett.

Izsóné az orvosi látlelettel a büntető- 
járásbiróságru szaladt, ahol Nemes Ja
nóimét följelentette könnyű testi sértés 
vétsége miatt. Be a büntet<5járásbíró
ságra futott Nemcsné is, aki viszont 
Izsópé i'érjo ellen tett följelentést, szin
tén könnyű testi sértés vétsége miatt, 
meri, panasza szerint, a felesego védel
mére siető Izsó János őt úgy megverte, 
hogy ugyancsak nyolc, napon belül gyó
gyuló sérülést szenvedett.

Az ügyben dr. Csilléry büntetőjárás- 
hiró -tartotta meg a tárgyalást.. Nemesnő 
beismerte, hogy Izsó Jánosnét orrba 
rúgta, mivel az vele szemben sértő ki
fejezést használt. Izsó János viszont ki
jelentette: nem emlékszik arra, hogy
N'CUicsnól megverte volna. Ezután Izsó 
Jáuosnő előadta, hogy ő nem nyolc ra
jion belül, hanem, húsz napon fut gyó
gyuló testi sérülést szenvedett, amire 
nézve n törvényszéki orvosszakértű 
vizsgálatának elrendelését kérte.

Ceillóry hüntetőjúrásbiró azonnal /le
kéről le az épületbe, a II. emeleten levő 
hivatali szobájából dr. Minich Károly 
törvényszéi orvosszakértőt, aki Izsó Já- 
nosnét meg is vizsgálta. A izsgálata 
azonban negatív eredménnyel végző
dött. mert külső sérülést vagy annak 
nyomát , a sértetten már fölfedezui nem 
tudta. Orvosi véleménye szerint ellen
ben: „lehetséges és elfogadható, hogy 
sértett a látlclrtbeli sérülésekkel nyolc 
napnál több, do húsz napnál kövesebb 
ideig volt beteg és ilyen módon az ere
detien nyolc napon aluli aérűlés nyolc 
naptól húsz napon belüli jelentőséget 
nyert*.

Dr. Minich orvostanár, <* véleményé
nek a tárgyalás jegyzőkönyvbe való 
mondásával egyidejűén, orvosi vizsgá
latának diját 40.000 koronába, villamos- 
költségeink diját pedig 7000 koronába 
számította föl. A jegyzőkönyv fx'lvótclo 
után keletkezett dr. Bartos ügyvéd és az 
orvosszakértő között az a parázs kis 
affér, amelyet már fentebb jeleztünk.

Dr. Bartos ugyanis, törvényes jogával 
élve, kérdést intézett az orvostauárhoz:

— ’ Feleljen nekem a szakértő ur: meg 
tudja-e állapítani, igen-e vagy nem, 
hogy a sérülés nyolc napon belül, húsz 
napon beiül, vagy húsz napon túl gyó
gyult l

Miniolt szemmcllátliatóan megütkö
zött a rideg fölszólításou.

— űrre a kérdésre nem felelek — 
mondta —. mert szakértői véleményem
ben már megadtam rá a választ.

— Nem adta meg! — csattant ingerül
ten a védő hangja —-. J szakértő ur...

— Méltóságos ur! — igazította helyro 
h járésül ró dr. Bárt őst.

Az ügyvéd az elölte fekvő törvény
könyvre tette a kezét. Emelt hangon 
mondta:

— a törvény alapján álluk. .4 tör
vény előtt mindenki egyenlő. Itt nincs 
méltóságos ur, esek szakértő, sértett, 
tanú, vagy eljáró biró van.

Csilléry járásbiró ezért a kijelen
tésért rend reutasi tutin dr. Bartost, aki 
a rendreutasítást tudomásul vette. Majd 
nyugodtan folytatta:

— A szakértő ur pusztán lehetőségről 
b< >zéll, amiről csak akkor lehet szó, ha 
mar előző, pozitív kérdésemro meg
felelt. J lehetőség még nem pozitívum 
és büntetőjogi szempontból számba nem 
jöhet. Mert mennyi értéke van a „lo- 
hető" szónak? — fejtegette tovább és 
Mmhh dr felé fordult: — Annyi, mint 
hogyha valaki azt mondaná másnak: 
lehet, hogy győzni fogsz, lehet, hogy 

nem fogsz győzni. Lehet, hogy gazdag 
leszel, lehet, hogy nem leszel gazdag. 
Lehet, hogy van eszed s lehet., hogy 
nincs eszed!... — fejezte, be végül.

A biró az éles kritika után ismét 
rendreutasitotta a védőt és fölszólította, 
hogy maradjon szigorúan a tárgynál. 
A védő ezután kijelentette, hogy a szak
értő véleményét nem fogadja cl és ér
demi döntés céljából az összes iratok
nak kéri az igazságügyi orvosi tanács
hoz való fölterjesztését. Szerinte 
ugyanis « világ leghíresebb orvos
professzorai sem tudnák már most — 
hónapok múltán — megállapitanl, hogy 
cgy november elején keletkezett sérülés, 
amely akkor rövidesen elmúlt, tényle
gesen hány nap alatt gyógyult be? így 
— szerinte — cl kell fogadni a kezelő
orvos novemberi látleletét, amely pozi
tív gyógyulási időtartamot tüntet fel.

Az orvosprofesszor mosolyogva hall
gatta az előtorjesztést, hogy az iratokat 
az igazságügyi orvosi tanácshoz tegyék 
át, amelynek — mellékesen megje
gyezve — ő is tagja. Dr. Bartos észre
vette az ökéutolen elmosolyodást és gú
nyos ingerültséggel fordult az orvos
szakértőhöz:

— Utólagosan kény leien vagyok be- 

Naponta tizen halnak meg 
tüdővészben a fővárosban
Kétszázezer a tüdőbajosok száma — Végh János 
főorvos ijesztő statisztikája és szomorú szózata a 

kormányhoz
Végh János dr. tiszti főorvos a köz-

igazgatási bizottság múlt heti ülésén 
megdöbbentő képben tárta elő a tüdő
vész borzalmas pusztítását. Sürgette, 
hogy az illetékes tényezők mielőbb ok
vei len tegyenek valamit, amivel segít
ségére lehetnének o rettenetes betegség 
terjedésének megakadályozásában. A 
tiszti főorvos azonban nem elégedett 
meg a helyzet komolyságának előadásá
val, hanem a héten felterjesztést intéz a 
kormánybiztoshoz és a népjóléti minisz
terhez, amelybon statisztikai adatokkal 
mutat rá a gümökór egyre katasztrofáli- 
sabb térhódítására s kéri, hogy

a legrövidebb időn belül fejezzék be 
r tüdőbetegpaviilon építkezését s lé
tesítsenek legalább még három dis- 

pensairet.

Végh János dr. felterjesztésében elő-. 
adja b adutokkal bizonyítja, hogy a tü
dővész áldozatainak száma évről-óvro 
okkal nagyobb, mint az összes fertőző ; 

betegségek áldozatainak sz ína. Ezt mu
tatja a kövotkező statisztika:

ismerni és koucedálni, hogy bár a szak
értő ur véleményében a negatívumon 
és lehetőségen kívül más nincs, leg
alább a nyilatkozatában van egy pozi
tívum: a villamosköltség fölszámitása. 
Ebből ugyanis megtudtam, amit eddig 
nem tudtam: hogy a Markó ucca 27. (a 
bűn tető járásbíróság épülete) olyan elő- 
kelő és modern épület, hogy annak 
második emeletéről a földszintre villa
mos jár, sőt átszálló villamos, amit ab
ból következtetek, hogy a szakértő ur 
7UOO korona villamosköltséget számított 
fel,

Minich tanár, aki eddig meglehetősen 
nyugodtan viselkedett, most elvörösödve 
utasította vissza a védő szavait, amire 
Csilléry járásbiró harmadszor is rendre* 
utasította dr. Bartost. Ezután az orvos
szakértő fölvette a sértett Izsóuétói a 
birólan is inegpl lapít ott 47.000 korona 
vizsgálati dijat és eltávozott. Csilléry 
járásbiró pedig meghozta határozatát, 
amely szerint elrendeli a két ügy kü
lönválasztását s csak az Izsó Jánossal 
szemben emelt vád tárgyában hoz íté
letet. A határozat ellen a védő «emmi- 
ségi okot jelentett he s a biró kihir
dette Ítéletét.

Az Ítélet Izsó Jánost a vád és követ
kezményei alól fölmentette, mert nem 
volt kétségtelenül bebizonyitottuak lát
ható, hogy Izsó János a terhére rótt 
bűncselekményt elkövette volua. Egy
ben elrendelte az eljárás befe
jezte után az összes iratoknak az Ügy- 

| védi Kamarához való áttételét, hogy 
i dr. Barfos a tárgyaláson tanúsított 
I mugaiartása miatt fegyelmi eljárás alá 
i legyen vonható. Huray István.

tüdővészben 
elha

összes fertőző 
betegségben 

illák

1913. évben 3848 1693
1914. .. 3137 1865
1915. 3374 2308
1916. 5978 1857
1917. 6365 2263
1918. 6255 6164
1919. ,, 4612 1682
1920. ,, 4197 3360
1921. 3495 2109
1922. 3573 1677
1923. 3952 877
1924. 4144 853

51530 26708

A legutóbbi 12 év alatt tehát egyedül 
tüdövészben 24.822 emberrel több halt cl, 
mint az összes fertőző betegségekben 
együttvéve. Csak 1918-ban és 1920-ban 
közelítette meg a fertőző betegségben 
elhaltak száma a tüdőbaj áldozatainak 
számát, de ezt a nagy influenzajárvány 
okozta. Megállapítja a tiszti főorvos, 
hogy

*z elmúlt ívbe,, 133.894 tüdóbajost 
tartottak nyilván a fővárosban,

de legalább Mísrrf.-c:,.,becsüli a til. 
dovész betegeit.

Naponta átlag tizen halnak meg 
g'ümőkórbau

s e félelmetes számok'ellenére 
helyzet, hogy ma aaz

az összes kórházakban csak 600 tiid •. 
beteget lehet elhelyezni.

200.000 tüdőbeteg mellett 4 városi és 1 
magándispensairo működik, amelyek 
természetesen nem elegendőek ahoz 
hogy a veszedelem terjedése ellen, annak 
leküzdésére eredményesen felvegyék a 

három dlspcnsairo 
felállítását követeli a tiszti főorvos, mé<* 
pedig egyet a Mester és Márton uccák 
sarkán a IX.,kerületben és egyet a 
Szabó József uccában, egy harmadikat 
pedig a Csengeri, Dob és Hársfa uccák 
sarkán, a VII. kerületben. Ebben a vá
rosrészben azért tartja szükségesnek a 
főváros 2 uj dispensairo fölállítását, 
mert ennek a kerületnek van a legtöbb 
lakosa, itt van a legtöbb beteg s a ke
rület két végletében laknak a legtöbben.

Pillanatnyi segélynok elegendőnek tar. 
tanú Végh János dr., ha a. kormány csu
pán Döcker-barakokból építtetné fel a 
dispensaireket, ilyen harakok ugyanis 
szétszedett állapotban rendelkezésre ál
lanak s- rövidesen fel lehelne azokat épi- 
teni. Vasbarakok építését sem ellenzi a 
főorvos, ami kevés költségbe kerül. 
Végh János dr. folterjesztéseitől reméli, 
hogy mielőbb módjában lesz eredménye# 
harcot Indítani a tüdővész ellen.
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Dr.KovácsS.é3Baroal.
fogorvos, specialista fogász 

Bpest VII, Erzsfheikörut 40-42 
Möfogak, togsorok, teljesen száj
padlás nélkül. 73r*anyftidaA 
és koronák aranyatpótló fémből 
is. Fog lutda, fogiöméi 
(plombáláp)4F>s4ÍAf«f«nttve 
altatással is. - Műtétek cselén is 
fordulton a legnagyobb bizalom
mal 40 4t> óta fannál ló 
rendelőnkbe - Vidékiek soro»>- 
klvüi fogadtatnak. — 1 évi 'ét
állás! Rendkívül mérsékelt árak' 

Orvosi ta.iács díjtalan.
Rendelés: d. e. 9 12-ig, d. u. 2-7 
Vasár- és ünnepnap d. e. 10— 1 -fg
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MPl1S PAP PAP .k
Kárpitosáru, vas*, 
és rézbutorgyára

S«0n/ag. pokróc, Uggony. igy-ff 
asztalterítők, gyermekkocsik, uyugszékek, 
leínyszobA-, előszoba-és kertibutorok, ernyők 
ós sátrak minden kivitelben kaph lók 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII, ERZSÉBET KÖRÚT 20. 

Nagy luUlögual ÍOOOK ellenében po.lán küldik
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Kereskedő és Iparos Újság
Nagy sikerrel nyílt meg

az első Budapesti Nemzetközi Vásár
Már eddig is sok külföldi megrendelést kaptak a magyar cégek. 

Ma tartanak vásári értekezletet az utódállamok
Mimién Reményeket meghaladó 

érdeklődés és siker kiséri az első 
budapesti Nemzetközi Vásárt. Va
sárnap megérkeztek az összes beje
lentett külföldi vendégek, akik 
mindnyájan elragadtatásuknak ad
tak kifejezést a kiállítás nagysze
rűsége felett. Külföldieken kívül 
a időkről is folyton érkeznek a lá
togatók tömegei és igy a vásár ál
landó zsúfoltságnak örvend.

A kiállító kereskedők mindnyá
jan nagyon meg vannak elégedve, 
mert már szombaton és vasárnap 
nagy megrendeléseket kaplak.

Érdeklődtünk különböző szakma
beli cégeknél, melyek mind úgy 
nyilatkoztak, hogy az idei vásár si
kere messze felülmúlja a tavalyit, 
aminek egyik főoka, hogy igen 
nagy a külföldi — főleg osztrák és 
német — megrendelők száma.

Tit említjük meg, hogy a nemzet 
közi vásár alkalmából a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara szak
értekezletet. készített elő, melyre az 
összes utódállamok vásárainak ve
zetőségét meghívta. A szaktanács
kozás hétfőn 11 órakor lesz a Ka
marában, s azon résztvesznek az 
összes Budapesten tartózkodó kül
földi delegátusok. A lipcsei, bécsi, 
innsbrucki, gráci, prágai, reichen- 
bergi pozsonyi és kolozsvári vásá
rok már megérkezett küldöttein kí
vül az értekezleten résztvesznek a 
külföldi követségek és konzulátusok 
is. Mint szakelőadó Székely Artúr 
dr. kamarai titkár fog Szerepelni, 
aki behatóan fog foglalkozni elő
terjesztésében a forgalmi adó kér
désével és a vásárokkal kapcsola
tos vámügyekkel is.

A kiállításokon résztvevő cégek
ről az alábbiakban számolunk be:

A küszöbön álló olasz-magyar ke
reskedelmi szerződésre való tekin
tettel, a vásárnak különös érdekes
sége a trieszti magyar kamara ki
állítása, amelynek keretében Ter- 
styánszky Géz kamarai titkár ki
váló szakértelemmel állította össze 
mindazon főbb export-cikkeket, a 
melyek a Magyarországba való tö
meges importra számíthatnak.

A vásáron nagy érdeklődésnek 
Örvendett az útlevél-osztály, mely a 
nagy látogatottságra való tekintet
tel. ezentúl délelőtt 9—1-ig és dél
után 2—6-ig áll a közönség rendel
kezésére.

Vasárnap este 10 órakor nevezo- 
i(,s vendégei érkeztek a nemzetközi 
vásárnak. A bécsi és grác.i nemzet
közi vásár, valamint az ijisbrucki, 
bécsi és klagenfurti kamarák veze
tőinek. szemlyében. Az érkező" ven
dégeket Belatini Artúr, az Iparka
mara elnöke és a nemzetközi vásár 
reprezentánsai fogadták. Az oszt
rák követség és számos vendé" is 
ott volt a pályaudvaron. Belatini 
üdvözlő szavai után a bécsi vásár 
helyettes-elnöke: Ze.rd.ik János nyu
galmazott államtitkár válaszolt. A 
vendégek ezután a Rifz-szállóba 
ha ital lak.

A Melnl-cég az áruniintavásáron. E 
közismert cég — úgy mint tavaly -- az 
idén is kiállítja elsőrangú és közkedvelt 
cikkeit az árumintavásáron felállított 
Ízléses pavillonban. Ott látjuk a Meinl- 
ccg utolérhetetlen minőségű pörkölt
kávé- és teakeverékeit, elsőrangú cso
koládé- és praliné-gyártmányait, kitűnő , 
túsztaáruit, legfinomabb Meinl-likört, 

fkonyakot, stb. stb. Az ármnintavásár 
’ncglátoga tájánál no mulassza el a Meinl 
cég pavillonját megtekinteni. Kérjen 
kóstolót!

