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Hindenburs tábornagy 
egymillió szavazattal vezet 

a német birodalmi elnökválasztáson
A választás teljes csendben folyt le egész Németországban

Éjfélkor a szavazatok állása a 
birodolam 35 szavazókerülete kö
zül 27-bcn a következő:

Németország vasárnap válasz- i 
tóttá meg másodízben a 1 birodal
mi elnökét. A késő éjjeli órákban 
érekezett táviratok csaknem meg
döbbentően arról számolnak be, 
hogy Hindenburg tábornagy ve
zet.

Hindenburg esetleges győzelme 
beláthatatlan politikai konzekven
ciákat vonhat maga után s ha a 
hir valónak bizonyul, úgy azt 
hisszük Németország most jutott 
el a megpróbáltatások Golgotá
jához, metr csaknem bizonyos, 
hogy Hindenburg megválasztása 
bel- és külpolitikai szempontból 
beláthatatlan következményekkel 
járhat.

A német elnökválasztásokról az 
alábbi távirataink számolnak be.

Berlin, április 26.
Az elnökválasztáson a szavazók 

részvétele az eddig beérkezett je
lentések szerint sokkal nagyobb, 
mint amárcius 29-iki választáson 
volt.

A választás napja általában az 
egész birodalomban nyugodt volt. 
Csak néhány városból érkeznek 
komolyabb összetűzésekről szóló 
jelentések. A választásban való 
részvétel általánosságban nagyobb 
volt, mint márciusban és egyes 
kerületekben 85—90 százalékot 
tett ki. Az eddigi számítások sze
rint Berlinben a szavazásra jogo
sultak 85 százaléka, tehát 12 szá
zalékkal többen adták le szavaza
tukat, mint márciusban. A ko
rábbi választással szemben az 
asszonyok is nagyobb mértékben 
vesznek részt a választásban. 
Magdeburgban és Hannoverben a 
választók 90 százaléka adta le 
szavazatát. Élénk volt a válasz
tásban való részvétel Potsdam- 
ban is, amelynek külső képét a 
régi birodalmi színeket viselő

Hindenburg
Marx 
Thaelmann

zászlók adják meg.
Berlinben több helyen komo

lyabb összeütközésre került 6or a 
jobb- és baloldali szervezetek tag
jai között. Különösen Berlin ke
leti részében ezek véres verekedé
sekké fajultak el. Nagyon izga
tott volt a hangtÉat Neukölnben, 
ahol a Reichsbanner szervezet és 
jobboldali szervezetek tagjai igen 
fenyegető magatartást tanúsítot
tak egy csoport kommunista el
len, akik teherautójukon akasztó
fát állítottak fel, amelyen Hin
denburg és Marx képe függött. A 
rendőrség mindenütt idejekorán 
lépett közbe és igy sulyosabbvégii 
verekedések aránylag kisszámban 
fordultak elő.

Berlin, április 26.
Este fél 9 óráig a birodalom 

egész területén a következő sza
vazatokat számlálták össze:

Hindenburg 662.200
Marx 788.815
Thaelmann 106.758

Berlin, április 26.
Este 10 órakor a szavazatok a 

következőképpen oszlottak meg:
Hindenburg 3934.071
Marx 3,677.451
Thaelmann 622.891

Berlin, április 26.
Az első végeredmény Magdeburg 

városából érkezett, ahol a szavaza- városából érkezett, ahol a 
tok aránya a következő:

HindenbuW
Marx
Thaelmann
A keletporöszországi 42 

bői 15 kerület eredménye:
Hindenburg
Marx
Thaelmann
A Düsseldorf-nyugati

végső eredménye:
Hindenburg
Marx
Thaelmann
Elforgácsoiódott 277 szavazat.
Ezenkívül még a következő vég- 

loees eredmények ismeretesek:

81.492
93.063

7491 
kerület

210.525
104.753
15.459 
kerület

253.017
456.457
61.237

11,306.616
10,112.28!)
1,340.023

! Nem ismeretes még a szavazás 
eredménye a potsdami első és má- 

| sodik kerületben, Kelet-Hanno-

I München: Hindenburg 195.334, 
1 Marx 114.020, Thaelmann 13,575 sza- 
i vázát,
í- Lübeck: Hindenburg 35.970. Marx 

30.380, Thaelmann 2801 szavazat,
Barmen: Hindenburg55.675, Marx 

, 33.469, Thaelmann 10.456 szavazat, 
í Elberfeld: Hindenburg 45.470,
j Marx 37.902. Thaelmann 6761 sza

vazat.
Berlin, április 26.

A felsőbajorországi választókerü
let végleges eredménye:

Hindetíburg 630.254
Marx 306.067
Thaelmann 26.509
Az Essen-darinstadti kerület vég

leges eredménye:
Hindenburg 274.323
Marx 366.216
Thaelmann 22.878

Erőteljes lendülettel folyik a harc 
a városházáért

Minden kerületben népes gyűlések voltak — A demokratikus 
blokk köré a választók nagy tömegei csoportosulnak

A fővárosi törvényhatósági vá
lasztásokat soha nem1 előzte meg oly 
izgalom, mint most, amikor a kur
zus végvonaglásban utolsó erőfeszí
téssel küzd a demokratikus haladás
sal szemben a hatalomért.

A plakátharc már a megfelelő 
rendeletek szerint megszűnt, hogy 
annál vehemensebben, induljon meg 

I az agitáció szóval a pártok külön- 
I böző gyűlésein.
I Vasárnap nem kevesebb mint 83 
i gyűlés volt a fővárosban, a legtöb 
bet a demokratikus blokk tartotta, 
de nekigyürkőztek Wolffék is,

A különböző gyűlésekről csak 
távirat stílusban számolhatunk be 
az alábbiakban:

A 11. kerület a Kelen föld-Lágymá- 
uyosi polgári kör helyiségében tartotta 
gyűlését., amelyen K rammer Adolf el- 

I nöki megnyitója után Pakots Xóznet 
| nemzeetgyűlési képviselő rámutatott a

Berlin, április 26.
verben, Braunsehweigben, Észak* 
wesztfáliában, Mecklenburgban é« 
Hessen-Nassauban.

Berlin, április 26,
Berlin 1462 szavazókörzetébo! 

1188 körzet ben a szavazatok állása
n következő:

Hindenburg 301.714
Marx 529.718
Thaelmaiu: 122.290

szavazat.
Délbajorországbnn:
Hindenburg 260.729
Marx 113.465
Thaelmann 8.744

szavazat.
Déli Westfáliáh :
Hindenburg ■161.783
Marx 737.320
Thaelmann 95.021

szavazat.

kurzus bűneire, mely szembeállított elsői 
és másodosztályú polgárokat és exlsz< 
tenciákat tett tönkre.

A Lipótvárosi Demokrata Körben 
ugyancsak nagygyűlést tartottak aa 
Egyesült Ellenzéki Demokratikus Pár
tok, amelyen Pikler Emil elnökölt Er* 
dösi Antal szerint a kurzus a vesztét 
érzi és a zavarosban akar halászni. 
Iledö Mór szerint Wolffék hatalmuk és 
jövedelmező állásaik további megtar
tása céljából a gyülölség átkát szórták 
el a fővárosban. Zilahy Kiss Jenőt pél
dának okáért nyíltan hűtlen kezeléssel 
vádoltam és még vádlottak padjára 
sem iiltottetott. Wolffék listáik élére oda 
tették azokat rz amnesztiáé gyilkoso
kat, akiknek gnmibotjai ott suhogtak a 
levegőben az elmúlt hat esztendő alatt. 
(Zajos taps.)

H>jnus Tllósné után Gál Jenő dr., KMr 
Zoirán dr. és Wildner Ödön beszéltek.

A V-r. válasM/ceriilrtben át 



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, hétfő, április 27.

Posta Sándor elnöki megnyitója 
után dr. Fejér váry Sándor a szo- 
• •iáldemokrnlii párt nevében tartott 
lelkes beszédet. Or. Deményi Ala
dár a jövő törvényhatósági bigott* 
súg feladatáról beszélt. Kertész 
Miklós, a Szociáldemokrata Párt 
főtitkára mutatott rá a kurzus bű
neire s a jövő feladataira.

A IX. választókerület nemzeti demo
krata pártja a központi demokrata kör
ben tartotta meg nagygyűlését. Dr. 
Pető Ernő elnöki megnyitója után dr. 
Jiródji Ernő a kurzus bűneit három cso
portra osztja és foglalkozik a fővárosi 
kurzus közjogi, közgazdasági ós lelki 
bűnei Vei.

Bálkúnyl Kálmán megállapítja, hogy 
.•1 főváros is rendezhet kirakatversenyt 
ás telerakhatja kirakatait a lakáskérdés 
prroteszksógeivel.

Biblli Horváth János, Hoffmann Mi
hály, Körein Dezső és Moskowitz Mik
lós felszólalása után Pakofs József szó
lalt fel.

A XIII. választókerületnek népes 
gyűlése volt, a dobuccai Stern-féle 
vendéglőben. A gyűlés — melyen 
több ezer ember jelent meg — szó
nokai Proppcr Sándor, Fábián Béla 
és Balassa Gyula dr. voltak, akik 
éles szavakkal kritizálták a fővárosi 
rezsim működését és rámutattak a 
jövő feladataira.

A XIV. -választókorillet a Csen- 
gery ucca 1. alatti Boros-féle tánc
iskolában több ezer ember előtt tar
lóit gyűlést, amelyen Magyar Alik- 
lós éles szavakkal támadta Buzáth 
alpolgármester úr plakát cenzúrázó 
rendszeréi, amellyel Wolffékat tá
mogatja. ('Iá 11a dr. Szeiitirmay Im
rén 6 beszólt, majd dr. Fábián Béla 
gúnyos szavakkal bírálta az álellen
zéki listákat és megállapította, hogy 
Ncssi Gyula téves utakon jár, ami
kor nem a Városháza kéményét 
akarja, megtisztítani a koromtól, liá
néin a közgyűlési termet az igazi 11- 
bera 1 izmns képviselőitöl.

.1 XVII. választókerület az. Adria 
Szállóban népgyii’ést tartott. Dr. Weil- 
h-r Ernő megnyitója után dr. Hajdú 
Marod ós l'őröx János v. orsz. gyűl, 
képviselő a Wolff uralom pnszítit&ifttról 
bőszéit. Vili-. Aladár a választási visz- 
szmMéHoket Ismertette, dr. fíaracs Mnr- 
rehié a női válnfeztó'khoz intézett buz
dító beszédet.

A XX. választókerület a Ráday Uccai 
Baranyai vendéglőben tartotta gyűlé
sét, almi Kardos Jenő, Stcrbinszky Li
nót és Vadász Jenő beszéltek.

.1 XXI. választókerület a mosteruccai 
Világmozgó helyiségében tartotta gyű
lését, amelyen Darvas Gyula elnöki 
megnyitója után dr. Kollmann Dezső a 
Koasnth-part. ügyésze szólalt fel. Utána 
Kardira Kálmán ós dr. Lénával Andor 
beszéltek.

A XXII. választókerület a Mária 
Valéria-tolepen tartott nópgyülósen dr. 
Lénával elnöki megnyitója után Darvas 
Gyula beszélt, majd Peyvr Károly nem* 
F.ctgyülcbi képviselő szembeállította a 
budapesti várospolitikát a Wien Ivei.

A XXII. választókerület Kőbá
nyán nagysikerű gyűlést tartott. 
Vágó Sándor bevezető szavai után 
Farkas István nemzetgyűlési kép
viselő mondott beszédet. Utána La- 
tinák Jenő nagyiparos beszélt, majd 
Rródy Ernő főleg a forgalmi adó 
ügyéi tette szóvá és sürgette az 
Ausztriában már régen megvalósí
tott forgalmi a dó-reformot Utána 
Vámbéri Rusztem dr. mondott ha- 
lasos komoly beszédet. Gál Benő és 
Illés István szavai után a népgyíi- 
lós véget, ért.
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Dr.KliHtsLM 
loporvos, specialista fogász 

BpeslVil,ErzsébBtkl>rat40-42
és koronák aranyatpótTó fémből 

nita£s*i ?/- Műtétek weBni! 

toluljon a legnagyobb bitalom
mal <O ée óta feMMaiaa 
rendelőnkbe - Vidékiek soroíi- 
klvfll fogadtatnak. — | ; évi irtf- 
állás! Rendkívül ménekéit áraki 
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Ezen a héten megalakulnak a szavazatszedő 
küldöttségek

Ezzel szendien a szabadelvű párt 
eddig egyetlenegy kerületben sem 
tudta összehozni az 1000 ajánlót. A 
Ripkapárt, amely legelsőnek készült 
el jelöltjeinek listájával s így első-1 
nek kezdhette meg az aláírások, 
gyűjtését, az első két nap sikerei' 
után kénytelen belátni, hogy na
gyon kevés híveinek a száma s ma ' 
már alig képes ajánlókat szerezni. 
Nagyon kétséges, hogy a Ripkapárt 
összetudja-e hozni mindím kerüle
tében a minimális ajánlást. Wolffék'

A kerületi elöljáróságokon csak 
még ma, hétfő estig lehet átvenni 
a ki nem kézbesített szavazó jegye
ket. Több mint 80.000 szavazó iga
zolvány van jelenleg az elöljárósá
gokon, amelyeket a fantasztikus el
írások ós más gondatlanságok 
miatt nem vehettek át a választók. 
Vasárnap délelőtt, is hosszú sorok
ban álltak az elöljáróságok folyó
som, akik nem képesek igazolvá
nyaikhoz jutni, de nagyon kevés
nek sikerült a szavazójegyét meg
szerezni .mert a hatóságok a telje
sen elferdített szöveggel kiállított 
rossz ucca névvel, házszámmal ellá
tott szavazójegyeket nem adja ki a 
tulajdonosainak. Hétfő este az elöl
járóságok a megmaradt igazolvá
nyokat jegyzék kíséretében átadják 
a választási bizottságoknak, ame
lyek az elírásokat és a hibákat he
lyesbíteni fogják. A városházán 
úgy határoztak, hogy

a Iévesen kiállított igazolvá
nyok kijavítása után a, kerületi 
elöljáróságok újra kikézbesilik 
a szavazó jegy eket s errevonat- 
kozóan még a mai napon a pol
gármester hirdetményt fog ki

bocsátani.
A városházán most készül annak 

a plakátnak a szövege, amely a vá
lasztások helyét, szavazatszedők ül 
döttségek tagjainak neveit és szik
helyeit. valamint a választással j 
kapcsolatos egyéb tudnivalókat 
közli. A

Ami a szavazószelvények gyűjté
sét, illeti, mind a négy harcba induló 
párt nagy eréllyel folytatja az alá
írásokat és a szelvények gyűjtését.

A demokratikus blokkhoz tar
tozó pártok olyan fényes sikert 
értek cl a polgárság körében, 
hogy a. mai napig mind a 22 vá
lasztókerületben nemcsak hogy 
teljesen megszereztek a minimá
lis 1000 aláírást, hanem a kerü
letek legnagyobb részében már 
többszörösen túl is ajánlották a 

demokratikus blokk listáit.

K tüntetésre Mvathoxófmak 5% engedmény

Halálraítélt,
aki a börtönőr revolverével 

agyonlőtte magát
Furfangos módon megkaparintotta a börtönőr revolverét. 
Jl dühöngő Heinzét a fegyőrök se tudták megfékezni. 

Gázzal tették ártalmatlanná
Bor.oszló, április 26.

Heinze Frigyes szállítómunkás, 
akit a boroszlói bíróság rablógyil
kosság bűntette miatt halálra. ítélt, 
a börtönben borzalmas módon ve
tett véget életének.

Heinze szombatról vasárnapra í 
virradó éjjel cellája elé csalta az 
éjjeli szolgálatot teljesítő börtön- 
őrt és kérte őt, hogy a vasrács előtt 
levő íárgyat. melyet állítólag ő ki
ejtett, vegye fel. Abban a pillanat
ban. amikor az őr meghajolt. He- ■ 
inze a rácson keresztül elvette a ■ 
börtönőrnek pisztolyát és megfő- i 
nyegette őt vele, úgy hogy a bör
tönőrnek menekülne! kellett. A sür
gősen előhi'vott megerősített őrség 
sem tudta Heinzet megközelíteni és 
ezért elhatározták, hogy gázzál 
fogják őt elkábítani. Heinze azon
ban betörte cellájának ablakát és 
halállal fenyegetett meg mindenkit,

Madarat tógáról,
Embert iászabésu

IMHOF
ruhájáról ismerik meg

DMzabású 
ulsfer 795 
Gyapjú diuat- 
ölíöny 795 
Gummifelölto 

aláírás gyűjtése csak Budán halad 
az. áltáluk remélt tempóban . 
pesti kerületekben azon.ban n-i a 
nehézségekkel kell meffkiizdeníök 

minden terror ellenére egy eaés- 
sor választókerületben nem teUe, 

mén Wolffék ajánlása * '

s nincs kizárva, hogy az, utolsó per- 
eJ« k,e11 .faradniök, hogy valóénív. 
nyi. kerületben átadhassák atelíL 
listát. w 1C6>

A partoknak különben még Ki
n.w all rendelkezésükre az ajánló Ok átadásáig Május 6-i^tartÍ^ 
“ minimális 1000 ajánlás'
sál ellátott jelölőíveket éterin;

aki hozza közeledni merészkedik, 
Erre a cella ablakát kívülről vas
tagmatracokkal tömték be és erős 
gázhullámokat bocsátottak be a 
cellába. Mielőtt azonban a gáz meg
tette volna a. halasát, Heinze a bör
tön őr szolgálati fegyverével, amclii 
hét golyóval volt megtöltve, főbe- 
lőtte magát. Mire a börtönörök be
hatoltak a cellába Heinzet. akit 
másnap kellett volna kivégezni', hol
tan találták a cella padlóján.

Sohasem iigg hí 
az óvatos ember házából 

DIANA 
SÓSBORSZESZ 

épen úgy, mint ahogy a tavaszi vásáron 
látható szabadon lebegő 

DIANA 
SÓSBORSZESZ 
palackból megállás nélkül 
ömlik ez a csodaszer

A látogatók százai bámulják ezt 
a megfejthetetlen rejtélyt

Megnyílt
Márkus Imre 

ahó- 
margiíszigeti 

étterem 
kávéház 

cukrászdája 
Minden vasár- és ünnepnap 
délelőtt és mindennap dél után 

katonazene- 
hangverseny 

este 

Radics Béla 
muzsikál 

Mulatságok részére különtermek 

Telefón 119-62
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Dobos Gyula nevű alkalmazottjá
val névházasságot köttetett. Leá
nyom számára pedig lakást nyitta
tott a Royal szállodában. Később 
azonban a támogatás egyre szeré
nyebb keretek között mozgott. Vé
gül szerencsétlen leányom még a 
lakbérét sem tudta kifizetni. Kény
telen volt a szállodából eltávozni, 
sőt ruhái nagy részét is régi tarto
zása fedezésére zálogképpen ott tar
tották. Mikor erről tudomást sze
reztem, szülői kötelességemnek tar
tottam leányomat és két gyermekét 
magamhoz venni.

i — A múlt hét csütörtökjén — 
folytatja az apa — azzal távozott el 
leányom, hogy felkeresi a kereske
dőt és most már teljes erkölcsi re
habilitációt fog kérni. Azóta nem 
láttuk gyermekünket.
f — Másnap felkerestem az illetőt 
és felkértem, hogy mondja meg, 
hol van a leányom.

— Adja .vissza a gyermekemet — 
mondottam neki.

— Tőlem ne kérje — felelte kö-< 
zömbös hangon.

j — És most már ötödik napja vá
jnom a híreket és rettegek, aggó
dom feleségemmel együtt: hová

I lett a leányom és két kis gyermeke? 
; — fejezi be Benyovszky Imre.

Munkatársunk felkereste a 
nyovszky főszámtanácsos által 
litett belvárosi kereskedőt, aki __
kor elmondottuk neki a történte
ket csak ennyit válaszolt:

—- Zsarolási manőver az egész! 
(Benyovszkyék nagyon jól tudják, 
hogy hol van a leányuk. A rendőr- 

.... . . . séggel különben közöltem a címet,
I A rendőrség az eltünes bejelentő- ahol megtalálhatják.
kekor Barabás rendörkapitany ut- Mindennek (lac..h.a Do6os Gynlá. 
. hniKailasa njomaii “ ne és gyermekei a késő esti órákig, Gyermekmenhelyhez fordult azon- gem |ierültek elő
| bán kiderült, hogy Dobosné ott . ..
inem jelentkezett. Ugyancsak ered
ménytelennek bizonyult minden 
más olyan feltevés is, hogy Do- ^
bosué valamelyik gyermekvedelmi Mnifnn nq>41||fi6b
intézetben nyert elhelyezést. A HullUII wLlfiallljUn Ol
rendőrség ezekután más irányban — , ,
kutat az eltiint nő és gyermekei az ügyészségre a

A Hétfői Napló munkatársa fel
kereste Dobos Gyuláné szüleit, akik 
aggódva lesnek minden hirt és at
tól rettegnek, hogy lányuk gyerme
keivel együtt öngyilkosságot köve
tett el.

Dobosné édesapja, Benyovszky 
Imre statisztikai hivatali főszámta
nácsos a következőket mondotta

Ileánya eltűnéséről:
| — Leányom hat évvel ezelőtt a
i közélelmezési minisztériumban volt 
! alkalmazva, mikor megismerkedett 
; egy dúsgazdag belvárosi kereske
dővel, aki magához vette irodájába 
leányomat. Az ismeretségből, csak- 

(hamar bizalmas viszony fejlődött 
ki, amiről azonban, sajnos, csak ak
kor győződhettem meg, mikor négy 
évvel ezelőtt a viszonynak követ
kezményei lettek. A kereskedő, aki 
nős ember, megígérte ekkor, hogy 
leányom jövőjéről gondoskodni fog.

IVégh János tiszti főorvos 
kötelezvényt íratott alá a tiszti 
orvosokkal, hogy csak Wolffék

Jelöltjeire szavaznak
; talba a városházára s ott tette eléje 
aláírás végett az íveket. Természe- 

J tes, hogy igen sok tiszti orvos 
i nem mert ellenszegülni liivatalfő- , 
. nöke felszólításának s bár nem tar-j 
i tozott a kurzus hívei közzé, mégis | 
í kényszerűségből aláírta, hogy 
: Wolffékra fog szavazni. Néhány ke
rületi orvos azonban volt olyan bá-' 
tor, hogy egyenesen megtagadta az 
aláírást s ezek most minden perc
ben félnek, hogy lecsap rájuk Végh 
János bosszúja.

Mindenesetre sem a polgárság
nak, sem az orvostársadalomnak,

Eltűnt két gyermekével 
egy főszámtanácsos leánya 
Csütörtökön még fenjárt a főkapitányságon — A rendőr
ség eredménytelenül keresi az eltűnt asszonyt - Egy 
úrileány szerelmi regényének epilógusa — Az érdekelt 
belvárosi kereskedő azzal védekezik, hogy az eltűnés 

zsarolási manőver
A főkapitányságon szombaton bee

jelentették, hogy Dobos Gyuláné 
született Benyovszky Gizella, — aki 
férjétől különváltan él — négy éves 
Hugó és két éves Béla nevű gyer
mekével együtt eltűnt szüleinek 

[ szénatéri lakásáról. A huszonnégy 
! éves uriasszony a múlt hét csütör
tökjén este azzal távozott el hazul- 

jról. hogy fontos családi ügyben 
kell elmennie, de pár óra múlva 

! hazaérkezik. Magával vitte két 
.gyermekét is. Ettől az időtől kezdve 
nem jelentkezett szüleinél, akik 

1 azóta semmi hírt sem hallottak 
; gyermekükről és két unokájukról. 
! A bejelentés nyomán a rendőrség 
azonnal megindította a , nyomozást 
az eltűnt uriasszony után. Munka
társunk megállapította, hogy Do
bos Gyuláné csütörtökön a késő 
esti órákban megfordultba főkapi
tányság Zrinyiuccai épületében.

A központi ügyeletén szolgálatot 
teljesítő Barabás dr. rendőrkapi
tányt kereste fel Dobosne. Elpana
szolta, hogy kellemetlen családi 
ügyek miatt hajléktalanná vált és 
nem tudja mit csináljon két gyér- 
mekével. A rendőrkapitány ajánló 
sorokat adott Dobos Gyuláimnak 
Vogel Józsefhez, az Országos Gyer- 
mekmenhely gondnokához, melyben 
a gondnokot arra kérte, hogy he
lyezze el őt gyermekeivel együtt a 

, menhelyen.

sem az összeülő közgyűlésnek nem 
szabad elfelejtenie, hogy Végh Já
nos mire használta fel a választá
sok előtt hatalmi pozícióját. Illeté
kes körök figyelmét is felhívjuk a 
politikus főorvosra, mert midőn az 
egész vonalon az a jelszó, hogy a 
hivatalokban nem szabad politi
zálni, tarthatatlan helyzet, hogy a 
főorvos alárendelt orvosai pplitikai 
meggyőződésére, hatalmánál fogva 
nyomást gyakoroljon. A tiszti fő
orvost különben egy kissé önző 
célok is vezérelték, amikor agitálni 
kezdett Wolffék érdekében. A jövő 
évben ugyani's tiszta jítás lesz a fő
városnál s ekkor lejár a főorvos 
mandátuma is. Végh János jól 
tudja, hogy újra való megválasztá
sát csak Wolfféktói remélheti, mert 
annakidején is Wolffék ültették öt 
be — más érdemesebb személyek 
méltatlan mellőzésével — a főor
vosi székbe. A tiszti főorvos tehát 
éjjel-nappal korteskedik Wolffék 
győzelmeiért, hogy újabb 6 évre 
hozzájusson kényelmes állásához.

A fővárosi válaszások időpontja; 
veszedelmesen közeledik s a hátra 
levő rövid időt a legerélyesebb ági-. 
tációra igyekeznek a pártok fel-, 
használni. Wolffék a tőlük jól is
mert terrorral kísérlik meg szó-j 
niorú kilátásaikat megjavítani' sj 
semminemű eszköztől nem riadnak: 
vissza, hogy fenyegető vereségü
ket elhárítsák. Nem csak a válasz
tók körében agitálnak Wolffék em
berei a kurzus érdekében, hanem 
még azoknak az érdekeltségeknek, 
testületeknek kebelében is igyekez
tek terrorizálni a tagokat, amelyek 
a fővárosi törvény értelmében ki
nevezett tagokkal képviseltethetik 
magukat az új törvényhatósági bi
zottságban. Ezek az érdekeltségek 
és testületek már nagyrészt meg
ejtették a jelöléseket s jelöltjeiket 
kinevezés végett már fel is terjesz
tik a belügyminiszterhez, illetve a 
kormányzóhoz, azonban csak most 
derül ki, hogy kik és milyen eszkö
zökkel próbálták a testületek tag
jait Wolff-párti emberek jelölesere 
kényszeríteni.