A Diana Ipari és Kereskedelmi Rész- 
vénytársaság, amelynek sósborszeszkészit- 
ményei ma már az egész világon el 
vannak terjedve s igy újabh reklámra 
már nem szorulnak, egy igen kedves és 
eredeti ötlettel hívja fel a kiállítás lá
togatóinak figyelmét létezéséről. Egy 
tarka házikó ablakában szabadon le
begő sósborszesziiveg látható, melyből 
szünet nélkül, hajnaltól estig, vastag 
sugárban ömlik mindenkinek kedves 
házibarátja, a Diana sósboi szesz. A 
nézők nagy tömegben állják körül e 
frappáns tüneményt; mindenki talál
gatja, mi lehet a titka, do senki sem 
tudja megoldani. Az üvegből épp úgy 
sohasem fogy ki a hömpölygő sósbor- 
szesz, mint ahogy az óvatos ember há
zából sem szabad kifogynia ennek a 
páratlan hatású háziszernek.

| Dreher Antal Serfőzde Rt., Első Ma- 
I gyár Részvény Serfőződe és a Haggen- 
! maclier sörgyárak együttes kiállítás ke- 
| rétében mutatják bo termékeiket. A 
i nemzetközi vásár legexpouúltabb he
lyén, mindenki által megcsodált objek- 

j tumbun találkozunk a már mindenki ál
tal megcsodált Dréher-baksörrel, a köz- 

; kedvelt Dréher-brandyvel és a legújabb 
alkofcúsú Maulcsokfclúdóvat, mely ma 
már az egész országban, a legszeré
nyebb helytől a legelőkelőbb körökig, 

, közismert. A kitűnő gyártmányú esoko- 
, hídé már mindenütt utat tört magának 
| s fölülmúlja a külföld legismertebb 
j gyártmányait. A kormányzó Ö főméltő- 
; sága hosszabb ideig időzött a romekhe 
] készült kiállítás előtt, ahol ől’őméltósá- 
gát Haggenmacher Henrik és Lőwy 

| Marcell igazgatók fogadták, akiknek a 
kormányzó úr a látottak fölött a leg
nagyobb dicséret hangján nyilatkozott.

A Filatorlgáti Textilművek nyomó-, 
fehérítő, festő és szövőgyár Budapest 

[ (HL, Szentendrei út, városi raktár V., 
| Szent István tér 15.). A gyár üzemét 
; 1925 április lóén, tehát három nap előtt 
kezdte meg. miért is a kiállítás csupán 
reprezentálta jellegű és azt célozza, hogy 
a vásárló közönség figyelmét felhívja a 
társaság gyártmányainak a közel jövő- 

I bon a piacon való inog jelenésére. A ki
állított első gyártmányok természetesen 
nem adhatják még képét a jövő hetek 
folyamán a piacra kerülendő cikkek so
kaságának. A hatalmas méretű gyár 
Magyarország ez iparágának legmoder
nebb üzeme, lesz s magában egyesítve a 
modern technika e téren való legújabb 
vívmányait, Európának is egyik legelő
kelőbb gyára. A vásárló közönség tehát 
a közeljövőben a magyar textilipar c 
legújabb nagyszabású reprezentánsa 
gyártmányai révén a legkellemesebb 
meglepetéseket várhatja cl. Az ízlése
sen kiállított pa Villon a kormányzó 
őfőméltósúgának tetszését is k térde 
.melle és legnagyobb elismerését fe
jezte ki.

Fogászat-dentist 
iMARFAI ARTÚR ttaawjg

W A R E NH AUS VI EH
VI. NARIAHIbFERSTRASSE 85-87 ALLH
SOLIDESTES, BILL1GSTES KAUFHAUSZ WIEN

r

Franck Henrik Fiai az árumintavásár 
élelmiszer osztályán feltűnést keltett 
Impozáns kiállításúval. A Franck Hen
rik Fiai cég elhozta a Nomzetközi Aru- 
miutavásárra világhírű gyártmányait, 
úgyhogy a látogatók valósággal meg
ostromolják a cég ízlésesen csomagolt 
gyártmányait, az Enriló pótkávét, az 
Edcska édesített kávét, a Rosti fügeká
vét és a Kathreiner Kueipp malátaká- 
vét. Különösen nagy tetszést kelt az új 
csomagolású dobozos és tekercselt áru. 
A Franck-í/ydrlnainjiok csomagolásán 
mindenütt ott láthatjuk a világhírű véd
jegyet, a „kúvédarálót“, amely évtize
dek óta egyedüli garanciája e keresett 
gyártmányok valódiságának. A Franck- 
cég egyedüli volt, amely Magyarorszá
gon meghonosította a Cikória kultúrát 
és így nemcsak egy jelentékeny ipari, 
hanem fontos mezőgazdasági tényező is.

A Fővárosi Sörfőzde, amely eddig nem 
annyira a reklámra, mint inkább 
gyártmányainak minőségére fektette a 
fősúlyt, most szintén megjelent a Nem
zetközi Árumintavásáron s a megjele
nése sikeres volt. A Fővárosi Sörfőzde 
szép pavillonját Szegő Pál vozérlgaz- 
igazgató mutatta be a kormányzónak és 
József Ferenc főhercegnek, akik teljes 
megelégedésüknek adtak kifejezést.

Kellemesen tűnt fel az árumintavásá
ron a „Kékkúti víz -sátor, liol a mai 
megnyitás alkalmával maga a kor
mányzó úr őfőméltósága is hosszasabban 
időzött és érdekkel hallgatta a vállalat 
elnökének szakszerű felvilágosításait, 
öröipinel értesült róla, hogy a „Kék
kút i“ természetes szénsavas savanyuvíz 
Csonkamagyarország egyetlen ásvány
vize, amely nem mesterséges úton elő
állított szénsavval telítve kerül forga- 
ga lomba és hatása a köszvény, csúz, 
izületi és gyomorbántalmak ellen épúgy 
hatásos, mint érelmeszesedés ellen « 
emellett mint frissítő óe üdítő asztali ital 
majdnem nélkülözhetetlen és egyaránt 
hat gyermekeknél, felnőtteknél és ag
goknál. A Kékkúti gyógy- és ásványvíz
forrás rt. (Vili., Főherceg Sándor ucca 
22.) nemcsak Csonkumagyarországot 

| látja cl a vízzel, de a külföld nagyszámú 
érdeklődésének is eleget tud tenni.

A Guttinann Emil textllárucég (V., 
Arany János ucca 13.) pavilonjában 
egész napon át nagy érdeklődés mutat
kozott a kiállított változatos és ízlése.-, 
textiláruk iránt. A cégnek „Egypf- 
gyártmányai országszerte nagy népsze
rűségnek és kelleiKlőségnek örvendenek.

A textllesoportban a Hazai Fésiisfonrt 
és Szövőgyár Rt. kiállítása kelt, különös 
feltűnést. A kiállítás anyaga, a kiállí
tott tárgyak szépsége és finomsága iga
zolják Magyarország eme legnagyobb s 
legmodernebbül berendezett gyapjn fel
dolgozó iparvállalatának azt az állítá
sát, hogy gyártmányaival nemcsak a 
belföldön, lianem a külföldön íb állja a 

versenyt nagyórtékü, finom szövetekkel, 
különösen az ungol ipar idevágó gyárt
mányaival. A Fésű fonó kiállítása ab
ban a vonatkozásban is érdekes, hogy a 
kiállított tárgyakban útjuk a gyártás 
meneténok egyes fázisait, látjuk a zsí
ros gyapjút, a mosott gyapjút, a fésült 
gyapjuszalagot, valamint a fonalakat, 
melyekből a fésűs gyapjúszövetek ké
szülnek, jelen tőség teljes a többi gyap
jú iparra nézve, hogy a Hazai Fósiifonó 
és Szövőgyár Rt. újabban felvette üze
méke a zefirfonnlak és kanócfonalak 
(Dochtgarn) gyártását is.

llirmann Ferenc rézöntődé, fémáru és 
vagónfclszerelési gyár (VII.. Csányi 
ucca 7—9.) viz-, gőz-, gáz-, armatúra, 
borászati, borgazdasági cikkeit, perme
tező-gépeket é>s különböző nagyságú 
szabadalmazott „Pollux“ karburátorait, 
stb. állította ki, melyek az érdeklődők 
körében általános tetszést arattak. A 
gyártelep Váci ut 117—119. sz. alatt van.

Horváth Miksa Szőnyegipar Részvény
társaság (Magyar Vác mim Cloaner, V., 
Visegrádi ucca 62. sz*) ismételt tanúsá
got tett nagyszerű haladásáról. A kézi 
osomózásu. szőnyegek bámulatosan szép 
darabjai általános feltűnést keltenek. 
Láthatjuk a mechanikai utou készült 
juta, hollandi éti jaquard szövésű futó
szőnyegek kiváló mintáit, végül pedig 
a társaság egyik osztályának, a Magyar 
Vncuunt Cleanor-nek bzőnyegjavitási 
rendszerét. A művészi és Ízléses szövésű 
szőnyegekkel felhalmozott pavillon a 
kormányzó Őfőméltósága figyelmét is 
felkeltette és a jolen volt Horváth 
Miksa vezérigazgató urnák legnagyobb 
elismerését fejezte ki.

Kispesti TextHgyár Rt., városi iroda 
Budapest, V,. Bálvány u. 4. sz. nyers, 
fehérített, festett, és ta.*kán szövött pa- 
mutáruk tökéletes gyártmányait állítja 
ki. Már 2-ik évtizede dolgozik. A kiál
lított tárgyak fölött a kormányzó ur 
őfőméltósága legnagyobb elismerését 
fejezte ki.

A Kováid Péter és Fia Rt. (Szövetség 
ucca 35—37.) úgy a f <5 városba ni, mint az 
egész országban évtizedek óta nagy 
népszerűséget szerzett vegytisztító és 
festő üzemével. A társaság most nagy
szabású fonalfestödét létesít s ezzel az 
osztályával vesz részt, a kiállításon. 
Nagy feltűnést kelt gyapjú , pamut- és 
müselycm-fonalak fehérítésével és fű
tésével, amelyeket szabatos és tetszetős 
kivitelben mutat, bo. A cég különösen 
a színtartó festésre helyez súlyt, mely 
a szövőipar szempontjából rendkívüli 
fontosságú. Telscsítőképességo napi öt 
ewr kilogram.

Erasmo M. Reda 
Biella

Textilivaren altér Art
Representani von 7extllfabrikcn

Zsebkendők, női fürdőruhák, textiláruk nagybani 

behozaui. Hochstadter Mór és Fial 
kötény-, gyermekruha-, női- és térfi- 
feliórneinück gyára Budapest, Károlv 

körút IX Alapittatott 1883. Telelőn: Jóisef 115-22

INeurath Ignác nagykereskedés I 
jgg Budapest

Deutsch Mér és Fiai
Ullmo! cldltár út 6 85

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Szőrme- 
árugyár. Poszté- és béléaáruk nagyban

r
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Hónapok óta nem Intézik el 
a vámvisszatérítéseket

A fehérített pamutáruk vúmtétolelnok 
felemelése miatt annakidején az Orszá
gos Kereskedő és Iparos Szövetség el
nöksége a többi érdokképviRolet kikül
dötteivel együtt kiildöttségileg járt el 
IValkó Lajos kereskedelemügyi minisz
ternél, akit a vámemelés visszavonására, 
amennyiben pedig ez ner.i lehetséges, át- 
moneti idő engedélyezésére kért fel. Az 
akkor megindult tárgyalások eredménye
ként rendelet jelent meg, amely szerint 
a kikészítés végett külföldre vitt fonál 
és a vámemelés idején már feladott szál
lítmányokra a kormány a régi vámtéte
lek alkalmazását rendelto el, illetve in
tézkedett aziránt, hogy a lefizetett ma
gasabb vámtételek és a régi vámtételek 
közötti különbözet a feleknek visszaté
ri ttossók.

Azóta már hónapok teltek el,
a vámemelést tartalmazó rendelet 
kihirdetésekor feladott küldeménye
ket már mind clvúmoUák, ennélfogva 
a vám visszatérítésének is régen el 

kellett volna intéződnie.
Ezúttal is beigazolódott azonban az, hogy 
u pénzügyi adminisztráció csak akkor 
gyors és erélyes, amidón adóbehajtásról 
van szó, ellenben hihetetlenül lassú és 
nehézkes akkor, amikor visszatérítéseket 
kell elintéznie.

Mind gyakrabban és sürgetőbben me
rülnek lel panaszok, hogy

ti pénzügyminisztérium a vámvissza
térítések iránt benyújtott kérelmeket 

hónapok múlva sem intézi el,
és a kereskedők hónapokig kénytelenek 
várni a túlílzetelt összegekre. A mai 
tőkeszegénység mellett ez kétszeres vesz
teséget jelent a kereskedelemnek, mert a 
vámokba fektetett tőkék jelentékeny ré
szét kénytelen nélkülözni és e gyümöl
csözöl lenül heverő tőkék után magas ka
matokat kell űzetnie.

Az Országos Kereskedő és lyargs Szö
vetség ennélfogva azzal az előtérjeszlés-j. 
sói fordult a pénzügyminisztériumhoz, 
hogy a vám viszatérítések sürgős elin
tézése iránt haladéktalanul tegye meg 
az intézkedéseket.

Kovács Ernői 
>3 poszlónagykereskedés 
Budapest V, Nagykoréba u. IS

Moltzer S. és Fial
kézmíáiti nagyketeskedés

Saját kikószítfisű fehEr-fis nyomottam
Budapest, Zrínyi ucca 17 119

IWEISZ SÁNDOR ÉS RÓNA
I Posztó- is hélésáninagykercskedés Budapest, 
| V. kerület. Arany JAnot ucca aa. siSm

Beck Vilmos és Fial
gyapjúárugyárai

Gross — Moserltach 

Emerich Dite Humpoleo

Iroda:
Oécs VI, Hirschengasse 25

Sugár Arnold üzletház Buda
pest v, Sas ucca 20. szám. Kendő-, zsebkendő- és 
diva'ánmaRvkereskedő. — Állandó dús raktár

20 Legjobb minőségű 
férfi- és ntiiszövetek 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

FRIEDMANH FARKAS 
ihvatáruháza VII., Király ucca 11. sz. 
Eladás nagyban ás kicsinyben II

Pajor és Griesz áruk naqykcres- 
kulcsé Budapest K, Bdlvánv ucea'ő. szám

""rXrcX SEINER is KLINGER
Budapest IV, Kossuth Lajos u. 17
Telehmszám József 111—54 HU

A forgalmi adó mai rend
szerének „fejlesztése** a 
pénzügyminiszter célja 

a reform helyett 
Szaporítani akarja a készpénzben adózók 

számát
Legutóbbi számainkban részlete

sen ismertettük azokat az előmun
kálatokat, amelyeket a kereske
delmi és iparkamara vezetése mel
lett az érdekképviseletek végeztek 
abból a célból, hogy a forgalmi 
adó osztrák redszerének megvaló
sítása július hó elejével életbelép
tethető legyen.

Az érdekeltség lelkiismeretes kö- 
telessségtudással végezte el azt a 
feladatot, amely ebből a nagy mun
kából reá esik, bízva abban, hogy 
a pénzügyminiszter be fogja vál
tani ígéretét és a közgazdasági élet 
által régóta várt reformot az új 
költségvetési év kezdetével életbe 
fogja léptetni. Azóta hogy az ér
dekképviseletek a pénzügyminisz
terrel az egyszer lerovandó for
galmi adó behozatalában megegyez
tek, az események mindenben a 
gyakorlati közgazdászok felfogását 
igazolták, akik előre megjósolták, 
hogy a jelenlegi rendszer fentar- 
tása nemcsak a forgalomnak és ez
zel együtt a forgalmi adó hozadó
kának csökkenését fogja maga 
után vonni, hanem megállítja és 
megbénítja az egész belföldi terme
lést is, amely a többszörösen lero
vandó forgalmi adóval megterhelve 
nem képes a versenyt megái la ni a 
külföld iparúval szemben.

Hogy a forgalmi adó jelenlegi 
rendszere a hazai termelést ve
szélyezteti, ezt nemcsak Wálko

■ Lajos kereskedői  mi mniniszter 
jelentette ki ismételten, hanem 

J(^)ost a közgaz
dász is,

csupán Búd János, a pénzügymi
niszter ragaszkodik hozzá financiá
lis szempontból, az állami bevételek 
biztosítása céljából. Az események 
azonban beigazolták, hogy az ál
lami bevételeket semmiféle rendszer 
sem biztosítja akkor, ha nincs for
galom s Búd János, a statisztikus, 
most már a legutóbbi hónapok sta
tisztikai adataiból is láthatja, hogy 
a forgalmi adónak egyik hónapról 
a másik hónapra bekövetkező 50 
százalékos csökkenése a mai rend
szer mellett, sőt egyedül a mai rend
szer fen tartása esetében beállhat.