Nem lehet érdektelen például, 
hogy egy aktív fővárosi köztisztvi
selő, Végh János dr. tiszti főorvos, 
miképen akart Wolffék _ előtt érde
meket szerezni politikai agitacio- 
jával s hogyan kísérelte meg köz
tisztviselő társait jelöltjeinek támo
gatására rábírni. Az Országos Or
vos Szövetség, ugyanis mint, isme
retes 3 kinevezett taggal képvisel
teti magát a főváros közgyűlésében j 
Érre a három helyre az Orvos özo- j 
vétség 12 jelöltet kellett, hogy elő-; 
terjesszen a kormányzó elé. A szö
vetség ‘orvostagjai a jelölést illető
leg több pártállásra oszlottak, de 
legtöbben voltak azok, akik parton 
kívüli, az orvostársadalom érdekeit 
szem előtt tartó orvosok jelölését 
tartották kívánatosnak. Végh János 
dr. tiszti főorvos azonban, aki ma
gas állását a kurzusnak köszönheti 
s még ma is lelkes híve Wolilek 
politikájának, síkra szállott a kur
zus érdekében s akciót indított, 
hogy

ag Orvos Szövetség kizárólag 
Wol ff párti jelölteket terjesszen 
fel kinevezés végett a kormány

zóhoz.

A tiszti főorvos politikai fellobba- 
nását sokan rossz szemmel nézték, 
mert összeférhetetlennek tartottak, 
hogy Végh János aktív köztisztvi
selő' létére politikai agitációt foly
tasson. Végh János azonban nem 
törődött az orvostársadalom felhá
borodásával, előtte egy cél lebegett, 
hogy megmentse Wolffék süllyedő 
hajóját s szolgálatokat tegyen an; 
nak a pártnak, amelynek gyönyörű 
pozícióját köszönheti. A tiszti fő
orvos tehát íveket készíttetett, ame
lyeken a következő néhány sor 
állott:

„Alulírott ezennel becsületszó
val és aláírásommal kötelezem 
magam, hogy az Országos Or
vos Szövetség jelölő ülésén sza
vazatommal kizárólag W oly-

párti jelölteket támogatok

Elsőnek, maga Végh János írta alá 
az ívet s azután köröz>etni kezdte 
az orvosok között. Mindenek előtt 
a tiszti főorvosi hivatal 
Íratta alá a 
nyilatkozatot, 
tiszti orvosok 
sok elé került

os hivatal
szolgákkal küldte az alájaren- 
dclt orvosokhoz az ívet, azzal az 
utasítással hogy azt írjak aia.

Akit nem találtak otthon, azt Végh 
János berendelte a főorvosi híva-

Be- 
em- 
ml-
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főorvos a kötelező 
majd a t kerületi 

és a hatósági orvo- 
az ív. A tiszti főor-

A bíráló-bizottság által egyhangúlag 

első díjjal 
állami díszoklevéllel

. kitüntetett 

versenykirakatai 
még néhány napig láthatók!

félmilliárdos posta
csalás féltéséit

Négyet tartóztattak le Budapesten 
; — Egyik a nyíregyházai fogházban 
van — A hatodik bűnös még bujkál

A félmilliárdos postacsalás tette
sét vasárnap újból kihallgatta Ma- 
rinovich Marcell rendőrfogalmazó. 
Lengyel Sándor, az elzüllött volt 
postatiszt cinikusan megismételte 
vallomásál. Elmondta börtönbejutá
sának és Kerekes Józseffel való meg
ismerkedésének részleteit, hogy be
szélték meg a csalást, hogyan von
ták be Bárd Endrét. Kiéin Andort 
és a nyíregyházai két embert. Bod
nár Józsefet és Fried Mórt a szélhá-. 
mosságba. A kihallgatások után 
Bartha Gyula dr. reudőrtanácsos ki
hirdette Lengyel, Kerekes, Bárd és 
Kiéin előtt az előzetes letartóztatást 
elrendelő végzést. A letartózta fásba 
mind a négyen belenyugodtak és 
nem jelentettek be felfolyamodásf.

A nyíregyházai ügyészség foghá
zában lévő Fried Mórt még nem 
szállították föl Budapestre, mert 
megvárják, míg a Nyíregyházán 
bujkáló hatodik tettes Bodnár Jó
zsef is kézrekerül és vele együtt fog
ják felhozni.

A négy letartóztatott embert hét
főn délben fogják átkísérni az 
ügyészség Mackó uccai fogházába.

I Hazugság légára
Kizárólag a

Corvin Színhízlran
OrlH Ilim látható őrlőn film

Janos berendelte a ioorvosi mv* -----------_ ___------------------------------------ - ---------------——— - ■ •

Beretoís Pnsztlllo a lesmaUb fejfájást elmulaiztja
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Schenkné kibékíti Júdást 
Jézussal

Mari néni a médium — A nagymama kopogtat a tányérokon 
Schenknét nem hagyják aludni a szellemek — A megtérő 

Pilátus, tolvaj és kofa

Most 
rám

műit 
hiá-

A hzobaban léi hu mái y dereng, Srókc 
ina. diváayou, ágyszélen emberek ülnek. 
»♦ halk Suttogással difik líráinak. Csupa 
egyszerű iparosok éa asszonyaik, akik 
az elkövetkezendő pillanatok nagyszerű
ségétől meghatottan átszellemült arccal 
várakoznak. Csak az egyik sarokban 
nevetgél három fiatalember, amiért a 
többiek megbotránkozva pislognak rá
juk. Végre megjelenik a „vezetőnő": 
Schenk Kúrolyné. Mindennapos kispol
gári asszony. Vele együtt érkezik a mé
dium: öreg, ötven év körüli iparos- 
asszonyféle. Külseje semmi misztikus 
Xépeséget nem árul el. örömmel iidvöz- 
Mk:

— Hogy van, Muri néni?
— ó, köszönöm, jól. Ma egész uap 

megszállva érzem magam.
Mindenki elcsendesedik. Schenkné fel

áll és titokzatos, fátyolos hangon egy 
hosszú, négyoldalas fohászt olvas fel. 
Aztán leül szemközt a médiummal, erő
sen a szemébe néz, elmondat vele egy 
Miatyán kot, végigsiniitju az arcát: és 
Mari néni transzba jut. Alszik. Am egy
szerre csuk Ízes józsefvárosi dialektus 
bán megszólal:

— Jó napot kívánok!
— Ki vágj'., jó lélek? — kérdi tőle 

Schenk ué.
—- Én a Tálasné vagyok.
Tehát itt az első szellem. A sutokból 

megszólal egy iirog nő:
•— Kezeit csókolom, mama. Hogyan 

van? Lát-e már világosságot?
— Nem gyermekem — hangzik a föl

döntúli válasz —,. még teljes sötétség
ben vagyok.

— Miért nem bókul már ki a papával? 
Örök sötétségben akar maradni?

— Bókülnék én, de ő .nem akar, 
is itt áll mellettem, de még csak 
se néz.

— Nyújtsa csak neki a közét.
A médium nyújtja a kezét, de, 

a további diskurzusból megtudom, 
ha. mert, a papa nem akar bókiilui és 
Schenkné a Tálas néni lányával közös 
erővel kapacitálják a. bókülésre. Fenye
getőznek, hogy ha nőin békfil ki, örök 
sötétségben marad ő is és sohasem fogja 
meglátni a nagy világosságot, de az 
öreg szellem hajthatatlan marad. Ért
hető is egy kicsit, mert — mint a szel- 
Imi) elmondja — a mama ezelőtt har
minc évvel nagy bűnökkel terhelten 
halt meg. Fiatal korában ugyanis sok
szor megcsalta és otthagyta az urát, 
nmg a gyermekeit.

Az eredménytelen purparlé után a 
szellemek, a médium, Scíhenkné és - a 
közönség i mind imádkozni kezdenek. 
Ima után a médium felébred, megtöri! 
a szemét és újból transzba esik. Egy
szerre csak rettenetes jajgatásba és zo
kogásba tör ki. Alig lehet lecsillapítani. 
Egy jó lélek sir Mari néniből. Ezt on
nan tudom, mert igy köszön:

— Dicsért essék az Ur Jézus Krisztus.
— Ki vagy testvérem — kérdi tölo 

Schenkné.
— A Nagyné vagyok. Itt van a fiam, 

vele akarok beszélni. Erre felemelkedik 
egy idősebb ur, könnyes szemekkel a 
médiumhoz lép és kezet csókol neki. 
Mari néni újból jajveszókelui kezd. A 
hallgatóság kórusban velő. Rettenetes 
látvány.

— Tudom, hogy sokat, szenvedsz, gyér- 
tnegem. De ne csüggedj. Én veled va
gyok és vigyázok rúd.

Mivel a meghatottságtól senki som tud 
boszélui, egyedül Schenkné érdeklődik:

— Látsz már világosságot?
— Hogyne. Már nagyon világosban 

vagyok és vezetőin is van. De Isten ve 
letek.

Újabb körimádkozás és Mari néni ki
merültén felébred. Miközben pihen, fi
gyelem aa arcokat. Mindegyik fanatikus 
hittel hallgat és izgatottan várja, mi
kor kerül rá a sor, hogy szeretett ha
lottjával beszélhessen. Hirtelen hangos 
kiáltozásra riadok fel:

— Egy. liter bort! — kurjongat Mari 
néni.

Mindenki rémülten rezzen össze. Egy 
ross# lélek jött a „körbe". Csak Sebeik, 
né nyugodt.

— Mér megint itt vagy? Hát non. ia- 
uultad meg, hogyan kell köszönni! 
iT ulkozz előbbi

— Mit nekem ima. Bort adjatok!
— Akkor miért jöstz ide megzavarni 

a köriiuket, tudod, hogy itt nincs 
kocsma. Fontosabb dolgunk van, mint 
veled foglalkozni.

Vagy öt percig igy veszekednek 
Schenkné meg a rossz lélek, aki annyira 
rossz, hogy még a többieket sem engedi 
megtérni. Végül is kidobják a körből. 
Utána egy tolvajt, majd egy kofát térit 
meg Schenkné, de nehezen megy, mert 
a kofa szelleme rettenetesen szenved, 
amit Mari néni velőbe hasitó jajgatása 
tolmácsol. Az előbbi rossz lélek folyton 
üti.

Most Schenkné egy rokona jön, aki
től megkérdi, ki kopogott tegnap a tá
nyérokon.

— A nagymama volt — válaszolja a 
lélek.

— Nagyon köszönöm. Mondd meg neki, 
hogy máskor is kopogtasson el hozzánk. 
Hanem ma éjjel egyáltalán nem tudtam 
aludni. Állandóan zavartak a. szellemek. 
Próbáltam delejezést használni, de az 
sem ért? semmit.

Újabb szellem .jön:
— Pilátus vagyok ám! — kiált fel ér

ces hangon Mari néni, hogy mindenki 
kellően tudja értékelni a magas vendég 
látogatását. — Itt áll mellettem a Ju 
dús. Együtt járunk mindig.

— Jó pipák vagytok együtt — vála
szolja Schenkné és nem respektálva az 
előkelőséget, alaposau leszidja Pilátust. 
— Mikor fogtok már imádkozni is?

— Ila, ha, ha — nevet Pilátus —. 
Muri néni, mit gondolsz rólunk?

De Schenkné nem hagyja magát és 
midig beszél neki, inig a közönség leg
nagyobb gyönyörűségére megimádkoz- 
tatju Pilátust.

— A múlt héten is úgy imádkozott — 
inondja a körülötte ülőknek Schenkné 
—, hogy csak utána vette észre. Nem 
adok egy félével és Pilátus megtér.

Pilátust lehat békességben elengedik 
és jön Judás.

— Hát veled mi lesz? — kérdi Schenk
né. — Mikor térsz már meg? Sohase 
fog bocsánatot kérni Jézustól? Tudod, 
hogy ki kell már egyszer békülnöd vele. 
Meglátod, hogy meg fog bocsátani ne
ked, próbáld csak meg.

.Judás azonban méltatlankodva tilta
kozik az ilyen megalázkodás feltétele
zése ellen, de Schenkné úgy látszik ma 
jó formában vau, mert rövid félóra 
alatt szép szóval és fenyegetésekkel si
került legyőznie Judáat, aki végül is 
összetcszi a kezeit és Schenknó után 
mondja:

— Édes jó Jézusom. Bocsáss meg ne
kem. amiért hűtlen voltam hozzád ós 
elárultalak. ígérem, hogy ezután ... és 
igy tovább.

Frenetikus siker koszommá az ered
ményt. Az egész hallgatóság sugárzik 
az elragadtatástól.

— Nagyon jó lélek ez a Schenkné — 
súgja mellettem valaki. — ügy vezeti 
az elkárhozott szellemeket a világos
ságba, mint kevés vezetőnő. Nem is tu
dom, hogy hálálják majd meg neki a 
rossz szellemek. Ezt a .Tudást is már 
vagy négy hete dolgozza, hogy bókül
jön ki.

Újabb lélek a láthatáron. A sarokban 
ülő fiatalemberek egyikének a nővére.

— Szervusz írónké — üdvözli kodé 
lyesen és engedélyt kér, hogy kérdezős
ködhessen tőle.

— Mit csinál a Juliska?
— Jól van.
— llát a Samu bácsi, meg a Tilda 

néni, hogy vannak őkl Találkoztál-e már 
velük?

A médium hallgat. Sohenkoé zavarba

A Ház csütörtökön napi
rendre tűzi az építkezési 

törvényjavaslatot
A kormány a munkanélküliség enyhU 

lését várja az építkezési törvénytől
A 25-ös bizottság Csütörtökig 

előreláthatóan letárgyalja a válasz
tójogi törvényjavaslatot, mert a 
kormány ragaszkodik a május else
jei terminushoz és a módosítások
kal szemben elfoglalt merev állás 
pontjával amúgy is céltalanná tett 
minden ellenzéki1 akciót Munkatár
sunk beszélt ebben az ügyben

SZILÁGYI LAJOS 
képviselővel, az ellenzéki blokk 
egyik vezérével, aki a következő
ket mondotta:

— A bizottság csütörtökig le
tárgyalja a választójogot annál 
is inkább, mert — bár majdnem 
minden §-nál módosítást nyújtok 
bo, a kormány ridegen elutasító 
magatartása miatt csak igen rö
vid indokolásra fogok szorítkozni 
Ilyen körülmények között tekin

tettel arra, hogy a bizottság hétfő
től kezdve délelőtt és délután is 
ülésezni fog. csütörtökön feltétlenül 
a Ház elé terjeszthető lesz a 25-ös 
bizottság előadójának a választó
jog letárgyalásáról szóló jelentése. 
Nem lesz tehát szükség arra, hogy 
a Ház újabb terminust adjon a bi
zottságnak a választójog letárgya
ló sara. Az elnökség a csütörtöki 
ülésen, amelynek napirendjén a to
vábbi teendőkről való intézkedés 
szerepel, — hír szerint — arra fog 
javaslatot tenni, hogy a Ház ked
den, május 5-én tartsa legközelebbi 
ülését. Nem lehetetlen azonban, 
hogy

S;atimCgWrdl Mari n«n

— Látom — Válaszol szomorúan — 
hogy nem hisz bennem a bátvám ű'

Akkor nem beszélhetek. Mai 0^2 
lövő héten újból eljövök. & J a

A fiatalember esküdözik, horv v.v 
hisz, de nem használ semmit. Sri nto! 
nem válaszol többet. neni

Mikor Schenkné látja, hogy mind, 
mábayaló búcsúzóul megimádkoztatfa
a szellemet ás az szépen elmondja a Mi 
atyánkot Általános megrökönyöd”
mert a lélek a földön zsidó volt, honnan 

‘ehet keresztény módon imádkozni’ 
bch&kné is érzi a teltolakndó kérdés/ 
mert a szellemhez fordul: ’

— Honnan tudod a Miatyánkot!
— Megtanítottak rá itten — fclell

szellem —, van egy vezetőm és az i, 
tanít imádkozni. 4

Úgy látszik, a túlvilágon i8 kurzus 
von ma. Hajdú Endre.

pénteken is ülést tart a varia 
lament

és ennek az ülésnek a napirendjén 
az építkezések előmozdítását célzó 
intézkedésekről szóló torvényjaw 
lat fog szerepelni.

TEMESVÁRT IMRE 
építkezési javadat előadók

onnek a tör- 
azonban 1923, 
lejárt Ez a 

az újoujian 
évi. az átala- 
évi adómen-

az építkezési javaslat előadók 
ugyanit a következőket mondotta a 
Hétfői Hgpló munkatársának:

— Úgy tudom, hogy a némáét 
gyűlés pénteken érdemleges ülést 
fog tartani, amelyen tárgyain! 
fogjuk ínárj az építkezési törvény
javaslatot. A kofcmány ugyanis 
nagy súlyt helyez arra, hogy az 
építkezéseket, niegkönoiyitse és 
ezáltal a munkanélküliséget eny
hítse. Ezért
a választójogot megelőzi az évit 

kezési javaslat tárgyalása.

Kettős célt szolgál ez a javaslat, 
amely tulajdonkópen kiegészítője 
két törvénynek: az 1921 évi LL és 

J923:XXXIV. törvénycikkeknek. Az 
1921. évi LI. te. alapján a kor

mány állami hiteltámogatásban 
részesítette a városok és községek 
lakásépítkezéseit, .
vénynek a hatálya 
évi december 31-én 
törvény egyébként 
épült házaknak 30 

kított lakásoknak 15 
tességet biztosított

Az 1923. évi XXXIV. te. alapján 
a kormány állami hitelt bocsátott 
rendelkezésre az állandó lakás 
céljait szolgáló és a lakásépítő 
tevékenység kereteibe sorozható 
egyéb építkezéseknek. Az adómen
tesség e törvény alapján 30—25 
évre terjed.

— Ezeknek a törvényeknek a 
hiányossága az, hogy csak lakás
építkezéseknek biztosítanak ked
vezményeket, már pedig a lakás
kérdés megoldásán kívül a kor
mányzatnak a münkanélköliscfl 
enyhítésére ér ^»>»*^r,r,iiőnivnak. 
teremtésére is ... . ,
Ezért kell különösebb jelentőse
get tulajdonítani a tárgyalás a la

és munkaalkalmak 
törekednie kell. 
" ' ’ jelentőse-

*' -’-íXtiV UliajUUUIWlUi -1 l«. K.’.v—- —
kerülő építkezési törvényjavaslat 
nak, amely a következő intézke
déseket tartalmazza: . ,

— Az adómentesség kiterjed 
nemcsak azokra az építkezésekre, 
amelyek lakások építését céloz 
zák. hanem bármilyen más cél 
szolgáló épületek emelésére t 
Azok a háztulajdonosok, akik ia 
kasokat építenek akár uj épületeK 
emelése, akár tatarozás, akár át
alakító munkálatok útján 
szabad rendelkezési jogot nyer

nek lakásaik fölött.

JzaKORVOSI--—
CIÜST S»tV»RS»«-OLT*S. - Rendeli, 

KáköGzéút 32. 1. cw. Kólnuwsl szcswtfc
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Kereskedő é$ Iparos Újság
A gazdasági érdekképviseletek vezetői 
blokkllstáján bevonulnak a városházára

A kereskedelmi és ipari érdekkép
viseletek évtizedek óta hangoztatott 
kívánsága, hogy a politikai pártok 
úgy az országos, mint pedig a köz
ségi választásoknál ne ötletszer.űen 
jelöljenek ki egyes kereskedőket és 
iparosokat, mint, ennek az osztály
nak képviselőit, hanem legyenek fi
gyelemmel arra, hogy kik fejteitek 
ki olyan érdekképviseleti munkássá
got, melynek alapján joggal felte
hető, hogy jelölésük és megválasz
tásuk valóban bizalomra és rokon- 
szenvre talál a kereskedők és iparo
sok körében. ,

Most végre a múlt heten nyilvá
nosságra került jelölési lajstromok
ból a kereskedő és iparos választók 
egyhangú. megelégedéssel és öröm
mel állapították meg, hogy a fővá
rosi törvényhatósági választások al
kalmával a Demokratikus Blokk 
igyekezett ennek a kívánságnak a 
lehetőség szerint eleget tenni és ki
zárólag a Demokratikus Blokk lis
táin szerepelnek úgynevezett „biz
tos" helyeken a kereskedelmi és 
ivari, érdekképviseletek reprezen
tánsai.

Kivétel a teljesen helyi jellegű li
pótvárosi polgári párt, mely listája 
élére Sándor Pált az OMKE elnökét 
állította. Köztudomású azonban,hogy 
Sándor Pál mandátumát nem tartja 
meg, s így csalódni fognak mind
azok, akik az ő kedvéért a lipótvá
rosi polgári párttal szavaznak. Sán
dor Páltúl tehát semmit sem várhaj
nak a kereskedők és iparosok a va- 
ro.s»Jiázán. De annál nagyobb re
ménységgel tekintenek

Lédermann Mór az Országos Ke
reskedő és Iparos Szövetség el
nökének működése, elé. aki az er
zsébetvárosi XIII. választókerü

letben vállalt jelöltséget.

Lédermann már régebb idő óta 
tagja volt a fővárosi törvény ható
sági bizottságnak s a legutóbbi vá
lasztáson a Terézvárosban nyert 
mandátumot,. Komoly és produktív 
munkál fejtett ki. az egyes gazda
sági bizottságokban, melyekből azon
ban a kurzusuralom az ellenzék ösz- 
szes tagjaival együtt tudvalevőleg 
kiszorította. Általános meggyőződés, 
hogy a küszöbön álló rendszerválto
zás kapcsán ismét fontos szerepet 
fog betölteni a gazdasági ügyek in
tézésénél s ez a meggyőződés jut ki
fejezésre az erzsébetvárosi kereske
dőknek és iparosoknak a blokkhoz 
való tömeges csatlakozásában.

Harcos képviselőt nyer a kereske
delmi és ipari osztály

Vértes Emil, a. léövárosi Keres
kedők Egyesülete ügyvezető el
nökének személyében is, aki a 
belvárosi VT. választókerület 

egyik listavezetője.

Vértes Emil régi és kipróbált ve
zetője a belvár.osi polgárságnak s 
Utóbbi időben különösen az iizlotbe- 
rok kérdésében folytatott elszánt 
küzdelmet, melynek oroszlánrészé 
van abban, hogy a kormány feladta 
merev magatartását. Kétségtelen, 
hogy hasznos tagja lesz az uj tör
vényhatóságnak s a belvárosi ke
reskedők és iparosok döntő gyoze- 
zelemhez fogják segíteni azt a listát, 
melyen az <> neve szerepel. Biztosí-

Beuíscíí Mór és Fiai
Vilmos esdstdr út 6 85

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyér. Szérmo- 
árugyár. Posztó- és bélésáruk nagyban

Ziebktndök, n6l lűrdöruhák, textiláruk nagybani

Hochstadfer Mór is F al
kötény-, gyermekruha-, nöl- éai fér1!- 
fehérnemuek gyára Budapest, Károly 

körút 13. Alapittatott 1S83. Telefon: József 115-22

Deútscli Mór a Sütők Iparleslü- 
lete elnökének jelöltsége is, 

akinek megválasztása szintén bizo
nyosra vehető. Deutsch Mór nem
csak szakmájában tett szert különös 
megbecsülésre és népszerűségre, ha
nem a legnagyobb rokonszenvnek 
örvend a polgárság összes rétegei 
között. A Budapestéi annyira ér
deklő kenyérkérdésnek legkiválóbb 
szakértője lesz a városházán, ahol 
gyakorlati gazdasági szaktudását 
bizonyára nagyon gyakran fogják 
igénybe venni.

A füszerkercskedők sok ezer, 
tagú szakmáját Hoffmann M. 
M ihály, a Eüszerkereskedők 
Egyesülete érdemes elnöke fogja, 
képviselni, aki a terézvárosi IX. 
választókerületben kapott jelölt

séget.
Hoffmann M. Mihály a régi, ki

próbált érdek képviseleti vezérek kö
zül való, aki tisztes múltjával és 
konciliáns modorával sok hívet és 
barátot szerzett magának, s népsze
rűségével sok szavazatot fog sze
rezni a Demokratikus Blokk listá
jának.

Lipótvárosban Hulasi-Eischer 
Ödön a Cobden Szövetség elnöke 
és alapítója, a Kereskedelmi 
Csarnok alelnöke jutott megér

demelt előkelő helyhez

a blokk listáján. Halasi-Eischer 
Ödön a fiatalabb kereskedő-nemze
dék legnagyobb képzettségű, euró
pai műveltségű, vezetésre hivatott 
tagja s már a Cobden Szövetségben 
kifejtett széleskörű tevékenysége 
alapján is komoly tényezője a ma
gyar gazdasági életnek. Szónoki ké
pességgel párosult, mélyen megala
pozott elméleti és gyakorlati tudásá
val egyik legértékesebb tagja lesz az 
új közgyűlésnek, ahol vele egy irány
ban fog haladni előreláthatólag

Balkányi Kálmán, az OMKE 
igazgatója, aki Székács Antal, 
volt kamarai alel vök. visszalé
pése következtében a Terézváros 
IX. választókerületében nyert 

vendég jogot

fi kereskedelmi szerződések hünys minit 
nincs forgalom n nemzetközi vásáron

A szerény kozdeményezósből indult és 
az Idén már nemzetközi jellegűvé lett 
árumintavásár meglehetős nagy idegen
forgalmat teremtett Budapesten. A fő
város uccáit egzotikus viseletok tarkít
ják és itt is, ott is feltűnik ogy-egy 
idegen csoport, amely a főváros látvá
nyosságait szemléli.

Az árumintavásár rendezősége is min
dent megtett, arra, hogy a vásár való
ban nemzetközi jellegű, legyen es a fej 
lődő magyar ipar hü képét is megmu
tassa. A vásár látogatottsága nem is 
bagy semmi kívánnivalót hátra, ebben 
a tekintetben tehát a légtől,jesebb siker
ről lehetne beszámolni.