Érthetetlen tehál. hogy e besze
dés bizonyítékok dacára, még min
dig nem hallunk a pénzügyminisz
tertől olyan kijelentéseket, amelyek 
a jelenlegi káros rendszer fentartá- 
sáról szállongó hírek cáfolatául vé
gül határozottan és félreérthetetle
nül az egyedüli megoldás mellett, 
az osztrák rendszerű, egyszer lero
vandó forgalmi adó mellett foglal
nának állást. Ezt annál is inkább 
szükségesnek tartanók. mert szá
mos jel mutat arra, hogy a pénz- 
" i hatóságok mindenképpen 

rendszer fentar- 
óhajtott reform 
törekszenek. Erre 
között a pénz

ügyi ___
a jelenlegi 
iása és az 
elgáncsolásárn 
mutat többek ....... ..
ügyi hatóságoknak az a legutóbbi 
intézkedése is. amely könyvelési 
adatgyűjtést rendelt el annak á
megállapít ása céljából, hogy a ke
reskedelmi vállalatoknál hol vezet
nek kettős könyvviteli. Ennek a 
megálLaptíúsnak a további célja 
az. hogy szaporítsák azoknak az 
adóalanyoknak a számát, amelyek 
forgalmi adójukat készpénzben rój- 
ják le.

A mai rendszernek ilymódon való 
„fejlesztése” a kincstárra nézve áz
zál az előnnyel járna, hogy egy
részt hamarább jutna a forgalmi 
adó bevételekhez, másrészt pedig

szaporodnék azoknak az adózóknak 
a száma, akiktől a kincstár forgalmi 
adó előleget követelhet. A fennálló 
rendelkezések szedint ugyanis azok 
a vállalatok, amelyek forgalmi 
adójuknak készpénzben való befize
tésére kaptak engedélyt, az általuk 
lerovandó forgalmi adónak egy-

A legutóbbi évtizedek váltakozó 
politikai fordulatai közepette szo
ciális érdekekre való hivatkozással 
sok olyan hatósági üzemet, és vál
lalkozást. létesítettek, amely a la
kosság ellátásának olcsóbbitását es 
egyenletesebbé tételét lett volna hi
vatva elérni, ezek a hatósági üze
mek azonban a magánvállalkozá
sokkal egyenlő feltételek mellett se
hol sem tudták a versenyt megálla- 
ni és időről-időre t különböző tfor
mákban nyilvánuló hatósági támo
gatást kellett igénybevenni, hogy 
fenmara dósuk biztosítva legyen.

Budapest székesfőváros szintén 
sok ilyen, üzenet létesített, amelyek 
a kisiparnak és kiskeresKedelem- 
nek. különösen az élelmiszerszak
mában támasztottak illegitim ver
senyt és egyes szakmákat egészen 
tönkretettek. A községi élelmiszer
üzem, amely csak hatósági támo
gatással volt képes fenmaradását 
biztosítani, a csarnoki és piaci áru
sokat fosztotta meg régi vevőiktől, 
a különböző ipari üzemek pedig, 
igy többek között a városi asztalos- 
árugyár és városi cipőüzem, az asz
talos és cipésziparnak okoztak ren
geteg kárt.

Az a helyzet állott tehát elő, 
hogy a város a kereskedők és 
iparosok adófiléreiből támogatja 
azokat az üzemeit, amelyek 
ugyanennek a fővárosi iparos
ságnak és kereskedelemnek tá
masztanak egyenlőtlen versenyt.

Azt sem lehet állítani, hogy a fo
gyasztók érdekében állana ezeknek 
az üzemeknek a fentartása, mert 
hiszen a hatósági üzem egyenlő 
feltételek esetén sohasem tud olyan 
olcsón termelni, mint a magánvál
lalkozás, ha pedig hatósági támo
gatásra van szükség, ezt megint 
csak a nagyközönség kénytelen az 
adóterhek fokozódása folytán meg
fizetni.

Azokra a szinte liónapról-hónap- 
ra megismétlődő panaszokra, ame
lyeket a hatósági üzemek egyenlőt
len versenye miatt az Országos Ke
reskedő és Iparos Szövetség, vala
mint a többi szakmabeli érdekkép
viseletek juttattok a kormányhoz,

a. kereskedelemügyi miniszter 
most egy leiratában azt közli 
az érdekeltségekkel, hogy a pa
naszok jogosságáról több Ízben 
maga is meggyőződött és ezért 
még a múlt, évben ismételten lé
péseket telt a belügyminiszter
nél az iparosság sérelmének or

voslása érdekében.

A belügyminiszter, e közbelépés 
folytán a városok háztartása iigye-

Az iparosok és kereskedők a városi 
üzemek versenyének a megszün

tetését kívánják
A kereskedelmi miniszter átiratban értesítette az OKISZ-! 

támogatásáról

havi összegét előlegezniük kell. ha 
tehát a pénzügyi hatóságok a kész
pénzben fizetők számú* -zaporit.in, 
ezzel az előlegek nyn.j u kötele
zett vállalatok számút (íveli.

Mondanunk sem kell, hogy

a forgalmi adó jelenlegi rend
szerének az a „fejlesztése^ 
semmiesetre sem szolgálja a 
közgazdaság érdekeit, mert a. 
mai. tőkehiány mellett csak az 
amúgy is súlyos gazdasági krí

zist fokozza.

A pénzügyminisztertől tehát azt 
várjuk, hogy ilyen kísérletek he- 
helyett sürgősen hozzálát az érdek
képviseletek által végzett előmun
kálatok tanulmányozásához, és 
ezeknek alapján korábbi Ígéretéhez, 
képest a forgalmi adó reformját jú
lius hó elsején életbelépteti.

ben a múlt évi augusztus hó 30-án 
171.000 szám alatt kiadott körrenre- 
letének 6. §-ában akként intézke
dett. hogy oly üzemeket és vállala
tokat, melyek a kisipar érdekeit 
sértik, amennyiben azok fentartása 
közérdekből nem szükséges, meg 
kell szüntetni. A kereskedelmi mi
niszter abból a célból, hogy az ipa- 

! rosságra sérelmes üzemeknek be
szüntetését, illetve visszafejleszté
sét siettesse, e körrendelet megje
lenése után arra kérte a belügymi
nisztert, hogy utasítsa a törvényha
tóságokat a területükön lévő köz
ségi és városi üzenjék összeírására 
és arra, '.hogy mindazon üzemekre 
nézve, amelyek megszüntetése iráni 
intézkedés még nem történt volna 
a helyzet ismertetése mellett sür
gős jelentést tegyenek.

A kereskedelmi miniszter ebben 
a leiratában egyúttal azt az Ígére
tet is teszi, hogy az iparoságot. ká
rosító városi üzemek beszüntetéséi 
továbra. is szorgalmazni kívánja és 
ezért felkéri az érdekképviseleteket 
hogy jelentsék be hozzá mindazo
kat a városi üzemeket, amelyeket 
az említett szempontokból beszün- 
tetendőknek tartanak.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség a legközelebbi időben 
fogja az ipari érdekeltség kívánsá
gait a kereskedelmi miniszter cM 
terjeszteni.

Central 
magyar 

nagyszálló
WIEN> ,l" Táborslrazse 8/a
(A tíhnénytözsde és Ferdiijandsbrückc mellet 

„O" Kocsi megálló az Ostbahnhoftól) ;
150 a legitiodcmebb comforttal teljesesen újon
nan berendezett nagyszálló légfűtéssel, hideg 
meleg folyóvízzel, lift, rádiszalon. magyar konyha 
kávénáz. Kinn. Magyar kereskedők és Iparosok 

találkozóhelye. A város központiában.

1 ágyas szoba 50- -65000 Kor
2 ,, „ 60-120.000 Kor

mely árakban minden benfoglaltatik i 

Az OKISZ igazolványával ellátott 
tagoknak a fenti árakból 10 
százalékos engedmény! adunk 

CEHTRAL NAGYSZÁLLÓ 
WIEN, ., Táborstr. 8 a
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A közkereseti és betéti 
társaságok adóvallomása
A társulati adóra vonatkozó tör

vényes rendelkezéseknek hivatalos 
■összeáll fiúsát, a jíénzügy miniszter 
ismételten kilátásba helyezte, úgy
látszik azonban, hogy ez a hivata
los összeállítás mindeddig nem ké
szült. el, mert, a pénzügyminiszter 
április 12-én közzétett rendeleté az 
állami költségvetésről szóló tör
vénynek megfelelően most már a 
Sársulati adó alá tartozó vállala
tokra vonatkozólag intézkedik, 
anélkül, hogy egyidejűleg az emlí
tett hivatalos összeállítást is közzé
tenné. A pénzügyminiszter rende
lte értelmében a. társulati adó ahi 
tartozó vállalatok az 1925. évi tár
sulati adóbevallásokat a közgyűlés 
megtartásától számított 30 napon 
belül, de legkésőbb május hó 31-ig- 
kötelesek benyújtani.

Miután pedig a költségvetési 
törvény értelmében a folyó év ja
nuár hó elsejétől kezdődőié# a köz
kereseti és betéti társaságok nem 
társulati, hanem általános kereseti j 
adót fizetnek, a pénzügyminiszter
nek intézkedni kellett aziránt is,1 
hogy a közkereseti és betéti társa- 
•ágok mikor nyújtsák be vallonná- I 
saikat. A rendelet az 1925. évi ál te- ! 
lános kereseti adóbevallások ’ be- i 
nyújtására, valamint e társaságok í 
tagjainak 1925. évi jövedelem és 
vagyonadó bevallásaira 1925. évi 
május hó 15-ig ad határidőt.

Pártoljuk a hatat iparit

pamutszövet- és hÉiésámnagykereskedök
A Budapest — Warnsdorh 
Pamulszövőgyár R.-Társ. 
cgyedárusitói lerakata.
Budapest V, Zrinvi ucca 15 48

FBh£r Gáza, Budapest U, Hagy- 
korcna ucca 24.

Ouí imann és Fskeíe
kölszövölt- és kötöllOrugyár

Buda pest. Óbuda
Központi raktár és Iroda: 

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

■H

Réti Sándor* és Tsa
posztó- és bélésárunagykcreskectés, Károly körút 15

Eibenschmzí.Sándffir 
szöveláru-nagykereskedése, V, Sas ucca 4. Legna
gyobb raktár az összes női- és fértiszövetekben

Pártos, Grosz és Tsa KX£&£
VI, Király ucca & Nagy választék: Libéria, rendőr
ségi, tűzoltó, közszallítási és kocsiposztókban

GROSZ ADOLF
Posztó és kézműáru

33 nagykoroskodóso
Budapest, V, kerület
Vilmos császár út 12

Telefonnám: 110-40.

(OSÍSZ Ha Ármin Budapest, Károly körút

13 (az udvarban). Gomb és varrókellékek kereskedése

Donáth Jenő és Társa
Úudapes'. IV. kerUlat, Sacrb ucca 8 

i S. aadington ó- Co Lt<l
londoni posztógyár i 
cég vezérképviselői

Ale^luatosubbnöikalnpokat
ké”'“ Búmé M. Amália

Budapest, Izebella ucca 10

A Tojáskereskedők Egyesületének kéz. 
deiaényezéséro a fővárosi élolmiszcrke- 
reskedfik a csarnoki és piaci árusok be
vonásával közös akciót indítottak na 
élelmezési, szakmához tartozó kére: ködők 
helyzetének javítása, illetve az . leliiu- 
azorkereskedelem torén elburjánzott visz- 
azaéléaek megszüntetése és az éloliniszer- 
keresketlelemnek a fővárosban való kon
centrálása érdekében.

Ennek a nagyszabású tervnek meg
valósításáról az említett egyesületek 
meghallgatása után a Tojó .kereskedők 
Egyesülete részletes programot dolgozott 
ki *és ezt memorandumba foglalva cltiut- 
táttu a gazdasági minisztériumokhoz, 
egyidejűleg pedig kiildőttségiieg ke
reste fel Hipka Fererieot, a főváros kor
mánybiztosét.

Ripka kormánybiztos előtt Fischrr 
Miksa és Szarka István dr. ismertettek 
az élelmiszerkeroskedelomre vonatkozó
lag tett azokat az elhibázott kormány
intézkedéseket, amelyeknek eredménye
ként a hajdan Budapesten koncentrált 
éleliniszerkercokedclem teljesen elsor
vadt, illetve a vidéken szóródott szét. 
Ennek a kővotkezményo az, hogy

Budapest teljesen elvesztette jelen- 
tőségét nz élelmiszerpiacon cs sem az 
dral; alakulására, sem palló a lakos- 
tág ellátására nem tud befolyást Blia- 

karolni. t

Ezt a káros helyzetet csak úgy lehetne 
megoldani, lm az élcliniszorkereskeilolem 
gócpontjává ismét Budapestet lehetne 
megtenni, amihez i.cdig elsősorban olcsó 
vasúti szállítási tarifákra van szükség, 
hogy már a szállítási díjtételek is Buda
pest felé irányítsák a feleslegeket és 
azok no a főváros elkerülésével menje
nek külföldre.

Az éleliniszerkereskedelo.m helyzetének 
javítása éa a főváros lakosságának jo el
látása érdekében pedig meg kell szün
tetni a főváros területén az, élelmiszerek
kel való házalást, amely közegészségügyi 
szempontból is nagy veszélyeket rejt ma
gában, mert

Az üzletek és műhelyek 
141'5% bért fizetnek 

50% helyett május 1-én
Eldöntetlenül folyik a harc a részletfizetés körül — 

Döntés a napokban várható
Amint múlt számunkban meg

írlak. a háztulajdonosok és a bér
lők között, elkeseredett harc folyik 
a házbérkérdés körül. Alig több, 
mint egy hét. válasz t pl már csak 
a kritikus májusi bérfizetéstől s 
a kormány még mindig nem foglalt 
állást a

részletfizetések engedélyezése 
tárgyában s csökönyösen állja az 
egymással szemben álló érdekeltek 
ostromát. Különösen megnehezíti a 
kormány elhatározását a küszöbön 
álló fővárosi törvényhatósági vá
lasztás, melyen a Ripka-párt esé
lyeire lesz kihatással a kormány el
határozása. Ennek ellenére remél
hető, hogy a bérlők mozgalma si
kerrel fog járni, s a részletfizetést 
engedélyező rendelet még e hét első 
napjaiban megjeleni!:.

A házbérügy körül folyó harcok
ban egyébként az utóbbi napokban 
az üzletbérek kérdése nyomult elő
térbe. Megállapítást nyert ugyanis, 
hogy

a május 1-én fizetendő iizletbé- 
rek Í41.5 -át teszik ki az 1917. 
évi bérnek, inéig a törvény sze
rint a bérszámitás alapjául 

szolgál,
noha a törvény 1925 május 1-óre 59 
százalékos emelést állapít meg.

Az itetoiszerkereskedők a 
főváros kormánybiztosa elé 
terjesztették kívánságaikat

Olcsó vasuSi tarifát, a bátyuson üzeimeinek megbün
tetését és a házalásnak eltiltását kívánják

Ez á számítás abból indul ki, 
hogy most május 1-én az 1917-es 
bér 50%-a fizetendő ugyan, de, 
aranykoronákban, míg viszont az 
1917-es bér fizetése mán papírkoro-, 
nában, mert ebben az időpontban a 
papír- és aranyorona között már 
közel -'Jt különbözet mutatkozott. I
15% különbözedet tesz ki továbbá a 
tényleges helyzetnél magasabban1 
megállapított szorzőszám. Éhez já
rul még a 25%-os kincstári részese- ; 
dés, a közüzemi pótlók és a 3%-os 
házmesterpénz. Mindezek a tételek , 
az 1917-es béreknél nem szerepeltek.

Érthető tehát, hogy
a. kereskedők és iparosok köré
ben óriási elkeseredést kelt az 

üzletbérek kérdése,
annál is inkább, mert most, már' 
sok esetben százmilliós koronás té
telekről van szó, melyek a mai sú
lyos gazdasági viszonyok közepette

katasztrófával fenyegetik a-z 
érdekelt kereskedőket és iparo

sokat.
De a kisebb összegű bérekkel ter

helt boltok és műhelyek tulajdono
sai sem lesznek képesek bérfizetési 
kötelezettségüknek eleget tenni, 
mert a mai lecsökkent forgalom 
nem képes elviselni az aránytala
nul megnövekedett terheket.

az állandó- teleppel ■ vaun üzlelhelni- j 
seggel nem bírj házalók minden cl- ’ 
lenőrzés és a megtorlásnak minden 
veszélye nélkül hozhatják forgalomba 
a selejtes és romlott élelmiszereket, ;

ezenkívül pedig n. járványok idején va
lósággal terjesztik a járványos beteg
ségeket.