Ellenben az, ami egy ilyen kiállítási 
vásár jellegét megadná, úgyszólván tel
jesen hiányzik. A hazai és külföldi ki
állítók iparuk termékeit és termelési 
javát mutatták be, forgalom azonban a 
nemzetközi vásáron alig mutatkozik. 
Pedig a külföldi vendégek nem pusz
tán a kiállítás megtekintése céljából 
tették meg a hosszú és fáradságos utat. 
Budapestre, hanem elsősorban azért, 
bőgj' a régi kereskedelmi kapcsolatokat 
felújítsák, clndjannk és vásároljanak. 
Nem la a kiállított árucikkek minősége 
vagy ára akadályozza az üzletek létre
jöttöt, mert hiszen a kölcsönös árucsere

Balkányi Kálmán, mint az OMKE 
igazgatója, évek óta fejt ki szorgal
mas tevékenységet Sándor Pál olda
lán s így mindenesetre elismevésre- 
méltó az az elhatározása, mellyel az 
utolsó pillanatban Sándor Pállal 
szemben Vázsonyihoz csatlakozott, 
elfoglalva mögötte a lista második 
helyét. Balkányi Kálmán mérsékelt 
harcmodora a közgyűlésen, még el
lenfeleinél is méltánylásra fog ta
lálni.

Reitzer Emil, az Országos Keres
kedő és Iparos Szövetség alel
nöke a kelen föld-lágymányosi II. 
választókerületben jutott jelölt

séghez.

Egyike a legagilisabb érdekkép
viseleti harcosoknak, akinek Kram- 
mer Adolf mellett oroszlánrésze volt 
a kelonföld-lágymányosi polgárság 
megszervezésében. Jelöltsége bizto
síték arra, hogy a választókerület 
kereskedő és iparos polgárai min
dent elkövetnek a Demokratikus 
Blokk listájának fényes győzelme ér
dekében.

Az érdekképviseletek vezetőin kí
vül a gazdasági életnek még számos 
kiválósága vállalt mandátumot a 
blokk listáján. így elsősorban Elír- 
lich G. Gusztáv, az Erzsébetváros 
régi vezére, Xsombor Géza és Hann 
Arnold volt államtitkárok. Éber An
tal, az Olasz-Magyar bank vezér
igazgatója, Kakulyai Károly mér
nök és Latinók Jenő nagyiparos.

Pesszimisztikus számítás mellett 
is bizonyos, hogy az érdekképvise
leti és gazdasági életnek ezek a ki
tűnőségei a választások után bevo
nulnak a városházára s egy rend
szerben és eszközökben új korszak
nak vetik meg alapját. Azok pedig, 
akiknek a különböző pártok és érde
keltségek igényeinek összeegyezte
tése és kielégítése következtében 
egyéni rátermettségük ellenére nem 
adhatott mandátumot a Demokrati
kus Blokk, bizonyára kötelességük
nek fogják tartani, hogy kívülről tá
mogassák munkájukban a Budapest 
újjászületéséért dolgozó új város
atyákat. (E. L.) 

mindkét félnek érdekében volna és a 
vásárlási hajlandóság mindkét oldalon 
megállapítható.

Érdeklődésünk eredményeképp meg
állapíthatjuk, hogy az üzlettelensúgnek 
egyedüli oka a kereskedelmi szerződések 
hiányában keresendő, amely minden vé
teli ügylet létrejöttét meghiúsítja.

Alkalmunk volt több jugoszláv keres
kedővel boszélni, akik azzal a szándék
kal jöttök fel Budapestre, hogy a régi 
kereskedelmi összeköttetéseket felújítva, 
a jugoszláv piac számára különböző 
árucikkekből nagyobb mennyiségeket 
vásároljanak, ez a szándékuk azonban 
meghiúsult annak az egyszerű oknak 
a következtében, hogy a magyar áru
cikkeket kereskedelmi szerződés hiányá
ban Jugoszláviában sokkal magasabb 
vámok terholik, mint azoknak az orszá
goknak az ipartermékeit, amelyekkel 
Jugoszlávia már kereskedelmi szerződé
seket kötött.

A magyar-Jugoszláv kereskedelmi őaz- 
rzoköttetések felvétele lehetséges volna 
akkor is, ha a két állam között egysze
rűen a legtöbb kedvezményi elv alapján 
jött volna lótro mogállapodás, mint
hogy azonban a két állam között még 
ebben a formában nem áll fenn keres- 
kedolmi szerződés, a magyar ipartormé-

kek nem élvezhetik Jugoszláviában azo
kat az alacsonyabb vámokat, amelyeket 
Jugoszlávia különböző kereskedelmi 
szerződések keretében más államoknak 
már biztosított.

Ilyenformán a jugoszláv kereskedők, 
annak dacára, hogy a magyar áru mi 
nősége és ára minden tekintetben kielé
gíti igényeiket, kénytelenek a vételtől 
tartózkodni, mert az árak kalkulálása 
során arra az eredményre kellett jut- 
nlok, hogy ezeket a cikkeket még drá 
gább áron is érdemesebb más országból 
venniük, amelyekkel Jugoszláviának 
kereskedői mi szerződése van. minthogy 
a vámkedvezmény folytán ezeket a ma
gasabb áron vett árukat még mindig 
olcsóbban lehet Jugoszláviában elad 
niok, mint az olcsóbb magyar árukat, 
amely után magasabb vámot kell Űzet 
niök.

Hasonló a helyzet más szomzsédos ál 
lantokkal szemben is, amelyekkel keret, 
kedelmi szerződést még neru kötöttünk 
és amelyeknek kereskedőivel az üzleti 
összeköttetést éppen ebből az okból ki 
folyólag felvenni nem tudjuk.

A nemzetközi árumintavásár ennek 
következtében nem tud az egyszerű ki
állítás színvonalán felülemelkedni és 
igy az ország gazdasági életében nem is 
fog mélyebb nyomokat hagyni

A helyzet megváltozását csak akkor 
remélhetjük, ha a kormány a szomszé
dos államokkal a. kereskedelmi szerző
déseket megköti és ezekkel elhárítja az 
üzleti összeköttetések felvételének leg
nagyobb akadályát, a vámtételek kü
lönbségét.

HÓI KALAPOKAT
az .OK SZ“ tagok 
családtagja i részére 
2O°/o Kedvezmény
nyel adunk. Férfi és 
női kalapjavit .sokat 
és átalakításokat 8 
nap alatt eszköz
lünk nagyon szépen 

Kalapipari es 
Kereskedelmi Rt.

Budapest VI. Ó ucca 47 
Nagymező ucca és 
Gyár ucca között

26 Legjobb minőségű 
férfi- és nőiszövetek 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

FRIEDMANN FARKAS 
divatáruháza VII., Király ucca 11. sz. 
Eladás nagyban ós kicsinyben!!

WelszH. Ármin Budapest, Károly körút
13 (az udvarban). Qombé8 varrókellékek kereskedése

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

Erasmo M. Reda 
Biella

41

Textilvuaren altér .Art
Roprosontan* von Textilfabriken

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PBP,,» PAP,PAP,.«
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

SeSnveg, pokróc, Uggóny, Agy- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyngszékck, 
letnyszoba-, előszoba- és kertlbntorok, ern^k 
és sátrak minden kivitelben kaph -tók

N»gy k«tol4ga,na»K ,llra«b«n rosua küldik
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R kirakatrendezők viharos 
gyűlésen tiltakoztak a 

klrakatuerseny-zsilrl részre
hajlása ellen

/ •
A Kereskedelemi Alkalmazottak Szö

vetségének kirakatrendező szakosztálya 
vasárnap délelőtt Csongeriuccal helyisé
gében ülést tartott, melynek tárgya a 
most lefolyt kírnkatverseny eredményé
ről való beszámolás volt. Az ülést nagy 
érdeklődós előzte meg és a megjelent 
kirakatrendezők zsúfolásig megtöltöttük 
a helyiséget.

Pataki Kálmáné elnöki megnyitója 
után Gerő István emelkedett szólásra. 
Beszédét a hallgatóság viharos hangu
latban és szenvedélyes közbekiáltások 
között hallgatta végig.

— A verseny zsűrijében — mondotta 
Gerő — részrehajlás és protekció érvé
nyesült, mert olyanok kaptak dijakat, 
akik egyáltalán nem érdemelték meg. 
Állítom, hogy

a dijakat nem a tehetség, hanem a 
protekció alapján Ítélték meg.

—- Vádolom a szakosztály vezetőségét, 
mert befolyását a saját javára érvénye
sítette.

A vezetőség minden fogja dijat 
nyert.

— Botrány, hogy vezetőség résztvott 
r zsűriben, holott ő maga is versenyző 
volt., sőt Pataki Kálmán elnök és Kí« 
Ödön alelnök állandóan a zsűrivel jár
tak. Nem fogadható cl kifogásuk, hogy 
ők kalauzolták a zsűrit, erre nem is 
volt szükség, mert ott vannak a listák.

-f :süri kercskedőtag Jóinak egy ré
sze visszaélt a jogúval és saját ki

rakatát tolta előtérbe.

K következő szónok felemlítette, hogy 
Reieliard cipőkereskedő, aki saját maga 
rendezte üzletének a kirakatát, 11. dijat 
kapott, holott a kirakatrendezők egy
hangú véleménye alapján a dijat sem 
művészi, eem kereskedelmi szempontból 
nőm érdemelte meg.

A vihar ekkor inár tetőfokára hágott. 
Miikor Frédy Pál emelkedett szólásra.

— Az összesítő zsűri Ítéletére — mon
dotta Frédy — legjobb példa, hogy Mol
nár Béla, akit az egyik zsiivj p]ső díjra 
ajánlott, teljes visszautasítú'■bán része
sült.

— A zsűrik lanyhán és nemtörődöm
séggel végezték feladatukat.

mórt sok kirakatot meg sem néztek. 
vagy éppen kiknkucskáltak az autóból 
és továbbrobogtak.

A felszólalásokra Pataki Kálmán 
nők válaszolt és kétségbe vonla a 
rakatrendoző szakosztálynak azt a 
gát, hogy az előkelő művészekből ... 
kereskedőkből álló zsűrik működését — 
még ha merültek volna is fel kifogáso- 
landók — kritizálják. (Közbekiáltások: 
Nem igaz, jogunk van!)

Kis Ödön festőművész alelnök felszó
lalásában határozottan kijelentette, hogy 
a dijak megítélésében sem protekció, 
ran részrehajlás nem érvényesült. Ha 
történtek hibák, annak az az oka, hogy 
a zsűrik rosszul voltak összeállítva ós 
igy az egyik zsűri csak kereskedelmi, 
a másik meg csak művészi szempontból 
bírálta a kirakatokat.

Végül
05 egyik alelnök, akit szintén táma
dások értek, bejelentette lemondását 

és a gyűlés izgatott hangulatban szét
oszlott.

Várjuk ebben az érdekes ügyben az 
illetékes tényezők nyilatkozatát.

el- 
ki- 
jo- 
és

Fölhívjuk 11 niigyérdoinü közönséget, hogy Sándor ,,JOEÁL“ paplangyár speciális 
angol módszer szerint készített pehelypaplan-különlegességeit tekintse meg a tavaszi
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A pénzügyminiszter vissza akarja 
állítani a forgalmiadó ellenőrzésénél 

a jutalékrendszert
Országos mozgalom a kereskedők éa iparosok újabb zak
latása ellen — Az érdekeltség követeli a beígért ,eform 

sürgős végrehajtását is
Elméleti és gyakorlati közgaz

dászok véleménye megegyezik ab
ban, hogy a magasszázaickn for
galmi adó a legfőbb oka az im
már hónapok óta tapasztalható 
gazdasági pangásnak, amely való
ságos krízissé fejlődött. Ez az adó
teher nem csak a belső fogyasz
tási piacon teszi tehetetlenné a 
gazdasági élet vérkeringését, ha
nem külföldi piacokra gravitáló 
exportunkat is teljes tétlenségre 
kárhoztatja, mert nem tudjuk fel
venni a versenyt azokkal az álla
mokkal, amelyeknek iparát ilyen 
súlyos adók nem terhelik.

A gazdasági élet azonban kény
telen-kelletlen belenyugodott a 
forgalmi adó intézményébe, mint 
olyan adótervbe, amely a jelenlegi 
viszonyok között az államháztar
tás egyensúlyának veszélyeztetése 
nélkül ki nem küszöbölhető, ellen
ben továbbra is változatlan erély- 
lyel küzd azok ellen a végrehaj
tási intézkedések ellen, amelyek a 
forgalmi adó hozadékának bizto
sítása céljából egyáltalán nem 
szükségesek, hanem csak az adó
zók felesleges zaklatására alkal
masak.