Végül előterjesztette a küldöttség az 
élelnüszérkcreskedőknek azt a régi kí
vánságát is, amely az idény piac rende
zésére és ezzel kapcsolnihau a termelői 
igazolványokkal visszaélő vidéki bátyu
sok űzőiméinek megszüntetésére vonat
kozik, kérve azt, hogy a vidékü knek be
tűnként két hetipiaci napon engedjék 
meg az árusít ást.

I
A kormánybiztos a küldöttség dl- , 

tál előterjesztett kívánságokat telje- t 
sen jogos és indokolt, egyben a fo- I 
gyászt óközön ség érdekében is álló [ 

I kívánságoknak jelentette ki, amelyek
nek megvalósítására a maga részéről 

is törekedni kíván.

Megígérte közbenjárását arran.'zv?, hogy | 
u budapesti viszonylatra a kormány | 
olyan tarifát állapítson meg, a nely az 
élelmiszerküldoményeket Budapestre 
fogja vonzani. Közölte továbbá a kül- J 
dötíséggcl, hogy máris intézkedett az 
idénypiac rendezéséről szóló rendelet ki
adása iránt és az a legközelebbi időben 
meg fog jelenni. Végül pedig az élelmi
szerekkel való házalásnak veszdelmoit 
elismerve, közölte azt is. hogy annak el
tiltása iránt szintén intézkedni fog.

Az érdekeltség megnyugvással vette 
tudomásul a kormánybiztos válasziít és 
érdeklődéssel várja, vájjon a tett ígére
tek mikor fogi J . valóra válni, mert az 
említett kívánságokat különböző memo
randumok alakjában már hónapokkal 
ezelőtt az illetékes hatóságok elé terjesz
tette, ennek dacára a mai napig sem tör
tént semmiféle intézkedés aziránt, hogy ( 
a felsorolt sérelmeket, orvosolják.

Porges és Társa Rt. 
textilnagykcreskedés Károlv körpt 19. Vezérigazgató 
Wildleno. Igazgatók Bauw Mór éeBolwnenaokelw Bolt

Budapesti
Nemzetközi 

Vásár

és k n u r ó w i kokszmúvek a

felsőszilmi 
lengyel állami szén

bányáit
(volt porosz kincstári bányák) 
Królcwskalmta (Königsliütte)

Vezérképviselet:

Kőszén-Fűtíianyag 
KsresheíMmí és Ipari 

Rt.
ezelőtt: Jidler Manó 

Budapest, J/rnny János u. 9 
Telefón . 6SM2

A kiállítás egyik legérdekesebb látvá
nyossága a Könígsgnibe által kiállított 

óriási szÉntömb
Ezzel kapcsolatban a bánya a vásáron

súlybBcslű üsrsenyt
rendez a látogató közönségnek, díj
mentesen rendelkezésre bocsátott 
szavazólapokkal. A széntömb sú
lyának pontos vagy legmegközelitőbb 
becstől között következő 11 értékes 

díj lesz ingyen kiosztva;

I. díj 30 métermázsa j .II. díj 20 móló,-mázsa / *°n,l
III. díj 10 métermázsa ? 2
és 8 díj egyen kint ő mm ‘ ,ut08zen

Budapesten költségmentesen házhoz 
szállítva.

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Noustadt an dér Taíelíickto 
i. B. Jnngbunzlmr i. B, 

Kratzau i. B. Dalowitz 1. B.

vezérképviselete Magyarország számára 
Becs. Zelinkagasse 4

SZaKORVOSS tfr- es ncmibotegak
i—i irTsiaiifcjw-j.—»i nmi■!■!!>». rf.8lP(-e
EZÜST SALVARSAf-OLTÁS. - Rendelés égisz ; jp

Rákóczi-út 32. I. cm. 1. Rólti.ssi szemben.

Holczer Viktor, Budapest
ékSXDrűaz, arany- és csUstmüves

Gvár és raktár IV. Káról hí.-rú» IQ te e-r >
Villamos erőre berendelve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- és czüstniunkút. alak, -l és nyi
tást. Állandó raktár mindennemű ékszer, .irány-, 
ezüstárukban és órákban. Teleiőnszúm: 116—24
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Kereskedelmi 
költs ógmente-

A Budapest

A felértékelés mellett. A felértékelési 
rwKlelot.tervezettol eddig már több ér
dekképviselet foglalkozott, melyek 
nagyrészt a felértékelte ellen és az 
íiranymórleg mellett foglalt állást. Most 
a Pénzintézetek Országos Szövetsége 
nynjtott be memorandumot a pénzügy- 
miniszterhez, melyben ragaszkodik a 
felértékeléshez, s ugyancsak ebben az 
értelemben készítette el dr. Feleky 
László titkár az Országos Kereskedő és 
Iparos Szövetség előterjesztését is.

Előadás a gazdasági válságról. Április 
hó 21-én (kedden) délután 6 órakor 
Szemle Gyula, a Külforgalmi Iroda 
vezérigazgatója a Közgazdasági Társa
ságban előadást tart, a gazdasági vál
ságról.

Magyar Kereskedelmi Hitelbank Rt— 
Sehopper J. G. RL A Magyar Kereske
delmi Hitelbank igazgatósága az április 
29-i közgyűlésen a 2.050,293.259 K tiszta 
nyeret-égbol 1500 K osztalék kiűzetését 
fogja javaslatba hozni. A Sehopper J. 
O. igazgatósága a 1.895^702.905 K tiszta 
nyereségből részvényesiként 3000 K osz
talék kifizetését indítványozza az 
ugyanaznap tartandó közgyűlésnek. 
Mindkét igazgatóság indítványt terjeszt 
a rendes közgyűlések elé a két részvény- 
társaság fúzióidra vonatkozólag. A 
Kcroskodelmi Hitelbank 1 millió darab 
uj részvény kibocsátása által alaptőké- i 
jét 400,000.000 K-ra felemeli és ezen öez- 
nzes részvényt a Sehopper J. G. rt. 
500.000 darab részvényének kicserélésére 
fordítja olyképen, hogy minden Schop- 
■per részvényért 2 darab ~ 
Hitelbank részvényt ad 
w*n.

A BSzKRT közgyűlése.
Székesfővárosi Közlekedési Részvénytár
saság április hó 18-án tartotta IL évi 
rendes közgyűlését Sipöcz Jenő dr. pol
gárin es tér elnöklétével. A főváros kép- 
vieel©télien Ruzálh János alpolgármes
ter jelont meg a közgyűlésen, aki be
szédében többek között méltatta Rényi 
Dezső vezérigazgató munkásságát. Je
lentésében kiemeli az igazgatóság, 
hogy az 1924. évben teljesen befejezte a 
társaság a fclsővczelék felszerelését. A 
pályakonstrukciót 45.5 kilométer vá-
gányhosszúságban végezték el a ni tilt
óvl>en, s ezenfelül 7.5 kilométernyi pá
lyarekonstrukcióhoz beszerezték a szük
séges anyagokat. Különböző hurok- és 
összokötővágányokat létesítettek és foly
tatták a jármüvük újjáépítését. A tár
saság 150 kocsit te 180 pótkocsit re
konstruált, ezenkívül megkezdte a 15 
uj motorkocsinak villamosberendozésscl 
való felszerelését. Ezek közül 5 kocsit 
már tavaly üzembe is helyezett. Kiemeli 
a jelentés, hogy jelentékeny terhet rótt 
n társaságra a szénbeszerzés. A továb
biakban megemlíti, hogy a társaság 
1921-b<n naponkint átlag több kocsit já
ratott, mint 1923-ban. Az újabb, általá
nos utásszá .miál ás révén pedig kimutat - 
hatóvá vált az utasok áramlásának 
fránya. Az uj alapokra fektetett vonal
vezetés legfőbb célja, hogy az utasok
nak minél nagyobb része érhesse el át
szállás nélkül utazásának végpontját, A 
vasút tarifája 1924 július 5-ike óta nem 
változott. Hangsúlyozza a jelentés, hogy 
a bécsi vilamos példája nem szolgálhat 
egyenlő és igazságos összehasonlításra 
alapul, BóoBben nincs közlekedési adó, 
amely nálunk .10 százalékkal drágítja 
meg h vitel dijat; a bécsi villamosvasút 
az áram költségek tekintetében is ked
vezőbb helyzetben van s ezenkívül Bécs 
városa viseli a rekonstrukciós munkák 
költségeit, A jelentés beszámol végűi az 
1921 évben elért pénzügyi eredmények
ről. 486.934.718.577 korona volt a társa
ság bevétele, a kiadások pedig a BUR-, 
Földalatti- és Szent.lőrinei-vasutak ré
szesedésével együtt 485.455,658.600 koro
nát lettek ki. A tiszta nyereség
1.480,653.296 korona, melynek felosztá
sára m'zvo javasolta az igazgatóság, 
hogy az ötvenezer, egyen kint 10.000 ko
rona névértékű részvény 5 százalékos 
osztalékára 25 millió korona fordít tes
sék. 72.782.765 korona az alapszabály
szerű tartalékalapba helyeztessék, tv 
részvények után felülosítalékul rószvé- 
nyenkint 19.500, összesen 975 millió kö
römit fizessen a társaság. A (enmavadó 
407,872.531 koronából pedig emberbarát! 
te könnüvelödési célokra 240 miliő, az I 
Igazgatóság tiszteletei jóra 148 millió, ( 
a fe1i»gyelőbizotteá< ti Wteletd ijára I 
14,800.000 korona fordittassék. e niég I 
fon maradó 5,072.531 korona pedig azJ 
1925. évi uj swhn+wra vtteerík ét I

i

A kamarai választások. A május 3-án 
és 4 én lebonyolítandó kereskedelmi és 
iparkamarai választások előkészítésére 
alakult egyesületközi választási blokk a 
Kereskedelmi és Iparkamarában ismé
telten tartott üléseken folytatja tevé
kenységét. A blokk két osztályban, a 
kereskedelmi ós az ipari osztályban kü
lön végzi a szervezés előmunkálatait. 
A kereskedelmi osztály vezetésére báró 
Madaras sy-Beck Gyulát és Rausclt 
Aladárt, az ipari osztály vezetésére pe
dig Fayer Sándort és Jungfer Gyulát 
kérték fel, az összesített blokk elnöki I emelkedik. A pénzügyminiszter sérelmes 
tisztségét pedig Matlekovits Sándor | intézkedésével 
látja el. A kereskedelmi osztály szómba

-o-

Egységes rendelet készült 
az összes adónemekről

Szerdán a 33-as bizottság tíz fontos pénzügyi rende 
letet tárgyal — Temesuáry Imre nyilatkozata

Közős utasításokat kapnak az adóhivatalok
pénzügyminisztériumban Búd 

reudelet- 
az

A _____„____________
Jáns távollétében fontos 
tervezet készült el. Minthogy 
appropriációs törvény értelmében az 
állampénztárakat adóhiva -átokká, 
vagyis elsőfokú pénzügyi hatósá
gokká szervezik át, szükségessé vált, 

, hogy a kormányzat a pénzügyigaz
gatás egységesítése, a sérelmek or
voslása és az eddig nagy számban 
felmerült visszásságoknak kiküszö
bölése céljából az új pénzügyi ható
ságnak

összefoglaló rendelet
álljon rendelkezésre.

Hogy az adóhivatalok tisztviselői 
nek ne kelljen a. sokféle adótörvény 
labirintusaiban kutatniok,

a pénzügyminisztérium öt vilá
gosan és érthetően megszövege
zett rendeletben foglalta össze 
az adókra vonatkozó összes tud

nivalókat.
Ezek a rendoletek adónemek szerint 
tartalmazzák az apropriációs tör
vényben nyert felhatalmazás szerint 
eszközölhető módosításokat és a 
félreértések elkerülése, az eddig fel
merült visszásságok kiküszöbölése, 
valamint az 1924. IV. te., vagyis a

AZ ERNST-MUZEUM AUKCIÓI XXIX
KÜLÖNFÉLE HAGYATÉKOKBÓL, FŐÚRI ÉS MÁS 
MAGÁNBIRTOKBÓL SZÁRMAZÓ MŰTÁRGYAK

KIÁLLÍTÁS AUKCIÓ:
Április 12-19-ia d. e. 9-töl d. u. 5-ig i Április 20-tól naponként d. u. y»4-tol

Epstein és Pfeifer RelfzerEmll
textiláru naflykereskedés, Budapest V, Sas u. 6

Óvakodjunk
Többféle dobozos cikóriakávé van forgalomban, 
amely minden látszat dacára

cikóriakává különlegesség.
hanem ennek maradi őse.
Hogy bevásárlásainál mindenkor a bevált jó
minőségű

kapja, csakis olyan árut szíveskedjék elfogadni, 
amelyen első szent királyunk koronás képe 
látható és a Szent István szó olvasható.

a megtévesztéstől!

nem valódi Széni István

délben tartott .ülésén nagyjában már 
befejezte működését és összeállította a 
jelölt listát, az ipari osztály pedig 
kedden délután fog az érdemleges mun
kához hozzákezdeni, amikor is a titkári 
bizottság fogja első ülését tartani.

Újabb vámemelések. A hivatalos lap 
ogyik legutóbbi száma, az árulajstrom
ban eKtközölt módosítások egész soroza
tát teszi ismét közé, s ezek a módosítá
sok természetesen újabb emelést jelen
tenek. Így a félselyem vámja 75 száza
lékkal, a cipőfűzőé közéi 150 százalékkal

legközelebb foglalkoz
nak a kereskedelmi érdekeltségek.

szanálási törvényben megengedett 
könnyítések ismertetése céljából 
utasításokat adunk az adóhivatalok 
tisztviselőinek.

Ezeket a rendeleteket a pénzügy
miniszternek a 33-as szanálási bi
zottság elé kell terjesz enic, amely 
azonban csak véleményt mondhat.

TEMESVÁRY IMRE,
e rendeletek előadója, a következő 
kot mondotta ezekről a kérdésekről 
a Hétfői Napló munkatársának:

A szanálási bizottságot szerdára 
hívják össze, hogy letárgyalja azt 
az öt pénzügyi rendeletét, amelye
ket Búd János pénzügy  miniszter 
a felhatalmazási törvény alapján 
az értékforgalmi adó leszállításá
ról ad ki.

Ugyancsak tárgyalásra kerül
nek az egyes adónemekről készült 
rendeletek, amelyek 1. a földadó.
2. a házadó. 3. a kereseti adó, 4. a 
társulati adó, 5. a .jövedelem- ós 
vagyonadó tárgyában készültek s 
amely ren deletekben az összes 
utasítások egységbe foglalva meg
találhatók. E rendeletek célja az 
igazságos adóztatás lehe őségének 
megteremtése.

Fosztó- és bélésárű- 
nagykereskedése 

Strttltt, Xrtftyr* ít&*. e. KxJim

A francia pénzpiac 
felfogása a magyar 

szanálásról
Párizs, április 19.

Européenne Indust, 
(‘l I inanciére, Franciaor- 

egyik legfontosabb pénzinté
zete, most tartotta évi közgyűlését, 
A bank szokásos jelentésében rész
letesen ismerteti a magyarországi 
szanálás eredményét. „Az infláció 
megállítására — írja többek között 
a jelentős — és a valuta stabilizá
ciójára vonatkozó intézkedések Ma
gyarországon is a. rendes következ
ményekkel jártak: az árak tekinté
lyes megdrágulása, a bankjegyfor
galom elégtelensége, hitelmegvoná
sok, amelyek következményét az orr 
szag pénzügyi és gazdasági élete 
még mindig megsínyli. A krízis 
azonban már enyhülőben van. A 
tőzsdei értékpapírok, melyek októ
ber elején érték el legalacsonyabb 
jegyzésüket, lassú, de érezhető mó
don emelkednek; a magyar belső 
piac számára dolgozó iparvállala
tok, különösen a textilipar fejlődik.

Végül a mezőgazdaság, amely 
Magyarország légf<mt osabh erő fór - 
rása, általában kielégítő eredményt 
ért el. Különösen all ez a cukor- 
répatermelésre, amely kb. 1,500.000 
tonnára rúgott, 52%-kai múlva fe
lül az 1923. évi eredményt. A bud- 
get bevétele az előirányzottnál sok
kal magasabb.

Politikai és közgazdasági szem
pontból Magyarország viszonya 
szomszédaihoz javult, kereskedői ml 
szerződések és megegyezések külön
bőzé államokkal most vaunak tár
gyalás alatt, a külkereskedelmét és 
a; tőkekivitelt akadályozó megszorí
tásokat és tilalmakat megszüntet
ték'4. _

A jelentés ezután még rámutat a 
Magyar Általános Hitelbank ked
vező üzletmenetére és részvétét fe
jezi ki 1’Ilma un Adolf báró el
hunyta felett.