Ezek között
a zaklató intézkedések kö
zött szerepel elsősorban a for
galmi adóellenőrök ellenőrzési 
módszere, amely az eljáró kö
zegek túlbuzgóságéiból eddig 
is számtalan botrányos esetet 

'produkált.
Ezt a túlbuzgóságot pedig az a 

jutalék füti, amelyet a forgalmi 
adóellenőrök az adóalanyokra ki
vethető 
nak. A 
nálkozó 
tönzi a
arra, hogy adócsalást keressenek 
ott is, ahol csupán egyszerű elné
zésről vagy könyvelési tévedésről 
van szó és ezek az anyagi kilátá
sok serkentik az ellenőröket arra, 
hogy a vizsgálatok időtartamának 
meghosszabbításával, az ellenőr
zés kellemetlenségeinek gyakori 
ismétlésével mindenáron bírság
összegek önkéntes vállalására

bírságok 
jutalékok 
kereseti 
forgalmi

összegéből kap- 
formájában ki
lehetőség ösz- 
adóellenőröket

milyen megfonto- 
rá a pénzügy - 
hogy ezt a gyü- 

visszaállitsa,

visszaállításának a

a kereskedelem a 
tartó üzlettelenség 
a lassú haldoklás

igyekezzenek rábírni az iparost és 
kereskedőt, aki kényszerhelyzet
bén

ezeknek a zaklatásoknak a 
megszüntetése céljából végül 
is magára vállal olyan bír
ságokat, amelyek a törvény 
szigorú alkalmazása mellett 
reá kivethetek nem volnának.
Érthető tehát az iparos- ós ke- 

reskedőlársadaionmak az az álta
lános ellenszenve, amely a for
galmi adóellenőrök jutalékával 
szemben megnyilvánult, s amely
nek hatása alatt a pénzügymi
niszter a jutalékrendszert végül is 
megszüntette.

Nem tudjuk, 
lások bírhatták 
minisztert arra, 
löletes rendszert 
annyi azonban bizonyos, hogy ke
vés oly intézkedése volt a kor
mánynak, amely akkora ellen
szenvet keltett volna, mint a ju
talékrendszer 
kire.

Az ipar és 
hónapok óta 
következtében 
nak szúnalomraméltó képét mu
tatja, segélykiáltásaira sehonnan 
sem jelentkezik' szabadító kéz ós 
mentő ötlet, ahelyett

a pénzügyminiszter a juta
lékrendszer visszaállításával, 
a zaklatások megismétlődését 

helyezi kilátásba.
Ez ellen a terv ellen a gazda

sági közvélemény egész erejével 
küzdeni fog és értesülésünk sze
rint

«2 Országos Kereskedő és 
Iparos Szövetség az ipartes- 
f illetek bevonásával a legkö
zelebbi Időben országos nagy
gyűlésen fogja tiltakozását 

. kifejezni,
egyúttal pedig megsürgeti a for
galmi adó általános reformját is, 
amelyet Búd János pénzügymi
niszter az uj költségvetési óv kez
detére, juliushó elsejére kilátásba 
helyezett.
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Mennyi házbért fizetünk 
a niájusi négyedbent

A házbér havi részletekben fizethető — A kincstári haszonrésze
sedés két részletben — A szerzószámot nem szállította le a 
minisztertanács — A házbért csak papirkoronában lehet űzetni — 

Cáfolják a lux^sadá hírét
A májusi házbérnegyed már hónapok 

óta izgatja a közvéleményt. A borzal
mas gazdasági válság, mely az ipari és 
kereskedelmi világban nap-nap mellett 
szedi áldozatait, éppen a májusi liázbér- 
fizetések idején olyan helyzetet terem
tettek, mely a házbérek kifizetését úgy
szólván lehetetlenné teszi.

Ez volt az oka annak, hogy az érde
keltek már hónapokkal előbb akciót in
dítottak, amelynek hármas követelése 
volt.

1. Hogy a májusnegyedi házbért havi 
részletekben lehessen fizetni,

2. hogy a kincstári haszonrészesedést 
az állam törölje el,

3. a 17.000-es szorzószámot szállítsa le 
a kormány az effektiv értékre.

.Tóval ezelőtt a különböző érdekeltsé
gek nap-nap mellett deputációkban, me
morandumokban • 
előtt panaszaikat, 
kormányt, hogy 
désscl.

Mint ismeretes, ...
tanács foglalkozott is a májusi házbér- 
negyod kérdésével és megengedte, hogy 
a házbér a májusi negyedben havonként 
legyen fizethető, sőt a kincstári ha
szonrészesedésre vonatkozóan is a kor
mány olyan engedményeket tett, hogy 
az két részletben fizethető, és pedig 
május 15. és augusztus 15-ig, amikor is 
egyes hírek szerint a kormány a kincs
tári haszonrészesedést megszünteti és 
helyette egy más adónemet vezet be.

A minisztertanács határozata érteimé-, 
ben tehát május hónapban a hó 5-ig 
fizetni kell a lakóknak:

a) az 1917. évi házbérnegyed 25 szá
zalékának egy hónapra eső részé,t

b) az 5 százalékos közüzemi költséget,
c) a kincstári haszonrészesedést, mely 

májusban a tiszta negyedévi házbér 
12.5 százaléka.

d) házmesterpénz címén a tiszta
2 százalékát.

Az üzlethelyiségeknél fizetendő:
a) az 1917. évi házbérnegyed 50 szá

zalékának egy hónapra eső része,
b) a 4 szúza’ékos közüzemi költség,
e) a kincstári haszonrészesedés, mely 

májusban a tiszta negyedévi házbér 
12 százaléka,

d) házmesterpénz címén a tiszta bér
2 százaléka.

A szorzószámot a kormány nem szál
lította le, amit a lakók nagyban sérel
meznek s ezért felvetődött a gondolat, 
hogy a házbért májusban effektiv 
aranykoronában fogják fizetni.

Erre vonatkozóan illetékes helyen az 
alábbi információt kaptuk:

— Bizonyos köröknek az a törekvése, 
hogy a májusi házbért effektiv arany
koronában fizessék, törvényellenes, mert 
a szanálási törvény U mellékletének 2. 
bekezdése, mely a házbérfizetés módját 
szabályozza, szószerint ezeket mondja: 
„A fizetésnek az aranykorona értékének 
alapulvétele mellett számított papír
koronában kell történnie11.

Kérdést intéztünk aziránt is illetékes 
helyen, hogy vájjon az utóbbi napok 
egy birói ítélete kapcsán, lehet-c az 
aranykoronát az effektiv 14.500-as ala
pon számítani a házbéreknél. A válasz 
a következő volt:

— E< teljes lehetetlenség, mert a mi
nisztertanács határozatban kimondotta, 
hogy a szorzószámot nőm szállítja le. A 
házbérekre vonatkozóan pedig a kor
mány egyonesen a 17.000-es szorzószá
mot tette érvényessé.

— A bérlő tehát, aki a napokban ho
zott bírósági ítéletre támaszkodik, két- ____ „„
ségtvlonül jóhiszeműen járt el, do csak lesz, mert

sírták el a kormány 
ami arra késztette a 
foglalkozzék a kér-

a pénteki miniszter-

bér

A választási blokk két csoportban, a 
kereskedelmi és az ipari csoportban 
folytatta lo az előmunkálatokat.

A kereskedelmi miniszter által kiírt 
kamarai választások egységes keresz
tülvitelére a vezető érdekképviseletok, 
úgymint: a Baross Szövetség, a Fővá
rosi Kereskedők Egyesülete, a Magyar 
Gyáriparosok Országos Szövetsége, a 
Magyar Kereskedelmi. Csarnok, a Buda
pesti Kereskedelmi Testület, a Keresz
tény Iparosok Országos Szövetsége, az 
Ipartestületek Országos Szövetsége, a 
Takarékpénztárak és Bankok Egyesü- 
lete, az Országos Iparegyesület, az Or
szágos Magyar Kereskedelmi Egyesülés, 
az Országos Kereskedő és Iparos Szö
vetség, a Pénzintézetek Országos Egye- 
sulete, a Füszerkereskedők Országos 
Egyesülete, a Gyáripari Képviselők Or
szágos Testületé és az ipartestiiletek ál
tal megválasztott bizottság egy blokk
ban tömörültek. Pz a blokk hosszas tár
gyalások után a mai napon Aiatlekovits 
Sándor v. b. t. t. elnöklete mellett meg
tartott ülésében az uj kamara taglistá
ját a következőképen állapította meg: 

Kereskedelmi osztály: Belatiny Artúr 
borkereskedő, Belopotoczky Kálmán fü- 
szerkoreskedő, Druckor Géza férfi ruha, 
kereskedő, Éber Antal bankigazgató, 
Eppinger Károly kézmüárunagykcres- 
fedő. Farkas Vilmos íiiszerkoreskedő, 
kjseher Ödön salyeuikoreskedö, Froy 
Kálmán gabonakereskedő, Gonda Hugó 
gyári ügynök, Hantos Elemér dr. bank- 
igazgató, Ileinrich Dezső vasnagykeree- 
kedö, Hirscli A. Jakab börkoreskedő 
Kovács Hermann teakereskedő. Lédar- 
mnnn Mór posztónesykoresked.i, Mada- 
rassy-Beck Gyula biró bankigazgató, 
Magyar ^Bertalan nöiruhakeroskedö,

— vwieiuvnyuuk tMcnui, íi kuiluouj- f - --- — *• • co tonrrncmu-
uak minden eszközzel meg kell állítani ' . eiCF cedo, Reisz Jenő dr. keresk. r. t 

emelkedését, mert már is 1 ^axlehner^ Ödön ásványviz-
t I- e tí a .—" • M-ras-i mno, Székács Antal üvegnagykereskedő, 

i Szenássy Béla papirkereskedő, Vértes 
. Emil férfldivatkercskedő, Vük Gyula 
fakereskodő.

I Ipari osztály: (Kézműipar.) Báthory 
István építőmester, Becsey Antal, a 
lpídogos és szerelő ipartestület elnöke, 
Bitlner János hentesiparos, Dembitz 

i Gyula, á villanyszerelő ipartestület el- 
| nőké, Dcntsch. Mór sütőiparáé, Gundo! 
Károly vendéglős. Holczer Sándor női- 
szabó iparos, Krnkó Dávid cipésziparos, 

dóst lesz hivatva pótolni. Kérdést intéz- ’ Á/’-á’.v Antal asztalos, Németh Gyula 
tünk ez ügyben illetékes helyre, ahol a **,|’’lszabó, Reiner Mór kávés iparos, 
következőket mondották a Hétfői Napló Yas® Kálmán lakatos. (Középipar.) 
munkatársának: I schwindt Ernő szeszgyári vezérigas-

ditson, mert csak fölösleges költsé-a saját rizikójára fizetheti a házbért a .ditson, mert csuk j&iösléges ki
14.500-as alapon. A tulajdonos azonban | gekbe, verik magukata pörösködök. 
nem köteles a bérlő ezen önkényes meg-’ 
állapítását akceptálni.

Érdeklődtünk ez ügyben a pénzügyi 
kormányzathoz közelálló helyen is, ahol 
a következőket mondották a Hétfői l A Háztulajdonosok Országos Szövet- 
Napló munkatársának;

— A birói
és igy ez a 
Nyilvánvaló 

téves, mert

igaz ugyan,
vény
tatja a 
szorzószámot, de viszont a sza
nálási törvény felhatalmazást ad a 
kormánynak lakásrendelet kiadá

sára.

Egyébként a minisztertanács határo
zata úgy a háztulajdonosok, mint a 
lakók körében elégedetlenséget vál
tott ki. I

Ítélet még nem jogerős, 
kérdés még rcparálliató. 
ugyanis, hogy az itélot

hogy a szanálási tör- 
a köztartozásokra vonathoz- 

hivatalosan megállapított

Ebből természetszerűen következik, 
hogy a lakáskérdés rendezésére ki
adott rendelet törvényerővel bir, azt 
az illetékes miniszter bemutatta a 
szanálási rendel etek ellenőrzésére ki
küldött 33-as bizottságnak.
Jól informált helyen ezzel kapcsola-

sége részéről igy informáltak ben
nünket:

— A részletfizetés engedélyezésében 
nagy méltánytalanságot és igazságta
lanságot látunk s ez a körülmény, azt 
hisszük, kedvezőtlenül befolyásolhatja 
külföldön a hitelek érdekében megindí
tott tárgyalásokat. Azonfelül utóbbi idő
ben a házak értéke nagymértékben 
csökkenvén, ez, is nagyban hozzájárul 
ahoz, hogy a munkahiány és a kereske
delmi pangás nő. Általában úgy látjuk, 
hogy a kormány sok oldalról károsan, 
befolyásoltatta magát s a mostani köz-,! 
ségi választások alkalmával a házbér-1 
fizetést is kortescélokra használják fel.

Viszont a Lakók Szövetsége részéről 
ezeket mondották:

--—— —*'*•* ununvi tiöKtJUU,
— Véleményünk szerint a kormány-' * ]oss,»er Pál dr. vászon- és fehérnemű-

tosan azt az értesülést szerezte a Hétfői, a
Napló munkatársa, hogy a 
mindent elkövet a szorzószám 
nek megoldására,

Julius elseje előtt azonban 
nem kerülhet sor.

kormány 
kérdésé-

erre

ja lakbérek eineineueset, won uittr in , ~ ■ -------- -■ usviuiyviz-
' sokkal többet kell fizetni, mint amennyit , _“cz^y, Nándor piaci keree-
elblrunk. Sajnos, hogy a szorzószám le
szállítása csak kortesigéret maradt, pe
dig ezt rendezni kell, mert ma ez igaz-1 
ságtalan.

— Mi mindenesetre továbbra követel-1
I jük, hogy a lakások és üzletek felsza-1 
baditásának terminusát toljuk ki addig, 
amig valóban lesznek lakások, mert ma., 
még romény sincs erre.