Az Országos Kereskedő ós Iparos 
Szövetség hivatalos lapja

Az OKISz közleményeit Szarka István dn, 
szerkeszti

NŐI KALAPOKAT
az .OK Z“ ta&oK 
családtagjai részére 
20°/o Kedvezmény
nyel adunk. Férfi és 
női kalapjavit sokat 
és átalakításokat 8 
nap alatt eszköz
lünk nagyon szépen 

Kalapipari és 
Kereskedelmi Rt.

Budapest Vl. Ó ucca 47 
Nagymező ucca és 
Gvar ucca között

Sugár Ármin posztó, pamut- és bélés
áru nagykereskedése. IV, Nagykorosa uoca II. Etám

STEINHAROT TESTVÉREK
VII, Király utca 1 3

RBvid- ók nagy kereskedés

r,*nnr:„ v,f- Károly körút 19Einzig Henrik Telelőn József 122-67 
K fi 1f őid i gyárosok képviselője

IVEiner Mátyás divatáruházában 
vidéki kereskedők és konfekció-árusok finomabb 
szövet-, selyem- és mosókelmcszükségletükct kisebb 
méretekben is nagybani árban szerezhetik be: 
Budapest VI, Andráaay út 3. szám
AllCnitZ Posztó- és tejctilgyárak kép-

Budapest,
AIT re q V. Mérleg ucca 12

IPLATSCHEK VILMOS
I férfiruha áruháza Budapest IV kerület. Karoly 
| kőrút (Központi városház.) Telelőn: 11-78. szám

Herllnger és Rubel 
posctO- Pb btlcs«run«cykcrcskedCs. FÍSzlet: 
Btlvtny utca 18. DeUllCilel: Dohány ucca 19

C,omagalópapire> 
LÉVAI SANDOR 

papírnagykereskedésében.
Tele Ma- Budapest,

199-00, 18Ó-18 YL> AnérAaay-ót 35

M
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HÍREK
— Nyílt levél kétszáz szerxödésnéiküli 

srtistához ró más állástalanhoz. A Hét
fői Napló multheti számában, cikket ir
tani arról, hogy egy magyar vállalkozó 
varietét épít Konstantinápolyban. Kora 
hajnal volt, mikor a fürge rikkancsok 
izé tvitték a városba a Hétfői Naplót és 
dél tó jón már szinte percenként berregett 
« szerkesztőség tele főn ja. Artisták je
lentkeztek a telefonon. Parkettáncosok 
:'s miibirkózók, kardnyelők és tüzevők, 
kötőit áncosok, telepátikus főnömének, 
balét láncosok és táncosnők, nőimitátorok 
is zenebohócok álltak a messzibe futó 
telefondrót túlsó végénél és izgatottan 
érdeklődtek: hogyan lehetne szerződés
hez jutni az uj varieténél! Később az
után, idősebb E-listás tisztviselők jöttek 

iparosok, villany szer élőtől kezdve 
színházi díszlet munkásig é.s mind, mind 
till isi, kenyeret kért. Egy ideig csak 
győztem az ajánlólevelek Írását, de ké
rőbb már értesített a vállalat, hogy nem 
kall több ember. Pont. En pedig csak 
villám és szégyellem magam Önök előtt, 
nyugdíjas tisztviselők és villanyszerelők, 
kötéltáncosok és ballerinák, akik olyan 
bizakodva jöttek a Hétfői Naplóhoz a 
falat kenyérért; csak álltam és a szi
vemhez szereltem volna szorítani mind
nyájukat. és szerződést szerettem volna 
a kezükbe adni, amellyel valóra válthat
nák karunknak ezt a rajongó, kápráza
tos, színes álmát; a biztos falat kénye
it- (S. P.)

— A keresztény községi párt, gyűlései. 
A Keresztény Községi Párt a Move Pod- 
teaniczky uccai székházában választói 
gyülét tartott Csüléry András beszélt 
Majd Wolff Károly tartott hosszabb be
stédet és Anka János néhány drasztikus 
viccel szórakoztatta a megjelent közön
séget. Wolffék vasárnap délelőtt az an- 
jfyalföldi Népszállóban gyűlést tartot
tak.. Az ehlöki megnyitó után Petrovácz 
Gyula., Topcrczer Ákosué és Frühwirth 
Mátyás beszéltek. Wolff Károly újabb 
erős támadást intézett a szociáldemokra
ták ellen, majd Homonnay Tivadar til
takozott az ellen, hogy ő, vagy a pártja 
psotezsálta volna be Okolicsányit az 
Elektromos Művekhez. Délután gyűlés 
gyűlés volt a rógi képviselőházban, ahol 
ugyancsak beszéltek Wolff, Petrovácz és 
Topcrczer.

— Sikkasztó ügynökök. A rendőrség 
ma letartóztatta ifj. Tőik Ferenc 29 éves 
ügynököt, aki a Szigeti 'lest vérek kon
zervgyártól, ahol alku1 mazva volt, har
minc millió koronát sikkasztott. — A 
Schöffe.r Arnold textilkereekedő cég fel
jelentést tett Engel Frigyes nevű alkal
mazottja ellen. Engel Frigyes hamisí
tott nyugták alapján húszmillió korona 
készpénzt vett fel a cég részére, az ösz- 
szeget pedig saját céljaira fordította. 
Letartóztatták.

— öngyilkos lett az anyja sírján. Va
sárnap délután a rákoskeresztúri zsidó
temetőben Miklósi László 25 éves igaz
gató az édosanyja sírján mellbelőtte ma
gát Súlyos állapotban vitték a Batiz- 
falvy szanatóriumba. Tettének okát nem 
tudják.

— Az Országos Balneológiát Egyesület 
közgyűlése. Az Országos Balneológiái 
Egyesület 30-ik kongresszusának befe- 
jezésoül vasárnap délelőtt a magyar 
királyi meteorológiai intézetet tekintette 
meg. Délután a Margitszigeti Gyógy
fürdő Egyesület helyiségében tartotta 
uicg a rendes évi közgyűlését Vdmossy 
holtán egyetemi tanár elnöklete mellett. 
Az elnöki megnyitó után a közgyűlés 
elfogadta a titkári és zárszámadási je
lentést és megválasztotta a tisztikart. A 
közgyűlés az elnök zárószavaival ért vé
li ct, aki kifejtette az; Egyesület további 
Programját.

— Kétezer zsemlyét sikkasztott egy 
pékinas. Csornai János pékmester felje- 
telítést tett a rendőrségem Mohai János 
nevű húszéves tanulója ellen. A felje
lentésben előadta, hogy Mohait meg
bízta azzal, hogy két kosár zsemlyét ée 
százhatvan darab kenyeret szállítson te 
vevőinek. A tanuló azonban a rábízott 
süteményeket oladta és az igy szerzett , 
Pénzt saját céljaira fordította. A rend
őrség letartóztatta.

— Pénzesutalványokat sikkasztott egy : 
újpesti ]>ostás. A főkapitányságra ma : 
előállították Németh Vendel postaaltisz- ; 
tét. aki az 1. számú ujpeoti postahlva- I 
tálnál utal vány kézbesítői állást töltött ■ 
be. Németh Vendel a kézbesítendő 
pénzesutalványok szelvényeire ráhami- 
sitóttá a címzettek aláírásait, az utal
ványok összegét pedig elsikkasztotta. A 
postaaltiazt eddigi vallomása szerint 
mintegy három ér, félmillió koronát sik
kasztott el. Beismerő vallomása után

'utaztatták.

Korda Tibor hírlapíró 
tettleg inzutálta báró Herczog 

Andrást a Royabszállóban
1 Kínos affér játszódott lo tegnap dél
után a Boyal-szálló halijában, melynek 
során Korda Tibor hírlapíró tettleg in
vitálta esetei Herzog András bárót.

Délután négy órakor, mikor a szálló 
halijában legnagyobb volt a forgalom, 
egyik asztalnál helyet foglalt Conney 
Carpenter, a Fővárosi Operettszinház 
egyik angol szinésznőjo Korda Tibor 
társaságában. Néhány perc múlva be
lépett a hallba esetei Herzog András, 
akit a színésznő egy kézmozdulattal az 
asztalhoz invitált A báró azonban fel
tűnő módon végignézett az asztalnál ülő 
Korda Tiboron, azután tagadólag intett 
fejével. A hírlapíró felkelt az asztaltól 
és udvarias hangon megkérdezte esetei 
Herzog Andrást, hogy vájjon sértő szán
dékból történt-e a fixirozás. Herzog báró 
agresszív hangon igy felelt:

Okolicsányi egyéb bűnügyeiben 
megindítják az eljárást

Adu nántuli atrocitások — Az iratokat áttették az ügyész 
séghez

A Leirer Amália meggyilkolásá
val kapcsolatosan előzetes letartóz
tatásban lévő Okolicsányi László 
ellen egyre halmozódnak a külön
böző bűncselekmények címén tett 
feljelentések. Kiss József nyugal
mazott csendőr főtörzsőrmester tud
valévőén azt. vallotta Okolicsányi. 
ellen, hogy egy cigányokból álló 
haramiabandát toborzott össze és 
mint -rendcsináló különítmény" az 
erőszakosságok sorozatát követted.

A rendcsinálás ürügye alatt egy 
embert fel akasztat ott és három 
herényi tanítót pedig puskatussal 
brutális módon összekínzott, azon
kívül számtalan rablást követett cl.

A bejelentést a vizsgálóbíró a

— öngyilkosság az uccán. Vasárnap < ékszerekkel és kosztpénzckkel 
délután a nyugati pályaudvar előtt ön 
gyilkosság! szándékból aszpirin-oldattal 
inegmérgezto magát Kozma Károly 32 
éves vendéglős. Súlyos állapotban szál
lították a Mókus-kórházba.

— Tolstoj Tatjana grófnő Budapesten.
A halhatatlan orosz iró legidősebb 
lánya: Tolstoj Tatjana grófnő, aki 
tudvalevőleg Moszkvából európai elő- 
actó-körutra indult és tegnap esto Becs
ben nagysikerű estélyt rendozott, ápri
lis 29-én, szerdán esto 7 órakor e. Zoncr 
akadémia nagytermében előadást fog ... _
tartani édesapjáról, életéről és tragiku- Apponyi Albort-poliklinika. 
mának eddig ismeretlen részleteiről. Az i pesti társaság hölgyei 
előadás előtt Pásztor Árpád iró mond [ ajánlták fel szolgálatukat a nemes 
bevezetőt és Alexander Moissl is közro célra. Az élónkebb forgalmú helyeken 
fog működni. Az előadás jövedelme az I katonai zenekarok fognak játszanü. 
Újságírók Kórház és Szanatórium Egye- • Auguszta főhercegasszony megigérto, 
sületét illeti. Jegyek holnaptól kezdve i hogy meglátogatja az urnákat Buda- 
kaphatók Bárdinál és a Zeneakadémia | pest közönsége mindig méltányolta a 
portásánál. Poliklinikának és hírneves tanárainak

— letartóztattak «y sikkasztó Bgy- áldásos működését és hisszük, hogy az. 
nököt Vári Viktor 46 évos ügynök a idén is áldozatkészen fogja támogatni 
tőzsdei konjunktúra idején ingatlanár- adományaival a főváros egyik legnép- 
galmi és tőzsdshizományi irodát nyitott ' ®“rtbh intézményét, amely nemcsak’ a 
a Főherceg Sándor ucca 22. szám alatt. [ .larőbotogek százezreinek inrycn orvosi 
Az iroda egyideig jó) működött, a hossz 1 segítséget, sok cselben ingyengyögyszort 
után azonban, mint mindenütt, Várinál « nyújt, do azonkívül mintaszerű kőr
is pangás állott be. Az ügynök ekkor i házat tart fönn.

................1
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Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben:

3.000,000.000
asaz Károm milliárd Korona

Jutatom ...____ 2 milliárd | Főnyeremény- 1 milliárd
összesen 38.000 nyeremény több mtnt 27 milliárd K összegben 

Ua6 o.xtély husit* május 13 és 15 én
I Nyolcad 
| 18 ezer K

Az I. oeztálya 
■orsjegyek 

Mvataios Ara:

SorsjegyeR ax elárusitóKnál

— Társadalmi rangom megtiltja, hogy 
agy asztalhoz üljek előttem ismeretlen, 
emberekkel,

E szavak elhangzása után Korda Ti
bor felemelto kezét és teljes erővel arcul- 
vágta a bárót, aki hátratántorodott az 
ültée erejétől.

A hallban tartózkodó közönség termé
szetesen összefutott az affér zajára, né- 
hányan kozbevetettók magukat és így 
elejét vették annak, hogy újabb inzultus 
történjen.

Az ügynek egyébként folytatása lesz, 
amennyiben a felek lovagias útra terel
ték az ügyet Korda Tibor, Lázár Mik
lós és Egyed Zoltán hírlapírókat jelölte 
meg segédekül, míg esetei Herczog An
drás segédjéül Gabó Nándor miniszteri 
tanácsos és Mclczer István dr. jelent
keztek.
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nyomozati iratokkal együtt áttette 
az ügyészséghez, amely dönteni fog 
abban a kérdésben, hogy o bűncse
lekmények ügyében megindítsák-e a 
vizsgálatot.

Amennyiben az ügyészség ezt az 
álláspontot foglalja el, akkor meg
keresik az illetékes járásbíróságot, 
hogy részletesen hallgassa ki mind
azokat, akik Kiss csendőrfőtörzsőr
mester jelentésével kapcsolatosan 
vallomást tudnak tenni.

Soóky királyi ügyész a napokban 
elkészült a Lcirer-iigy iratainak át
tanulmányozásával és akkor dön
teni fog a vizsgálati indítvány kér
désében is.

------------------ -- ---------- - ------------ kezdett 
operálni, de olyan szerencsétlenül, hogy 
nemcsak a saját, hanem megbízóinak 
pénzét is elveszítette. Egymásután ér
keztek ellene a feljelentések. Mintegy 
százmillió koronára rúg az az összeg, 
mellyel Vári üzletfeleit megkárosította. 
Vasárnap délelőttre idézte he a rendőr
ségre Szlovák, dr. rendőrfőkapitány az 
ügynököt, akit kihallgatása után sik 
kasztás miatt letartóztattak.

— A Poliklinika napja. Április 24-én 
és 25-éu rendezi gyűjtési uapját az 

A buda- 
készeéggel

— Muvészest az Újságírók Egyesületé, 
bon. Szombaton esto tartották az évad- 

. uiüvészestélyt az Újságírók Egye- 
p sütetében. A műsor keretében felléptek 

Kondor Ibolya, D'Arrigó Kornél, Do- 
hnay Ilona, Fekete Pál. Földy Anna éy 

^űiiUy. Az énekszámokat Pní- 
lós Tivadar ós Komjáthy Károly kísér
tek zongorán. A művészek kitűnő ma- 

' ganszámai őszinte tetszést arattak és 
. állandó derültség kisérte az előadSso- 

kat. A hangulatos estet tánc fejezte be. 
Egy állomási elöljáró balesete. Vu-

• sárnap délelőtt a kőbányai alsó pálya-
1 uI<?.v.a,ro,n Elek 37 éves állomási

elöljáró ellenőrző útjában a sínek kö
zött járkált. Nem vette őszre, hogy az 
egyik vágányon tolatónwzdony közele- 

’ dik és nem húzódott félre. A mozdony- 
i vezető nem vette észre, hogy az állo

mási elöljáró olyan közel áll a sínhez ró
• így történt, hogy a mozdony Szabót el-
• ütötte. A szerencsétlenül járt állomási 

elöljárót súlyos sérüléssel vittük a Ró-
> kus kórházba.

— Föbclőtte magát egy rendőr. Az 
északi fűtőházban, vasárnap röggel, 
szolgálati fegyverével főbelőtto magát 
Pintér József 32 éves rendőr. Életveszé
lyes állapotban szállították a rendőr- 
kórházba. Tettének okát nem tudják.

— Elfogtak két üzleti tolvajt. Adat* 
Ferenc kigyóuccai kézluiiinkaüzlet tulaj
donos feljelentést tett a rendőrségen, 
hogy raktárát ismeretlen töltések állan
dóan lopkodják. A detektívek kinyo
mozták, hogy Ádámot két alkalmazottja 
Csurilla Béla és Vámos .lőcsét kerc«- 
kedősogédek lopták meg. A kél keres- 
kodősegédet előállító tűik a főkapitány, 
ságra, ahol bo is ismerték, hogy hónapok 
óta, mindennap vittek cl magukkal va
lamit. Beismerésük szerint mintegy 
ötvou milliónyi, kárt okozlak főnökük
nek. öt orgazdájuk volt, akik ellen meg. 
indult az eljárás. A két hütlcu keres- 
kedősegédet letartóztatták.