Beavatott helyen egyenesen óva intik a 
közönséget attól, hogy a szórzószám 
miatt május elsején lakbérpöröket in-

A kormány nem tervez iakásadót
A pénteki miniszter tar. cs különben 

azt is kimondotta, hogy . mcstári ha
szonrészesedést augusztus 15-évcl meg
szünteti és egyben megbízást adott a 
pénzügyminiszternek arra, hogy a 
kincstári haszonrészesedés megszünteté
séből következő bevételi hiány fedezé
sére rendelettervezetet dolgozzon ki. A 
minisztertanácsnak ez a döntése bizo
nyos fokig aggodalmat keltett, mert a 
beavatottak tudni vélik, hogy

a pénzügyminiszter a kincstári 
haszonrészesedés következtében elő
álló bevételi hiány fedezésére 

lakásodét tervez.

pénzügy- 
hogy az 
lakásokra 

augusztus*

— A kormány nem tervez lakás
adót. Ellenkezőleg: a kormány évek 
óta következetesen arra törekszik, 
hogy minden tekintetben kedvezmé
nyeket nyújtson a lakáskérdés meg
oldásának előmozdítása céljából. A 
kincstári haszonrészesedés megszünte
tése természetesen njigy bevételi 
hiányt eredményez, amit valamilyen 
forrásból pótolni kell, arról azonban, 
hogy milyen adónem lesz hivatva a 
kincstári haszonrészesedést pótolni, 
még nem történt döntés, sőt erre vo
natkozóan egyáltalán terv sem merült 
föl. Augusztus még messze van, korai 
volna tehát már most megoldásról be
szélni.

Az elterjedt hírek szerint a 
miniszter terve odairányul, 
öl- és ennél többszobás 
luxusadót vet ki, amely az 
bán megszűnő kincstári haszonrészese-

Május 3-án és 4-én lesznek 
a kamarai választások

A kereskedelemügyi miniszter rende-1 
i'nlvUm rnn'hift hó H-fin As 4-’n vá-f oly tán május hó 3-án és 4-n vá-leto folytán május hó 3-án és n vá

lasztják meg a budapesti kereskedők és 
iparosok a Kereskedelmi és Iparkamara 
uj tagjait. A kamarai választások álta
lában mérsékelt érdeklődés mellett 
szoktak lezajlani, aminek oka nagy rész
ben az, hogy a kereskedők és iparosok 
részére nem kézbesítik a szavaié jegye
ket, sőt még választói névjegyzék sincs 
oh minden kereskedőnek és iparosnak 
külön-külön kell iparigazolványának föl
mutatása mellett szavazójegyét kivál
tania.

A mostani választások iránt sem nyil
vánult meg különösebb érdeklődés, jól
lehet az újjáalakítandó kamara bizo
nyos tekintetben politikai tényező is

a‘/óváros törvényhatósági bizottsá
gába 2 kereskedő- és 3 iparostagot, 
a főrendiházba pedig egy tagot fog 

delegálni,

igy a kamarai tagok megválasztásé-K
val a kereskedők és iparosok főrendi
házi tagot és törvényhatósági bizottsági 
tagokat is választanak.

Ennek dacára küzdelmeknek és kortes
kedéseknek semmi nyoma sem tapasz
talható, ami arra vezethető vissza, hogy i 
a vezető érdekképviseletek, amelyekben 
a. kereskedők és iparosok szervezett 
tömegei foglalnak helyet, közös listában 
állapodtak meg, s e közös listával szem
ben minden külön szorvezkcdés céltalan 
erőpazarlás ^olna. I

| Gschwindt Ernő szeszgyári vezérigaz- 
| gató, Jungfer József lakatosárugyáros, 
Kartschoke János fémárugyáros, Kaszab 
Aladár csavargyári igazgató, Kovács P. 
József szücsáru gyáros. Lingel Jánoe 
butora-sztalosgyári vezérigazgató. (Gyár
ipar.) Biró Pál dr. vasgyári vezérigaz
gató, Chorin Ferenc dr. szénbánya ve
zérigazgató, Fayer Sándor jutagyári 
vezérigazgató, Szurday Róbert pamut
gyári vezérigazgató, Rechnitz Béla 
gumdgyári vezérigazgató, Vida Jenő 
szénbánya vezérigazgató.

A kamarai választásokkal kapcsolatos 
az Országos Kereskedő és Iparosszövot- 
ség felhívást intézett tagjaihoz, amely
ben figyelmezteti őket, hogy a szavazó
jegyeket az egyes kerületi elöljárósá
goknál az iparigazolvány, illetve ható
sági engedély felmutatása mellett csü
törtök délig lehet kiváltani, azonban

az Okisz irodája a tagok részére 
kiváltja a szavazójegyeket, ha a 
tagok iparigazolványvkat beküldik.

Az Okisz egyúttal felhívja a tagokat, 
hogy a közös listával tömegesen szavaz
zanak lo és minden külön szervezkedés
ből származható meglepetéseknek ve
gyék elejét.

Hoitzer S. és Fial
kézmüáru nagykereskedés

Sa|ál klkészllíxű fehír- es nyomottan!
Budapest, Zrínyi ucca 17 119

észletfizetésre
szőnyegek. sezlonfakarók fiJggúnyők ti 
áíMiarnl tűrök és mindennemű mháu i 
cikkek . utAnyOs óron kaphatók i 

Dob ucca 9. »im, félemelet 1. 
E lapra hivatkozóknak 5 százalék kedvezmény!
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KflZWGASflqj HÍREK
József Ferenc föheixeg 

az üvegesek díszközgyűlésén
Az Üveg- és Porcéi Iá nkcreskedők 

Egyesülete vasárnap ünnepelte 
díszközgyűlés keretében fennállású- 
uak huszonötödik évfordulóját. A 
közgyűlésen többek között megje
lentek uz ifjú József főherceg, Fo
dor Jenő államtitkár, Purób* Győző 
fővárosi tanácsnok, ÍJelutiny-Braini 
Artúr kamarai elnök, s a különböző 
érdek kép v isoletc k kiküldöttei.

Tóvárosi Fűteké r Emil kormány
főin íiúcsos, egyesületi, elnök meg
nyitó szavai után Havas Sándor fő
titkár ismertette az egyesület hu- 
szonötévea történetét, majd II- 
lovszky János alelnök emlékezett 
meg kcgyeletes szavakkal ennek a 
régi magyar iparnak az anyaföld
től elszakított művelőiről, s általá
nos mély megindulás között mu
tatta fel az elszakadt részekről ma
gával hozott agyagos földet. Ezután 
az ifjú .József föhercca emelkedett 
szólásra, s belekapcsolódva az in
tegritás kérdésébe őszinte hazafi- 
sá.gtól áthatott beszédben méltatta 
a magyar ipar és kereskedelem 
nemzet ion tartó jelentőségét. Az 
ifjú főherceget beszéde beícjezése- 
kor hosszasan és melegen ünnei>clte 
a megjelent közönség.

— A Horváth óg Halász cég nyerte 
meg a Fővárosi Kereskedők Egyesülete 
diját a kirakatversenyen. A múlt héten 
rendezett kirakat versenyen — amint ér- 
tcsiiHink — a vácinccai Horváth és Ha
lász cég nyerte meg a Fővárosi Keres
kedők Egyesületének az első díját 
művészi ízléssel rendezett, tetszetős, s 
a kereskedelmi szellőmnek megfelelő ki
rakó Iával. A zsűrinek ez az. ítélete ál
talános közmegnyugvást és örömet kel
tett.

Huska Vilmos az OKÍSz tagössze- 
jövetelen. Az Országos Kereskedő és 
Iparos bzövütsóg április 2G-iki össze
jövetelére felutazott Miskolcról Hxtslca 
Vilmos nemzetgyűlési képviselő, az 
OKJSz társelnöke is, aki a la lösszé jöve
tel után a vezetőséggel részletesen meg
vitatta az aktuális gazdasági kérdése
ket.

A Kereskedelmi Bank uj ügy
vezető-igazgatója. A Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank igazgatósága 
e hó 21-éu megtartott ülésén Jacobi 
Olivér dr. jogtanácsost a bank ügy
vezető-igazgatójává nevezte ki.

A Magyar Általános Hitelbank 
gróf Cziráky Antal v. b. t. t. el- 
nökb-te alatt tegnap tartott köz
gyűlésének első tárgya az intézet 
f. r. február 5-én elhunyt nagynevű 
alel nök-vezérigazga  tója, báró Ull- 

[ibanii Adolf emlékének volt szen
tel ve. kiről az igazgatósági jelen- 

' Lés halával és kegyelettel teljes 
‘szavakkal emlékezett meg. Az igaz
igatóság javaslata alapján a köz- 
jgyiilcs az intézet nagy halottjának 
, nevét viselő és alkalmazottak se
gélyezését célzó alap javára az el
múlt év nyereségéből félmilliárd 
koronát fordít.

Szólásra jelentkezett Jeszenszky 
Pál. a Magyar Mezőgazdák Szövet
kezete. vezérigazgatója, ki úgy a 
vezetése alatt álló intézet, mint az 
ebben képviselt gazdatársadaloni 
nevében megható szavakkal áldo
zott néhai Ullmann Adolf báró em
lékének.

A bemutatott és 26 milliárd ko
rona tiszta nyereséggel záruló 1924. 
évi mérleget a közgyűlés .jóvá
hagyta és elhatározta, hogy a 34. 
sz. osztalékszelvény április 21-től 
kezdve 16.000 koronával váltassák 
be.

Uj tagokként beválasztattak az 
igazgatóságba dr. Scitovszky Tibor 
vezérigazgató és dr. Baumgarlen 
Nándor.

Ezután Török Sándor részvényes 
felszólalására válaszolva, dr. Sci
tovszky Tibor vezérigazgató az 
igazgatóság nevében kijelentette, 
hogy addig is. mig a nyugdijak 
végleges rendezéséhez szükséges 
előfeltételek bekövetkeznek, az igaz
gatóság kötelességének fogja is
merni, hogy nyugdíjasainak az inté
zet anyagi erejének figyelembe
vételével méltó és gondmentes meg
élhetést biztosítson. Ezen szándékát 
bizony!tóttá az igazgatóság már az
zal is, hogy ép a közelmúltban is 
ilyen szellemben járt cl, amidőn a 
nyugdíjasok helyzetén segítendő, a 
nyugdijak számottevő felemelését 
határozta el.

I Salgótarjáni Kőszénbánya Kész- 
í véuy társulat. Az igazgatóság ma 
Mártott ülésében dr. Chorin Ferenc 
vezérigazgatót a társulat elnökévé 
választotta.

A Salgótarjáni Kőszénbánya 
Részvényfársulat igazgatósága ma 
tartott ülésében megállapította, az
1924. évi zárószámadásokat és elha
tározta, hogy a folyó évi május hó 
2-ára egybehívandó rendes évi köz
gyűlés ele azt az indítványt ter
jeszti. hogy 1924. évi osztalékul 
részvén yenkin t 30.000 ' koronát álla
pítson meg.

Az általános igazgatósági költsé
geknek csökkentése és a műszaki, 
valami nit kereskedelmi ügyvitel 
egységesítése és egyszerűsítése ér
dekében javasolni fogja továbbá az 
igazgatóság, hogy mondja ki a köz
gyűlés a társulatnak a vele szoros 
viszonyban levő Esztergom—Szász
vári Kőszénbánya Részvénytársa
sággal, az Északmagyarországi 
Egyesitett Kőszénbánya és Iparvál
lalat Részvényfársulattál, az Esz
tergomi Kőszénbánya Részvénytár
sasággal és a Hungária Mészipar 
Rsézvénytársasággal való egyesü
lését és ezzel kapcsolatban hatá
rozza el az alaptőkének 160.000 da
rab. egyenként 1000 korona névér
tékű részvény kibocsátsa által 750 

[millióról 910 millióra való emelését 
és azt, hogy az újonnan kibocsá
tandó részvényekből 112.500 darab 
az Esztegom-Szászvári részvénye
seknek 2:1 arányban, 40.000 darab 
az Északmagyarországi részvénye
seknek 5:4 arányban, 7059 darab az 
Esztergomvidéki részvényeseknek 
|8:3 arányban és 400 darab a Hun
gária Mészipar Rt. részvényesek
nek 15:1 arányban ajánltassék fel, 
a fennmaradó 41 darab pedig sza
bad kézből értékesíttessék.

Az Irlkányi osztaléka. Az Urikúny- 
Zsilvölgyi Magyar Koszé nbán uci Jlész- 
vénytársaság igazgatósága a folyó évi 
május 9-ére összehívott közgyűlésnek 
az 1924. évre részvényenként 100.000 ko
rona osztalék kifizetését fogja javasolni.