— Kártyarazzia. A Thököly ut és Ster 
fánia út sarkán tevő VIT. kor. Demok
rata Kör helyiségében szombaton éj
szaka kártyarazzia volt. Uak detektív- 
főfeliigyolő csoportja hirtelen meglepte 
a kártyaszobát, amelyben bakkarat-játék 
folyt’. A bankban levő öt millió kész
pénzt ós néhány millió értékű zsetont a 
detektívek lefoglalták. Ezután a játéko
sok igazoltatására került a sor. Mintegy 
húsz ember vett részt a jálókban, vala
mennyien környékbeli jómódú kereske
dők és iparosok. A detektívek t< játék
hoz szükséges felszerelést, asztalt/ kár
tyákat, gcreblyét stb. kocsira rakták és 
beszállították a főkapitányságra. A já
tékosok cl Ion az eljárás megindult.

•— Az apa bűne. A budapesti állam
rendőrség letartóztatta Fricdnuinn Si
mon iparost, aki ellen a házbeliek azt a 
súlyos vádat emelték, hogy erkölcstelen 
moróuyletet követett el 17 éves Mária 
nevű leánya ellen. A rendőrség Lilién. 
gáttá a leányt, aki elmondotta, hogy a 
vádak teljesen megfelelnek a valóság 
nak. A bestiális apát át kísérték a Markó 
uccai fogházba, ahol előzetes letartóztat 
tásba helyezték.

— Lopás a templomban. Vasárnap dél
előtt a Piaristák kápolnájában egy cs* 
küvől szertartás alatt ismeretlen tette
sek kiloptak Luczenbachcr Tivadar dr. 
egyetemi magántanár felesége rotikül- 
jóbő! egy többmillió korona készpénzt 
tartalmazó tárcát. Az üres tárcát ké
sőbb megtalálták a templom egyik sar
kában. Ugyancsak ezen az esküvőn ki
loptak Hűvel Lipótnó tárcájából 250.000 
koronát. A rendőrség keresi a tette
seket.

Tíz jelenet. Irta: Nagy Endre 
Azonkívül LIPTAI IMRE vígjátéka 

A strucc 
Főszerepben SALAMON BÉLA 

A 
TERÉZKÖRUTI
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Leverték
a portugál forradalmat

Lisszzabon április 18.
líf ina kfaérlet történt arra, hogy 

katonai fölkelést idézzenek elő. A 
kormány megtette a kellő intézke
déseket a rend föntartására.

Pár.izs, április 19.
A lapok lisszaboni táviratokat 

közölnek, melyeknek tartalma a 
következő: Caniara őrnagy tegnap 
reggel a kormány megbuktatása 
céljából forradalmi államcsínyt 
kezdeményezett. Néhány száz kato
nát maga köré gyűjtött, direktóriu
mot kiáltott ki és számos magas- 
wmgn állami tisztviselőt letar.tózta- 
tptt. A kormányhoz hűnek maradt 
csapatok körülvették azokat a vá
rosnegyedeket, amelyekben a forra
dalmárok összegyűltek. A város 
több pontján összeütközésre került 
a sor, amelyek folyamán kézigrá
nát-harcra is volt alkalom. Számo
sán meghaltak. Ugylátszik, hogy a 
kormány ura a helyzetnek.

Lisszabon, április 18.
A kormány csapatai körülzárták 

a forradalmár csapatokat. Sunha 
Loal képviselőt, akit a mozgalom 
vezérének tartanak, letartóztatták. 
A város a normális képet mutatja.

Lisszabon, április 19.
A forradalmárok megadták magukat. 

A kézigránátok szilánkjai mintegy száz 
embert megsebesítettek. A városban tel
jes a nyugalom.

Az angol sajtó 
Marica grófnőről

London, április 19.
Egy operett Romániában való 

előadásának betiltásával kapcsola
tosan a Daily Telegraph egy liosz- 
szabb cikkében egyebek között a kö
vetkezőket mondja: „A Marica 
grófnő című operett, úgy szerzője 
hazájában, mint külföldön tetszésre 
talált. Oroszországban bukkant leg
először akadályokra, ahol „a , hol se 
y.ista cenzor a darab hősnőjét meg 
akarta fosztani arisztokratikus cí
métől. Nyilvánvalóan azon a néze
tén volt, hogy egy grófnő nem le
het a szórakozás tárgya.

Az operett ezután Kom.)niáIr: ke
rült. ahol a közoktatásügyi minisz
térium, amelynek, nagyon stíluso
san, az operettszinpad cenzúrája 
egyik feladata, határozott vétót 
mondott ellene. A darabot betiltot
ták, mert „tréfát iiz Romániából és 
román nemzeti tulajdonságokból**.  
Nem lehetetlen, hogy az operett sú
lyos csapást mér Romániára. Hi
szen annakidején a montenegrói ha
zafiakat is felbőszítette a „Víg öz
vegy".

Bizonyos nemzo'ek ni’ii napsúg 
szörnyűm érzékenyek. Bizonyára 
nem kívánjuk - folytatja a cikk—, 
hogy Ijuk-iresibm olyan darabokat 
adjanak elő, amelyek a békeszerző
dés megszegésére vezet bet nek, de 
vájjon be kell e adnunk a derekun
kat annak a szomorú felfogásnak, 
amely szerint bizonyos nertizoti sa
játságok l.örjyedebb modorban 
való tárgyalási máris sértésnek te
kintendő? Nagyon gyönge lábon 
állhal egy olyan nemzet méltósága, 
amely egyáltalában nem érti a tré
fát. A francia, illetőleg az angol 
évszázadok óta kedvelt paprikajan
csija az angol, illetőleg a francia 
színpadunk, ez azonbnn nem befo
lyásolja a .két nemzet közötti |>a- 
rát ságol".

I
I

I

UMlttOlMl
botéteket elfogadok,

Forduljon pénzügyben vállalatomhoi 
teljes bizalommal

FRRlin Anthizományi ós
1 ItliUU Kereskedelmi Vállalata
•II. Miku u. 13. Tel. J. M-53

Aki önmagát vádolja 
a ludovikások elleni uccai harc 

vezetésével
Gombos, a betörők királya önként vallomásra jelentkezett

Nemrégiben állították bírái elé 
Gombos Imrét, a pesti betörő világ 
egyik leghirhedtebb tagját, akit 
társai ügyesen kieszelt sorozatos 
gaztettei miatt „a betörők királya* 
címmel tüntettek ki. Gombosra z a 
1 örvényszék hat évi /egyházat mért 
ki és az ítélet ellen Gombos ezúttal 
is fellebbezést jelentett be.

A betörők királya, aki a gyűjtő
fogházban raboskodott, azzal a. kí
vánsággal állott elő. hogy kisérjék 
ót a Markó uccába, ahol a vizsgáló
bíró előtt fontos vallomást akar 
tenni.

A kívánságot z az illetékes ténye
zők honorálták és a hírhedt betörőt 
átk isérték a Markó uccába.

Tegnap került Gombos a soros 
vizsgálóbíró elé, ahol igen udvarias 
modorban elmondotta, hogy « bol- 
seviki rémuralom idején, amikor a 
ludovikások fegyveresen lázadtak 
fel a szovjet ellen, ö volt a vezére

Zllahl-KIss Jenő 
szakácsk&nyveket adat ki 

a főváros pénzén
Piparakosér készítési vezérfonalak és fözöiskola 
tanácsadók jelennek meg a főváros tankönyv- 

akciójában
A tanév kezdetén Zilahi Kiss Jenő. a 

kurzus jeles a J polgárin est ere míg.' hűhó
val bojelön tette, hogy nagyszabású tan
könyvakciót indít, amelynek az lesz a 
célja, hogy a főváros iskolainak összes 
tankönyveit a házinyomdában állítsák 
elő, mert igy megkönnyítik a szülők 
helyzetét, olcsóbban tudják árusítani a 
tankönyvöket, sőt a szegény diákoknak 
ingyen adhatnak iskola könyvet. A kö- 
xönt-ég mir akkor is aggodalommal fo
gadta az akció hírét, mert n-m lehetett 
tudni, milyenek lesznek azok a könyvok, 
amelyeket Zilált! Kiss Jenő irat s mi
lyen szellemben fogják oktatni azok 
alapján a tanulóifjúságot.. Rövidesen 
azonban mégis megkezdték a fővárosi 
házinyomdában a „tankönyvek" nyomá
rait s Zilahi Kiss Jenő hónapról-hóunpra 
növelte a főváros pénzén előállított 
könyvkiadványok számát. Eddig 13 tan
könyv jelent meg, állítólag több mint 
100.01)0 példányban, mondanunk sem kell, 
hogy súlyos, többszázmilliós költségek 
árán. Érdekes azonban, hogy Zilahi Kiss 
Jenő teljesen eltért nagy hévvel beha
rangozott programjától s a főváros pol
gárságának verejtékkel adókba befizetett 
százmillióin nem tanulóknak való isko
láskönyveket nyomatott, hanem szakács 
könyveket és különböző vezérfonalakat 
a piperekosármunkák elsajátításához. 
Nem akariuik hosszú kommentárral elé
bevágni a tényeknek s nem kívánjuk

Has v tavaszi vásár
MOLNÁR GYULR
női dluatárufiázdőan VJI., RáMczi-út 22.

Tava<7Í nidnnc4<fn!m legújabb covercoat-. burbury- és ripsz-szövetekböl készült a a vaui UjaunSBgOim köpenyekben, kozztitmükben, ruhákban cs aljakban meyArkeitek: 

a VMjmNi m hn is S8S
Kosztüm angol divalBzOvetből . . 1.100000
Kosztüm minden sziliben. . . . .’. 1.100.000
Divatos bubiruha líffifA. 445.000 
Szösotruha XSTC& rtps, 595.000

Coeerooat kabát legújabb fazon 740.000
Corercoat kabát 900.000
Burbury kabát 910.000
Burbwry kabát ir.ft?&,ü1.100.000 

annak a vörös csapatnak, amely 
szembeszállóit a ludovikásokkal és 
betört az intézetbe.

Vallomása további sóján előadta, 
hogy ők tartóztatták le a ludoviká- 
sokat, akiket utóbb az antant buda
pesti képviselőinek intervenciójára 
szabadon kellett bocsájtaniok. Az 
uccák on formális csatát vívtak és 
ez alkalommal több embert meg
öltek.

A vizsgálóbíró a vallomásról ki
merítő jegyzőkönyvet vett fel, ame
lyet áttesznek az ügyészséghez.

Hogy valóban igaz-e amit a be
törő-király előadott, az még egyál
talán nem bizonyos, mert felmerült 
az a gyanú is, hogy Gombos azért 
vállalja a súlyos bűnesetekeményt, 
hogy mint bolseviki politikai fog
lyot kiadják Oroszországnak és ek
ként megmenekülhessen a reá vá
rakozó súlyos büntetéstől.

I előre befolyásolni az olvasó véleményét. 
; Ezért csak egyszerűen ideiktatjuk a fő- 
város hivatalos lapjában, a Fővárosi1 

i Közlöny.ben. több alkalommal megjelent 
I hirdetést, mely szerint „Budapest szé- 
I kesfőváros tanügyi kiadványai' kereté- 
■ ben eddig a következő könyvek jelentek 
meg s hallhatók hivatalosan mcgállapi- 
tett árakon a városházán és a főbizo
mányosnál, Kákái Lajos könyvkereske
désében :

1. Jablonszky: Polgári jogok éa köte
lességek. 2. Mawek Pál: A rajztauitás 
az elemi iskolák 1—II. osztálya számára. 
3. liardócz Pál: Séták és kirándulások a 
főváros elemi iskolái részére. 4. Dorog. 

\sághy Dénesné és Fehérváry Ferencnó: 
! Útmutató a főzés és egyéb konyhai te- 
' endőkben. 5. Koncsek Lajos: Mit is főz- 
[zünk? 6. Jovicza; i\7. én ABC-m. 7. Fe- 
\renc:.y Vilma: Vezérfonal a női kózi- 
• munkák tanításához. 8. Bajza Margit: 
A piperckosármuuka tanítási terve. 9. 
Vclössy-Szabő: Vezérkönyv a budapesti 
elemi iskola III. osztálya földrajztanítá
sához. 10. Bardócz Pál: Kópok a kisded
növelés köréből. Németországi és hollan
diai tanulmányúit beszámoló. 11. Bar
dócz Pál: Dr. Montessori nevelési rend-i 
szere és módszere. 12. E. Gondos Emma: 
Példatár az alsól’oku leányiskola kézi
munka tanyásához. 13. Helyi tanterv Bu
dapest székosfőváros elemi iskolái ré
szére.

Mint megállapítható, a megjelent l.j 
könyv közül alig 2—j olyan, mely meg
érdemelné, hogy hatósági segédlettel, 
hatósági akció keretében, a közpénzen’ 
lásson nyomdafestéket. Sok százmilliót 
költöttek Zilahi Kiss Jenő kedvéért a fő
város vezetői szakácskönyvokre, ame
lyek ott porosodnak a raktárban, köny
vespolcon és senki sem érdeklődik irán
tuk. Nem volt közgyűlés — gondolták 
—, lehet gazdálkodni és garázdálkodni 
a köz pénzén.

Jól szervezett 
Kusszoftlró társasig ma- 

Mk o Dunántúlon
A győri rendőrfőkapitányság te

lefonon jelentette a budapesti rend
őrségnek, hogy az ottani Munkás
biztosító Pénztárban kassza fúrók 
jártak.

A Duuaszer 10. számú házban a 
Munkásbiztosító épületének udvari 
ajtaján keresztül jutottak a betörők 
az irodahelyiségbe, ahol először az 
összes íróasztalok fókját törték fel, 
majd a Wertheim-szekrény előlap
ját. a kulcslyukak mellett megfúr
ták, az ajtólemezt kiemelték és a 
kasszában volt mintegy 17 millió 
készpénzt ellopva, ugyanolyan úton 
távoztak. A betörést csak reggel 
vették észre, mikor a hivatalnokok 
bejöttek. A kasszafúrás módjából, 
megállapították, hogy a tettesek 
ugyanazok, akik néhány héttel ez
előtt a. székesfehérvári mnnkás- 
biztosítópénztár kasszáját fúrták 
meg és akik azt megelőzően Nagy
kanizsán törtek be.

Kétségtelen, hogy a Dunántúlért 
egy szervezett betörőbanda alakult, 
amelyik sorra szerencsélteti a 
Dunántúl városait. Különösen elő
szeretettel törnek be a munkásbiztoj- 
sító pénztárakhoz, de az egyéb he
lyeket sem vetik meg.

| A főkapitányság körtáviratban 
■ értesítette a Dunántúl összes rend
őrségeit, hogy a betörőbanda kézre- 
kerítésére tegyék meg az összes in
tézkedéseket.

Msy észtén® Készült 
nz önfflkossnsrn

, Az Üllői út 71. számú házban la- 
1 kott albérletben Pazar Miklós 41 
éves magánzó. Vasárnap reggel, 
mikor a reggelijét bevitték a szobá
jába, ott találták az ágyán, holtan.

A halálesetről értesítették a fő
kapitányságot, ahonnan bizottság 
szállt ki a helyszínre. A rendőri bi
zottság megállapította, hogy Pazar 
veronállal megmérgezte magát. 
Tettét, minden bizonnyal szorult 
anyagi helyzete miatt követte el. 
Szekrényében ruhák helyett csupán 
zá 1 ogcédulákat találtak.

A házheliek előadása szerint Pa
zar az utóbbi időben buskomor volt 
és többször említette, hogy öngyil
kos lesz. Pénteken a magánzó egy 
üveg likőrt hozott, haza és két nap 
alatt az egészet megitta. A veronait 
a likőrrel vette be.

írásai között egy 1921 márciusá
ban kelt levelét találták, melyben 
azt írja bátyjának, hogy öngyilkos 
lesz és arra kéri, hogy halála ese
tén ismerőseinek pénzt adjon. Ugy- 
látszik már azóta készült az ön
gyilkosságra.

Holttestét a törvényszéki orvos- 
tani intézetbe vitték.__________

Bönhler Zsigmond és Társa, Budapest
Gyors-, toher- és gyüjtöforgalmak

TELEPEK:
Wien, I., Biberstrasso 8 — Brün, Da- 
vadolúi G. — Warnsdorf, Cári Wagner 

strasso

észlefflzetésre

íémöltöiiyflk, rag1ánolc,nöi velourknhát ok 
sHnyain, mtonfakanlk. fl||9nylk te 
imarvilforík és mindennemű ruházz i 
cikkek utÍFjtSi Íren kaphatok i 

Dote ucca M*m, fMumulut 1.
apr, bK.ttozöXniüt kedvtíminyi 
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5 perces 
telefonbeszélgetés 

Ilosvay Rózsival, Somogyi 
Nuslval, Halnia y Tiborral
-- Kérem Iloway művésznőt,
— Azonnal kérem.
— Halló! Itt Ilosvay Rózsi.
— Kezeit csókolom, dránu mű

vésznő. Itt a Hétföl Napló!
— Édes barátom, tíz pere múlva 

utazom, öt percem van csak a maya 
számára.

— Éppen öt percre van szaksa- 
ff cm.

— Akkor beszélek. I)e ne szóljon 
közbe, meri sietnünk kell. Hát szó
val jól flaneljén. Két liét óta próbá
lok a. Renaissance Színházban, Far
kas Imre drága szép daljátékában, 
a. „Májusi muzsiká“-bun.

— Komolyan szép"
— Nem szép, hanem egyenesen 

ggönyörii, ragyogó, aranyos.
— Meséje?
— A meséje, micsoda is a meséje? 

Megmondom:, napsugár.
— Zenéje?
— Az is napsugár. Szóval igazi 

Farkas Imre, olyan, mint az látói 
diákok, vaau a Nótán kapitány. 
Most pedig Isten vele, utazom, me
gyek. A viszontlátásra.

— Halló! Itt Somogyi' Núsi.
— Hétfői Napló. Kezeit csókolom.
— Tudom, mit. akar kérdezni. Mi 

volt a. „Csibi“-ben? Igaz?
— Igaz?
— No lássa, én mindent kitalálok, 

‘A ,.Csihi“-ben ez volt. Rettenetesen 
drukkoltam, agy mint egy gyerek, 
úgy mint azóta soha, hogy a Király 
Színházban a „SibilH'-ben átvettem 
Dobass Juci szerepét egyszer. Szó
val akkor féltem így. Jaj Istenem, 
mi lesz velem, gondoltam magamban 
a kulisszák mögött cs azt hiszem. 
Olyan sápadt leheltem, mint, az őszi 
hold. Aztán, hogy kimentem a szín- 
padra, kevéssé megnyugodtam s 
amikor azután megláttam az én 
nagyszerű partneremet. Csontos 

éppen olyan bátor, lettem, 
min.t egy katona a fronton.

— S hogy Ízlik a vKóza?
— Hogy őszinte legyek, röviden 

felelek: nagyszerűen, bizony isten 
jobban, mint az operett. Mégis csak 
más dolog a dráma.,.

Komolyan?
— A legkomolyabban.
— Ezentúl!
— Hát ezentúl? Ezentúl. mégis 

tztak operettben játszom. Mert hát 
mindenütt jó, de legjobb az — ope- 
tgettszinpadon.

— Halló! Fővárosi Operettszin-
hdz?

— Igen.
— Kérem, hívják fel Halmay urat.
— Igen. Azonnal.
— Itt Halmay. „ . , „
— Szervusz. Itt Hétfői Napló. Ti- 

bSrkdm, igaz a hír?
— laaz is, meg nem is. Éppen 

most kaptam a negyedik levelet a 
bécsi direktortól, hogy menjek.

—
— És, <5s. Nem tudom magam el

határozni. A színház, ha szépen 
megkérem, talán megadja a sok
esztendős szakadatlan munka után 
a két-három hónapos szabadsagot és 
akkor hajrá! — elutazom.

— Csak nem igazán?
— De igazán. Nem fon artani né

hány hónapig a külföld. Az volna 
az igazi, ha minden színész kimenne 
legalább egy évre világot látni.

— Szóval, te is világot mész látni?
— Nem. Én játszani megyek. Va

lami revüre hívnak.
— De addig még találkozunk.
— Hogyne. Szervusz. A viszont-

a Mozikép-Otthon
óriási sikert műsora

Wniaar is Ml Kifliin monumentális müve:

Az 610 buddha
8 felvonásban

Virginia Vally é’ Fraök Maya illőbb, alakítása

A vad narancsok

i

7 felvonásban

<4,«, a. ia>

SZÍNHÁZ
ÚJ színházt ftonceim 

készül
a tárgyalások az érdekelt felek 
között ez ügyben, de akkoriban 
azon hiúsult meg a terv, hogy 
Ben Blumcnthal az eladandó kon- 
cerri részvényeinek ötvenegy szá
zalékát akarta magához váltani, 
míg Bárdos Arthur csoportjának 
csak a negyvenkilenc százaléknyi 
minősítés jutott volna. A most fo
lyó tárgyalások során azonban az 
eddigi jelek szerint sikerülni fog 
áthidalni az ellentéteket és való
színűleg rövid időn belül megala
kul a hatalmas színházi koncom.

<Daroas a Sfilagyar Színházhoz szerződik, ®ajor Qizi pedig 
a Vígszínházhoz — ‘P két szerződés fölölt a két igazgató 

fog tárgyalni

Érdekes színházi koncérn ala
kulási hír terjedt el tegnap szín
házi körökbe. A meglepetést keltő 
terv .szerint a Bcm Blunicnthal 
tulajdonát képező Vígszínház és 
Fővárosi Operett Színház, vala
mint az ennek épületében levő 
Rakéta kabaré, a Bárdos Artúr 
színház, a győri színház, az An
dor Zsigmoud vezetése alatt állé) 
szeged, i és hőd m ező váaárh cl y i 
színházak koncernbe tömörülnek.

Értesülésünk szerint néhány 
hónappal ezelőtt már megindultak

©etroas Bili
és ©ajor Qizi helyei cserélnek

Az 1920. esztendő nyarán lépett 
fel a Fővárosi Nyári Színházban, 
Budáin, először Darvas Lili. Gót-liék 
tanítványa, a Rómeó és Júliában. 
Itt. látta meg a fiatal művésznőt 
először Beöthy László, az Unió 
Színhá zak . vezér i gazga t ója, aki 
azonnal tagjai sorába, szerződtette 
Sebestyén Géza vendégét,

akinek szerződtetésére azonban 
csak 1921 februárjában került a 

sor,
amikor Darvas Lili, a Búzavirág 
ciníü-színműben való fellépése után 
azonnal az elsők közé emelkedett.

Ettől kezdve Darvas Lili pályája 
rohanó ívben ugrott föl fele. A 
Búzavirág után jött a Cárevies, 
majd a II. Lajos, az Első szerelem, 
az Égi és földi szerelem. A vörös 
malom és így tovább s Darvas Lili 
mindegyik darabban mérhetetlen si
kereket aratott.

Két alkalommal a Nemzeti Szín
ház tagjai közé is meghívták, 

a művésznő azonban nem akarta 
otthagyni a Magyar Színházat, azt 
a színpadot, ahol első nagy sikereit 
aratta. Rcinhardt maga is nem egy
szer tett szerződési ajánlatot Dar
vas Lilinek, aki azonban minden 
egyes alkalommal kitért a szerző
dés alól azzal az indoklással, hogy 
nem hajlandó elhagyni a Magyar 
Színházat.

Egy alkalommal azután Becsben. 
Vajda Ernő ,,A válópörös hölgy“ 
című vígjátékának bemutatóját kö
vető bemutatón Darvas Lili_ Ígére
tet tett Rohoz Imrének, a. Vígszín
ház igazgatójának arra, hogy az 
idei szezonban hajlandó a Vígszín
házban egy szerepet eljátszani, még 
pedig Molnár Ferenc új darabjának 
női főszerepét. Ezután tehát Darvas 
Lili csak olyan feltétel mellett volt 
hajlandó a Magyar Színházzal meg-

‘A leányom nem oigyáz magára, folyton 
dolgozik - mondja <33ajor Qizi édesanyja

A Baross uccu egyik kórházának . 
negyedik emeletén lakik Dajor 
Gizi, a Magyar Színház művész- I 
uője. Bajor közel tíz napja erősen : 
idegbetegedett és azóta meg nem 
hagyhatta el az ágyat. Ebben a szc- 
zónbau egyébként ez mar a nasocilK 
alkalom, hogy Bajor huzamosabb 
ideig kénytelen távolmaradni a 
színháztól betegsége miatt. Az első 
alkalommal erősen meghűlt, umst 
pedig gyomormérgezés tünetei mii- 
tatkoztak nála, nntiyira súlyosan, 
hogv minden bizonnyal' meg 36 ne-, 
hány hét kell ahoz, hogy Bajor is-1 
mét viszsatérhesseu a Magyar | 
Sz í n h áz sz ínpadá ra- *

újítani szerződését, ha
a Molnár-darab főszerepére át

engedik a Vígszínháznak.
Ebbe a kikötésbe a Magyar Szín
ház igazgatója nem mehetett bele 
és így Darvas Lili végleg megvált 
a Magyar Színháztól, és a.Vígszín
házhoz szerződött.

Szereplése új színterén azonban 
valósággal üldözte a bal szerencse. 
Egyik darab a másik után jött, 
amely nem hozta meg azt a .sikert, 
amelyet vártak volna tőle, maga a 
Molnár-darab sem,.ütött* be és így 
bizony’ Darvas Lilinek azt kellett 
látnia, hogy a Magyar Színházban 
aratott számtalan sikerének emléke 
kezd foszladozóba menni.

A sikertelenségek után a Magyar 
Színház igazgatósága — mint a 
Hétfői Napló munkatársa értesül — 
kérdést intézett Dprvas Lilihez, 
hogy

hajlandó volna-e vissza szer
ződ ni a Magyar Színházhoz?

A művésznő felelte olyan volt, 
amely nyugodtan vonhat maga 
után tárgyalásokat és ezért az 
Unió igazgatósága megkérdezte a 
Vígszínház igazgatóságát, hogy a 
jövő szezontól kezdődően átenge 
dik-e Darvas Lilit.

A Vígszínház —- mint értesülünk 
— azt felelte, hogy Darvas Lili át
engedését csupán egy feltételhez 
köti és pedig ahoz, hogyha

a Magyar Színház a. Vígszín
háznak átengedi Bajor Gizit.

A Magyar Színházban már érdek
lődtek, hogy Bajor hajlandó 
volna-e a Vígszínházhoz szerződni 
és az érdeklődésre olyan választ 
kaptak, hogy Faliul! Jenő és Doboz 
Imre igazgató most már néhány 
nap múlva egy cgymúsközti ta
nácskozáson fognak dönteni, a két 
művésznő szerződtetése sorsa felett.

A csengetésünkre Bajor Gizi 
édesanyja nyit ajtót és a fogadó
szobába vezet, amelynek minden 
cgyós Sarkú tele van virágokkal.

Az őszbe vegyült jóságos úri asz- 
szony szomorú hangon panaszolja, 
hogy u Gizi ismét milyen beteg.

— De hát — mondja ez azért van, 
mert a lányom nem vigyáz magára, 
csak folyton dolgozik, csuk folyton 
a színházra gondol.

-- Azt hiszi, hogy u szervezete 
olyan erős, hogy bírja, délelőtt tíz
től n próbák izgalmait, majd ,dél
után és éjjel a szerepek tanulását, 
közben este meg az előadást. Ez n 
rettenetes munka aztán annyira ki-

nyiru megjavul, hogy megenged
hető pihenés után ismét felléphet.

A művésznő hálószobájából ke
zelő orvosa lépett ki, aki továbbra 
is feltétlen nyugalmat rendelt a 
művésznőnek, 
merítette és Icgyöngítefte, hogy a 
legkisebb betegség, amelyet más 
talán két-három nap alatt kihe
verne, hetekig az ágyba tartja őt. 
Kenieljiik azonban, hogy az ál* 

i lapota a jövő hét folyamán any

Uray Tivadar és 
Garamszeghy Sándor 

látogatása a Kormányzónál 
és József főhercegnél

Ismeretes, hogy e hónap 23-án ünnep
ük .1/iháL'/fi y Károlynak. a Nemzeti, 
Színház kiváló mű vészének ötvenéves 
színészi jubileumát.

Ez alkalomból díszelőadás lesz a Nem
zőt! Színházban, amelyen részt vesz az 
ország számos kitűnősége, köztük Horthy 
Miklós kormányzó és József főherceg is.

Uray Tivadar és Gurainszegi Sándor, 
MihAlyffy fiatal kollégái vállaltak ma
gukra azt a feladatot, hogy a jubileum 
rendezését irányítják és felkeresik és 
meghívják személyesen az ország előkelő 
személyiségeit a jubileumi ■díszelőadásra* 

így aztán ma délelőtt fogadta ŐkM a 
Kormányzó és József főherceg. Uray és 
Garumssc.oi biztató ígéretet kaptak, hogy 
az érdemekben megőszíilt Mihály ff y Ká
roly jubileumi iinnepségéü a magas 
méltóságok személyesen megjelennek.
Hétfőtől péntekig a Víg

színház vendégjátéka 
a Renaissance Színházban 

Szombat és vasárnap Moissi a 
Renaissar.ce Színházban

Mialatt a lienaissancc Színház legkö
zelebbi hosszabb előkészületeket, kívánó 
zenés ujdouságú ra Farkas fAi re *' -
jusi \n?i :sika. elmü vígját ék-operett jéro 

| kSszíli, erdelfes,' tíúluűk még sZokutlUu 
vendégjáték lesz o. héten a Henuissancó 
Színházban: egyik fővárosi színház v,cn- 
■dégszerppel a másiknál, a l/igszinltá: 
kiváló áiüV&ze'-tviillését látja, yendégiil 
u Renaissance Színház.'

A Vigszinháü vendégjátékának mű
sora : hétfőn Eziisllakoflalom (Varsányi 
Irén, Oombaszöyi Frida, Kürti József), 
kedden; Usillanolc (Varsányi Irén, Gael 
Franciska, Lukács Pál, Rajnai, Hege
dűs, Kürti József, Dénes), szerdán: ,1h- 
lakok (Darvas Lili. Guál Franciska,' 
Gazsi. Mariska, Lukács, Kürti József,' 

I S-rémy), csütörtökön: fíunbury (Góth- 
I né Kertész Ella, Gaál Franciska, Gazsi' 
Mariska, Góth. Rajnai, Lukács), pénte- 

, ken: Ezüstlakodaloni.
Szombattól kezdve viszont a Vif/sJu- 

i házban vendégszeroplö Moissi a Rcnais-' 
I sáncé Színházban folytatja vendégjá
tékát, melynek során szombaton uj, lrg- 

; nagyobb sikerű szerepeibrn lép fül: 
Dic Wollust dér Anslandi'/'itit <Pí- 

| randcllo) Er isi un Allém schuld (Tolsz- 
| íoj) vasárnap riclután: (mérnkeit hely
árukkal) Dic Jildin cou. Tolcdo, est ■: 
Dór Arzl am Schcideweg.

Jlz éüád legnagyobb 
színházt eseménye a

FŐVÁROSI 
OPERETT
SZÍNHÁZ 
nagy r e v ü j e
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• „Szibill”. a legszebb magyar operett, 
Jacobi—Bródy—Martos világjáró re
mekműve minden este a Király Szín
házban Lábasa Juci, Ilonthy Hanna, 
Berky Lili, Nádor, Rátkai, Latabár,

‘fizentmihályi, Vcndrey együttesében.
• Legolcsóbb helyárak — legnagyobb 

opcrcttslker! Nézze meg a Dollyt a Vá
rosi Színházban.

• „Magnetic“ — „Csibi". Két nagy 
|sikér uralja a Magyar Színház e heti 
műsorát. Vasárnap, hétfő, szerda, pén
tek és jövő vasárnap este Pásztor Ár
pád diadalmas színmüve, a ,,Magnetic“, 
n szezon legszebb és leglátványosabb 
drámai produkciója kerül színre, míg 
kedd, csütörtök, szombat a példátlanul 
mulatságos és népszerű „Csibi” vuu 
műsoron.

• Legolcsóbb holyárak — legnagyobb 
operettsiker! Nézze meg a Dollyt a Vá
rosi Színházban.

• „Mariska, vagy a húzasságtörés Is
kolája”. Biró Lajos uj szinjátéka, a Bel
városi Színház diadalmas újdonsága, 
amelyet közönség és sajtó egyhangú 
lelkesedéssel ünnepelt, dominálja tér- j 
mészetesen a színház e heti műsorát. 
Bíró Lajos mesteri müve a héten hétfő, 
szerda, péntek és jövő vasárnap kerül 
színre, mindannyiszor Titkos Ilona, 
Gombaszögi Ella, Somlny Artúr, Tar- 
nay, Toronyi, Vándory ragyogó együt
tesében. Kedd, csütörtök, szombat a 
szezon logmulatságosahb francia bohó
zata, az „Én inár ilyen vagyok” kerül 
színre, amely szombaton ünnepli 25-ik , 
előadását.

• Legolcsóbb helyárak — legnagyobb . 
operettsiker! Nézze meg a Dollyt a Vá-I 
rosi Színházban.

• Vasárnap délutáni előadások. Négy

SPORT
Az MIK Mkapott 

az Mmateuftöl 
döntetlenül végzett a 

Hakoakval
Az FTC csatársora csödöt mondott — Védelmi 
hibák sorozata volt az MTK vereségének oka — 
A Törekvés győzelme a BTC fölött a Magyar 

Kupa középdöntőiében
A magyar futballcsoportnak ismét fe

kete napja volt a tegnapi vasárnap. Az 
FTC-nck a Wiener S C elleni súlyos ve- 

ircségéro következett az UTE prágai és 
leipzigi, a Vasasok prágai gyönge sze
replése és mindezekre a koronát a 
tegnapi mérkőzések tették fel azzal, 
hogy

bajnokcsapatunkat a bécsi Amateur 
gyenge játék után legyőzte, míg az 
FTC a nálánál Jóval rosszába Ha- 
koah cllen kénytelen volt döntetlen

nel beérni.
Mindezek az események vigasztalan 

perspektívát nyújtanak a küszöbön álló 
bécsi magyar-osztrák mérkőzésre. A já
tékosoknak a szezóinban történt tuleröl- 
totóse megbosszulta magát és előreveti 
árnyékát a bécsi nagy küzdelem ered-

I

vasarnap oeiuiam ingj . , ,_ ,
nagy siker parádés előadását nyújtja, uitaytdonsego.
az^Unió-szinházak vasárnap délután a t Klárii lélekkel asszuk kezünkbe a 
közönségnek. A Király Színház a „Ma- tollat, hogy a krómkas kötelességéhez 
rieá“-t. a Magyar Színház az „AltonA"-t. híven bOBZámoljunk a tegnapi fekete va- 
a Belvárosi Színház, a „Fej vagy lrás‘‘-t. , Bárnap eseményeiről.

I

FTC—IIAKOAH 0:0
Biró: Schissler József.

FTC: Amseit—■ Takács I, Hnngler— 
Fuhrmann, Müllei. Blum—Hégor, Ste-

lor, Grünwald, Eisenhoffer, Katz.
i Midőn az üt kitűnő magyar futballis- 
j fával rendelkező bécsi profltcsapat a 
pályára lépett, a húsvéti Wiener Sport- 

I klub elleni mérkőzésre visszagondolva, 
' nem nagy bizalommal néztünk az FTC 

t azonban

a Bolvárosi Színház a -
a Blalia Lujza Színház „A feleségem 
babájá”-t játssza.

* Legolcsóbb helyárak — legnagyobb
opereltslkcr! Nézze meg a Dollyt a Vá
rosi Színházban. ___________ ______ ______ _______ _

* A Fanny és a cselédkérdés bemnfa-1 czóvltsv Sándor, Mészáros, Kohut,
tója a Vígszínházban szombaton, o hó | Hakoah: Fábián—Schouer, Gold—
25-én fél nyolc órakor kezdődik. A lég- Friod, Guttmann, Pollák—Nemes, Haus- 
nagyobb érdeklődéssel várják Jerome
K. Jerome pompás vigjátékát, amely 
nagyszerű szereposztásban keríil színre. 
A premierre előjegyzett jegyeket ked
den déíftr tartják fenn. Azután özeket 
is eladják.

• MolssI a Vígszínházban hétfon a Dér vállalkozása elé. A játékot azonban
Gráf von Cliarolais címszerepét, e=yis | mofr^ezdték és ebben a pillanatban szcüi- 
Icgnagyszerübb alakítását adja. „Cha- m voltunk győződve arról, hogy a 
roZuís pró/ja” Bemr-HoffmannI Ferencvárosiak gólokkal nyerik meg a 
.cbb drámája, amelyet a Scbiller-d N.1 moec6et Optlmisr-tikus Temúuyetaket 
jutalmaztak• ^ddon ..f! arra alapítottuk, hogy az FTC 1-eadki- 
Judm znn Toledo cimíi trag < tól'1’nn a, vfl] ]elk fcku<M bc]e a Wt6kl)a. rsa. 
^Ül ‘“KWrtMft ' -‘H* -bbnél-szebb támadó-

családi drámájában Oswaldot személye
síti, csütörtökön pedig az Orvos dilem
májában mint Louis Dubedat lép föl.

• A Fővárosi Oporettszinházban a jövő 
héten is minden este a Halló, Amerika, 
n szinluiz szenzációs revüje kerül szinro 
az ismert nagyszerű szereposztásban. 
Vasárnap délután a Nótás kapitányt 
adják mérsékelt helyárakkal.

* Király Színház műsora: Egész héten 
át Szibill, vasárnap d. u. Marica grófnő 
(mérsékelt hclyárakkal).

• Blaha Lnjza Színház műsora: Egész 
héten át. Fi-fi, vasárnap d. u. is (mérs. 
helyárakkal).

•^lagyar Színház műsora: Hétfő, szer
da, péntek, vasárnap hétfő: Maguetic, 
Kedd, csütörtök, szombat: Csibi, vasár
nap d. u. Altona (rnérs. helyárakkal).

* Belvárosi Színház műsora: Hétfő, 
szerda, péntek, vasárnap, hétfő: Ma
riska ragy a házasság törés iskolája, 
kedd, csütörtök, szombat: Én már ilyen 
vagyok, vasárnap d. 
asszonyt már láttam 
hclyárakkal).

• Várost Színház 
Dolly, kedden Dolly, 
csütörtökön Dolly, 
borbély, szombaton 
délután Cigányprímás, esto Dolly.

' társora pedig szebbnél-szebb támadáso
kat intézett a magvar Fábián által 
nagyszerűen védett osztrák kapu ellen.

A szép akciók azonban megtörtök az 
osztrák profik szerencsével párosult tu
dásán. A Hakoah kitűnő védelme nagy
szerűen látta el feadatát, a legtöbb lö
vést azonban a kiválóan szorepelt Fá
bián háritotta el.

A zöld-fehérek sorozatos támadásai
val ellentétben, az osztrákok tárnadó- 
cora alig-alig jutott szóhoz.

A második félidőbon majdnem ugyan
az a helyzet. Bár a Hakoah különösen 
Eisenhoffer és a szenzációs formát ki
játszó Nemes révén több sikeresnek lát
szó támadó-akciót kisérelt meg. az FTC 
résen álló védelme még csirájában 
fojtja cl a fenyegető veszélyt.

Befejezés előtt néhány perccel még 
föl-fölcsillan a magyar közönség győ
zelmi reménye. Grünfeld állítólagos 
foul-ja miatt Schissler bíró egy nem egé
szen jogosult tizenegyest Ítél a Hakoah 
ellen, Kohut azonban azt melló lőtte. A 
megítélt tizenegyesből kifolyóan Gutt- 
mannt n biró tiszteletien viselkedés 
miatt kiállította.

u.: 
valahol

Nagyságos 
(iuérs.

Hétfő: 
Dolly,

műsor a*.
., szerdán 
pénteken Szevillai

Dolly, vasárnap

1 ír ^éttermeiben’Ilii |
1 Vr esténként Vl| |
ti,.KISS LAJOS L[

az ötórai feinil
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AMATEUR-MTK 2:9 (1:9) 
Biró: Vértes Imre.

Amatcur: Lohrmann II.—Schneider, 
Tandler—Hiltl, Reiterer, Geyer—Seidl, 
Ilierlander, Syndclar, Seiffert, Rohlicsek.

MTK: Kropacsek—Mandl, Kovács— 
Nadler, Nyúl I., Nyúl II.-Braun, Mol
nár, Opata, Orth, Jeny.

Lendületesnek Ígérkezik a játék az el
ső percekben. Az MTK úgyszólván állan
dóan frontban van, de a csatárlánc 
gyenge játéka már az első negyedórában 
aggodalmat kelt. A Kiébert nélkülöző fe
dezetsor is kihagyásokkal dolgozik.

3. Kultsár István (MAC) 28:37.5 mp. 4 
Maják (ESC). 5. Posch (Székesfehérvári 
TC). 6. Szerda (MAC).

Csapatversenyben: 1. Budapest csapata 
t6 pont. 2. Székesfehérvári Délivasutl 
TK 54 pont. 3. Pécsi AC 66 pont. 4. K>- 
posvári Turul 77 pont.

Az FTC

Egyodül Jeny lefutásai visznek életked
vet a csatárláncba. A kitűnő balszélső 
beadásai sorra kárba vesznek a csatár
sor tehetetlensége miatt. Az osztrák 
bekkek hihetetlenül jól helyezkednek. 
Fedezeteik igyekezete pedig főként Orth 
és Opata sakkbantartására irányul. Az 
MTK úgyszólván állandóan támadásban 
van, befejező akciókra azonban a fenti 
okok miatt nem kerül sor. A 43. percben 
Kropacsek komért vét

SeldI kitűnő kornerrugása Syndclar 
lábára kerül, aki a hibásan helyez
kedő védelem mellett általános meg
döbbenésre Kropacsek hálójába jut

tatja a labdát.

talansága azonban mind kirívóbb lesz. 
Egy, az Amatcur fedezetei által előre
adott labda

Syndelarhoz
ben Kovács

Villányi Károly 
lett a középiskolai mezei 

futöbafnok 
n ceapatversenyt a Szent 

Paszta reálgimnázium nverfp 160 aiahatléta stílt Ttanfsóz 
, A PÍlyatóvMztés miatt megismételt 
középiskolai mezei futóbajnokság küz
delmet vasárnap Ismételték meg a kis- 
1vktSÍ.ií'ten; ■A.,miut°sy 2«> henovozett 
diakatlota közül százhatvanun álltak 
lutottak beSkÍk “ZÜ1 DyoIava“yolcaA

A versenyt a külön klasszist kénvi. 
selő Villányi Károly nyerte meg. 
könnyén és biztosan győzvén 1// 

ellenfeleit.
Az eredmény a következő:
Egyéni győztes: 1. Villányi Károly 

(Márvány u. kor.) 11:03.3 mp. 2. Wennií 
ger Karoly (Vörösmarty főrcál) U-u 
mp. 3. Grogor Győző (Mester u. kér.). *4. 
Hajnal László (Deák Ferenc reálginj^L
5. Pfeiler D. (Szent László reálgimn.).

Csapatbajnokságban: 1. Szent László 
reálgimnázium 66 pont. 2. Vörösmarty 

------------ - |loreal 87 pont. 3. Kispesti Deák Ferenc 
A második félidő ismét csak az MTK l 133.P®“t„A Vas uccai k1'-

fölényét mutatja. A csatársor ^yámol-1 d’ Fuy András reál-

X Anglia legyőzte Franciaországot. 
Ausztria csapata Párizsban szenzációs 
győzelmet aratott Franciaország csa
pata felett, amennyiben azt ,a mai mér
kőzésen 410 arányban legyőzte.
. X A BAK csapata nyerte meg a blr-

kerül, aki a 23- perc
hibájából azt a gólba 
juttatja.

Az MTK most nagy erőfeszítéseketaz niobi nagy eroieszivesvKCv i, . * Jva «* uh—
fesz, hogy a mérkőzést legalább döntet- jkó™ csapatbajnokságot. A birkózó csa- 
lenné tegye, ez azonban az Amateur de-, ajnoksag mai döntő küzdelmeiben
fenziv játéka folytán nem sikerül. 

A két
a MÁV csapata legyőzte « MAC-ot 13^ 
arányban, a döntőben pedig a BAK a 
MÁV csapatát 18:13 arányban, és igy ste 
1925. évi csapatbajnok a BAK. T

nomsetközi mérkőzés előtt 
a Törekvés és a BTC

csn patai kerültek szembe egymással a —-
Magyar kupa középdöntőjében. Az első M.ÜJ9OSKtáSjnCŰyClit 
télidő még két egyenlő erejű ellenfél ifélidő még két egyenlő erejű ellenfél i l)£>»CDnvF/>6
küzdelmét mutatta, ennek megfelelően J *** i-fC
gól nélkül végződött az első félidő. Szii- i A Magyar Lovaregylet által rendezett 
uct után a Törekvés belefeküdt és a 32.' megyeri utolsó napon a közönség sokkal 
percben Weber révén jut a győzelmet je-. nagyobb számban kereste föl a pályát, 
lentő góljához. ( mint eddig. A nap főszáma a Káposztás-mint eddig. A nap főszáma a Káposztás- 

megyeri díj volt, amely a nagy favorit 
Oktondi győzelmével végződött. Oktondi 
rögtön a start után az élre ment és be
vezetett. Tokoró és Fonóka voltak 3 
start után mögötte és ez a sorrend a cfi- 
lig nem változott. A startok megint na
gyon rosszak voltak. A Káposztás
megyeri díjban Pántlikás teljesen ott- 
maradt a startnál, az Ecseri díjban Lí-

A másodosztálynak
is megvolt a szenzációja. A célegyenes
ben biztosan flniselő

Husiparosok veresége
a BAK csapatától okozott meglepetést.
A Husiparosok l:0-ra vezettek félidőben, 
szünet után azonban a BAK páratlan . _________ ______ .
lelkesedéssel küzdött és Milosovics, majd borius vesztett hosszakat, a Hendikop- 
Nagy Lóránt góljaival megnyerték a 1 ben a lovak libasorban jöttek el és vé-t 
mérkőzést. ' ..........................

A másodosztályú mérkőzések többi 
eredményei: Ékszerész—Postás 3:1. — 
FővTKör- 33FC 1:1. — UTSE—EMTK 
3:2. — TTC—UMTE 1:0.

Király Pál
Pécsett fényes vevánsot 

vett Kultsávon
A spbrtközönség nagy érdeklődéssel 

várta a vasárnapi pécsi mezei futóver
senyt. A Hétfői Napló beszámolt részle
tesen Magyarország mezői futóbajnoksá
gának minap lebonyolított küzdelmeiről, 
amely kínos incidenssel végződött. Király 
Pál és Kultsár István ugyanis egyszerre 
szakították át a célszalagot és az ered
mény negállapitá8ára hivatott célbíró 
Kultsár Istváint jelentette ki győztes
nek. Király Pál és egyesülete elkesere
déssel vették tudomásul a szerintük igaz
ságtalan célbírói ítéletet és a revans- 
vágytól fütve, nehezen várták a tegnapi 
pécsi találkozást, amelyen bo akarták 
bizonyítani a célbírói ítélet helytelen
ségét.

A revanjB sikerült is. A tegnapi pécsi 
versenyen

Király Pál imponáló fölénnyel 
nyerte meg a versenyt és a bajnok 
Kultsárt a győztesen kívül még 
GroM István is maga mögött hagyta.
Eredmény: 1. Király Pál (ESC) 28:14.2 

mp. 2. Grosz látván (MTK) 28:20.8 mp.

gül a Welter-hendikopben Fertő, Ma
ritta és Sunyi maradtak a gépnél. A kö
zönség minden start után erősen tünte
tett a starter ellen. Amint halljuk, Pfei- 
fér ur befejezte működését, mert az t/J 
budapesti pályán gróf Herberstein J. ur 
lesz a starter. A favorltok ma jól visel
kedtek, mert Pianissimo kivételével min
den versenyt megnyertek.

A részlotes eredmény a következő:
I. Érdi díj. 1. F£?na (Schojbal ’/io reá).

2. Milton (21/*). 3. Afterus (6). F. m.1 
Marcipán (2). Nyakh., ’/» h. 10:17.

II. Eladók hendikepje. 1. Fiume (Saj- 
dik l’/s reá). 2. Picikém (4). 3. Cinka 
Panna (16). F. m.: Párkány (16), Delmar- 
tinó (3), Cserkésző (5), Müdi II. (3), Mor
zsa (6). 2*/i h., fejh. 10:24, 14, 1924.

III. Káposztásmegyeri dij. 1. Oktondi 
(Sajdik 3 reá). 2. Tokoro (3). 3. Fonóka 
(6). F. m.: Utolsó (6), Adut (20), Pántli- 
kás (6). 1 h., l’/« h. 10:12. 12, 18.

IV. Ecseri dij. 1. Pianissimo (Stenczel 
4). 2. Liborlus 2%). 3. Patrícius 3). F. m.: 
Pomona (2), Pelcas (l’/»). % h., 1 h. 10:58, 
22 17

V. Hendikep. 1. Daporel (Kovács 1‘A)-
2. DclUn (6). 3. Mit szól hozzá (5). F. m.t 
Murman (3\ Cítora (2). Hotmclien (10). 
Nyakh., ’/* h. 10:44, 17, 20, 21.

VI. WeUer-hendtkep. 1. Boglyas 
(Schojbal 2). 2. Fenegyerek II.(«)•’• 
Édes babám (2). F. m.: Mantta (2A 
Szívtelen 02). Ferid <2j’\.C"icnb‘ mm 
Slepper (25). Snnyl (10). Buby (25). 
Nyalth., •/< h. 10:30. 121
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Kiadja:
A „Hétfői Napló” lapkiadóvállalat^
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