A Pénzintézeti Központ közgyűlése.
A Pénzintézoti Központ VIII. évi ron- 
des közgyűlését április 23. napján tar
totta Schmidt József dr. v. h. t. t. el
nöklete alatt. A közgyűlés tudomásul 
vette az Ellscher Viktor udv. tanácsos, 

nz igazgatóságnak vezérigazgatót hatás 
körrel megbízott tagja által előterjesz
tett évi jelMését. A mérleg megállapi- 

“tón amely a nyugdíjalapnak ti
zenhét milliárd koronával való gvaraní 
tása mellett 3.*b0,0O<l.0UO korona nyere
séget tüntet tel, a közgyűlés az oszta- 
leköt hat százalékban állapította uieg 
Az Igazgatóság uj tagjaként megválást 
láttak Susits Béla dr. udv. tanácsos ve 
zérlguzgatót. A választmány uj tágjai 
lettek: Scitovszky Tibor dr. ny. külügv 
miniszter, a Magyar Általános Hitel 
bank vezérigazgatója és Erney Károly 
főtanácsos, a Pesti Hazai Első Takarék- 
pénztár Egyesület vezérigajzgatója.

A Magyar Általános Köszénbánya 
Részvénytársulat igazgatósága május 
9-ore hívja összo az évi rendes közgyű
lést. meiynek a tartalékok és jóléti ala
pok megfelelő gyarapítása mellett rész
vényenként 175.000 korona osztalék fi
zetését fogja indítványozni.

A Részvénytársaság Villamos és Köz 
lokeilési Vállalatok Számára cég (Trust)
1924. évi mérlege 6.369,439.052 K 98 t 
tiszta nyereséggel zárul és az igazgató
ság a f. é. május 15-éro egybehívott 
közgyűlésnek 12.000 K osztalék kifizető- 
Bét (a múlt évben 3000 K) javasolja. A 
társaság megszerezte a Szegedi Közúti 
Vaspálya Bt., valamint külföldi üzlet- 
barátaival együtt a Phöbus Villamos 
Vállalatok Részvénytársasága részvé
nyeinek túlnyomó többségét.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség hivatalos lapja 

Az OKISz közleményeit Szarka István dr, 
szerkeszti

Roilzsr EmilPosz,<!-ísnvlülf&il Mlllll nagykereskedése 
VI. íc-o:.!, ftg. «.

boaiáfh Jenő és Társa
Budapest. IV. kerület, Sxerb utca 8 

& aadington <£• Go Ltd 
londoni posztógyárt, 
cég vezérkepviselői

GROSZ ADOLF
Posztó és kézmüáru

33 nagykereskedéso
Budapest, V, kerület 
Vilmos császár út 12

Telefonszám: *110—40.

Holczer Viktor, Budapest
ékszerész, arany- és exiistmiíves

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

|Neurath Ignác
I /Sg”'Sírni Budapest körút 5 sí.

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

Pártos, Crosz és Tsa nagykereskedés
VI, Király ucca 8. Nagy választék: Libéria, rendőr
ségi, tűzoltó, közszállítási és kocsiposztókban

EibenichützS.Sándor
szövetáru-nagykereskedése, V, Sas ucca 4.Legna
gyobb raktár az összes női- és férfiszövetekben

szájróbszájra jár a hír,
hogy ezután minden háziasszony csak

Csomagolópapiros
LÉVAI SÁNDOR

papírnagykereskedésében.
Telefin: Budapest,

199 OO, 180—18 VI., AndrAssy -őt 35

64

Porges és Társa ki. 
textilnagvkereskedés Károlv köret 19. Vezéngaznató 
Wild |t-nÖ. Igazgatók BaumMórésBclionensoheln Béla

a valódi
kávékülönlegességet vásárolja, mert nemcsak minősége kitűnő, hanem

Sjűndetíjdobozjsark^^

ktttixSvStt- köWtttrugytr 
Budapest-Óbuda 

Központi nktkr *• Irodai
VI. KÉR., DE AK TÉR C. SZÁM 

(ANKER PALOTA)
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HÍREK ^Szökevény fegyencek Izgal 
más QKfizéss a Fő uccában

Izgalmas fogolyszökés történt vasár
„FranclTLeleplezték Papp-Vári Elemimé 

síremlékét. Vasárnap délelőtt lep
lezték le a ker.epesl úti temetőben | 
Pann-Vári Elpmérné, szül. Sziklán Izgalmas íogolysziikí-s történt vasár- 
Szerénnek, a magyar Hiszekegy kől-^ap délután a pestvidéki ügyészség fog
tőjének síremlékét. A leleplezésen házában 
megieleul Horthy Miklós kor- A postvideki ügyészség főnccai fog- 
mínvzó József főherceg, Auguszta hazanak asztalosmüholyébcn dolgozott 
főliereegnő és József Ferenc föher- vasíraap délutón húrom fogoly: Varró 
eeg A fővárost Sipőcz Jenő főpol- /'“580’’. öábor asztalosok é.
sármester képviselte. A feuiaitott Muta, László iparművész 
helyeken a vidéki városok és társa- f°Ko'y őrizetére PL. ...-------
'dalmi egyesületek kiküldöttei, vala- volt kirendelve, aki fegyver nélkül tar- 
Uaimi tábornoki kara tózkodott a munkateremben. Mikor egyfoglaltak1 helyet.Alikéi Ágostonná pillanatban hátat fordított a
ÜSSSk először Papp-Vári. Ele-

emiékezetTíneg i wúhogy a fogház"

Pazsár Gábor asztalosok és 
\ . A húrom

fogoly őrizetére Ncideli Pál fogházőr

matatta először Papp-Vári El
merné költészetet, majd /forta’í 
Miklós kormányzó 
kegyeletes szavakkal „a - . 
költőnőjéről, azután jelt adott az. — 
emlékoszlop leleplezesere. Az I p^^^pát é,
bszlop leíeplezese után meg . feavver^t^ ide:ninriini-
Cecil beszélt a Mansz. neveben, az
után a városok kiküldöttjei helyez
tek koszorúkat a sírra.

— Harminc éves jubileum. Erdős J<> 
asef a Rudolf Mosse világszerte ismert 
hirdetési iroda ügyvezető-igazgatója, 
rooBt ünnepelte 30-ik évfordulóját an
nak a tevékenységnek, melyet a magyar 
hírlapok és reklám szolgálatúban eltöl
tött. Erdős József igazgató nevo nem is
meretlen a magyar hirdetők ozonség 
előtt ötletes reklámjai messze az ország 
határain túl is feltűnést keltettek. A 
becsületesen eltöltött 30 éves jubileum 
alkalmából barátai és tisztelői nagy tö
mege kereste fel jókívánságaival.

— A hősök emlékünnepe. Az 1924. évi 
XIV. törvénycikk a világháború hősi 
halottainak emlékére minden év utolsó 
vasárnapját „Hősök emlékének ünnepe 
néven nemzeti ünneppé avatta. A hiva
talos lap vasárnapi számában megjelent 
a törvény végrehajtási kormányrende
leté amely az ünneplés módja felöl in
tézkedik. E rendelet értelmében a helyi 
hatóságok kötelesek az egyházak veze
tőit felkérni, hogy ezen az ünnepen ün
nepi istentiszteletet tartsanak. A katho- 
likus templomokban a szent mise vé
gén a hősi halottakért külön imát kell 
mondani. A hősi temetőkben vagy mus 
alkalmas helyen ünnepélyt kell tartani, 
amikor is meg kell koszorúzni a hősök 
emlékét, illetve sírjaikat fel kell díszí
teni. Az istentiszteleten a hatóságok, 
hivatalok, a katonaság és csendőrség 
küldöttséggel vesz részt. Az ünneplésbe 
be kell vonni a hazafias társadalmi ós 
ifjúsági egyesületeket, valamint a hadi 
rokkantegyesuleteket A tanulóifjúság 
számára az iskolákban külön ünnepély 
tartandó, amolyen a haza fiság jelentő
ségét és a magyar hősiességet keTl mél
tatni.

— Felépülnek a Népszlnház-uccai csa- 
fódl dráma áldozatai. A pénteki Nép- 
bzinhúz-uccaá családi dráma áldozatai 
Osztián Jeromos és felesége még mindig 
életveszélyes állapotban foküsznek a 
Rókus kórházban. Valószínűleg mind- ■ 
kettőn műtétet fognak végrehajtani. Ha 
váratlan konplúkációk nem állnak be, 
akkor rövidesen talpra is állnak. A vé
res dráma ügyében Kötsky Gábor dr. 
rendőrtanáoeos vezeti a nyomozást, 
eddig azonban még semmi eredmény 
sincsen, mert a Rókus kórház a rendőr
tanácsossal azt tudatta, hogy sem Osz- 
íián, sem a felesége nincsenek még olyan 
állapotban, hogy kihallgathassák őket. 
Révész detektivfőfelügyelő ma délben 
megjelent ugyan a Rókus kórházban 
és néhány szóval kihallgatta Osztián 
Jeromost, aki ellen szándékos ember
ölés kísérlete miatt folyik az eljárás. A 
súlyosan sérült ember azonban részletes 
vallomást nőm tudott tenni és igy őri
zetbevételétől is elállott a rendőrség.

— Elítéltek két soffört. Ez év január 
havában a Visegrádi és Wahrmann 
ucca keresztezésénél egy autó, amelyet 
Olveczky József soffőr vezetett, teljes 
erővel nekiszaladt egy másik autónak, 
amelyen Herbály László soffőr ült és 
azt feldobta az ucca kövezetére. A ka
rambol következtében egy asszony oda
lapult a falhoz és súlyosabb sérülést 
szenvedett. A gondatlanságból okozott 
súlyos te&tl sértéssel vádolt soffőrök 
ügyét szombaton tárgyalta a bíróság és 
mind a két soffőrt elítélte hat-hathón«pi 
fogházbüntetésre. Herbály védője, dr. 
Orell Koriolán, fellebbezést jelentett bo 
nz ítélet ellen.

— öngyilkosság a kocsmában. A Hu
nyadi- és Práter-ucoa sarkán Pr.'ipef 
Mihály 21 éves munkás lamináltai, Sro- 
itallal ós mód inállal rosgmérgezte ma
gát. Életveszélyes állapotban a Rókus i
kórházba szállították.

rávetette magát, szerszámokkal agyba- 
mum i •- —~-r csz-
Hiszekegy l véletlenül esett össze. A foglyok kivet

ték Neidek Pál kezéből szekrénye kul- 
altonnán elővették a fogházőr 

_'.j most már föl
fegyverezve kiszaladtak a szuterénben. 
levő műhelyből. Végigfutottak a föld
szinti folyosón, félrelökték a kapuban 
álló őrt és kimenekültek a Fő uccába. 

A leütött fogházőr időközben eszmé
letre tért, fellármázta az épületet és az 
ott tartózkodó őrökkel, valamint az ucca 
járókelőivel üldözőbe vette a megszö
kött foglyokat.

A szökevények közül Palotai László 
befutott egy szemben levő házba, ahol 
a lakók lefogták és átadták a fogház
őröknek, akik megkötözve visszavitték 
a fogházba. Pazsár Gábor a Dunapart 
főié menekült, de a Pálffy téren egyo-

nesen belefutott a rendőrőrszem kar
jaiba.

A harmadik szökevényt, Varró Tiva
dart, akinél a Frommr-pisztoly volt, 
Szűcs Sándor fogházőr és Hegyi Sándor 
kocsmáros vették üldözőbe. Varró Tiva
dar három lövést adott le üldözőire, a 
golyók azonban célt tévesztttek. Mikor 
látta, hogy üldözői már már beérik, be
menekült a Pálffy tér 10. számú házba, 
ahol eltűnt. A nyomában lövő rendőrök 
és fogházőrök bezárták a kaput és át
kutattak a házat. Kutatás közben észre
vették, hogy a házban levő vendéglő 
egyik fülkéjének ajtaja be van zárva. 
Valószínűnek tartották, hogy a szökő
vény idő bujt el. Felfeszitették a fülko 
ajtaját és valóban ott találták Varró 
Tivadart. A szökött fegyenc a fülke 
padlóján feküdt, hatalmas vértócsában, 
eszméletlenül.

Kidorült, hogy menekülés közben, 
mikor a fülkébe érkezett, a vendéglő 
személyzetének oftlovő ruhadarabjait 
akarta magára ölteni, hogy igy köny- 
nyebben szökhessen meg üldözői elől. A 
menekülés közben kiállott nagy izgal
mak miatt azonban megpattant fcjéb.en 

ér.. vérömlése támadt, úgyhogy 
öltözködés közben összeseit.

Mentőket hívtak a helyszínére, akik 
Varró Tivadart első segélyben részesítet
ték, do mire hordágyon visszaszállítot
ták a fogházba, a fogoly meghalt.

Furfangos csaló. Az utóbbi na-1 — Leirer Amália meggyilkolása 
pókban több kereskedő feljelentést egyik gyanúsítottjának sikkasztást 
tett a rendőrségen egy 20—22 éves ügyét tárgyalta a bíróság. Bolla Jó- 
elegánsan öltözött nő ellen. Az|zsefnek, akit Leirer Amália meggyilko- 
illető bemegy az üzletbe. vásárol. lásában való részvétellel gyanúsítanak, 
1—200.000 korona értékű ánit, de' egyik sikkasztási ügyét szombaton tár
mikor, fizetni kell, kijelenti, hogy 
nincs nála aprópénz, hanem küld
jék el a lakására és ott majd kifi
zeti. Legtöbbször megjegyzi, hogy 
a lakásán i*s csak egymilliós van, 
tehát a visszajáró pénzt is adják 
oda. Az utón azután a melléadott 
inas mellől megszökik. Legutóbb 
Gál Imre villanyfelszerelési üzlet
tulajdonos tett feljelentést, akinek 
üzletében félmillió korona értékű 
árut vett és a millióból visszajáró 
félmilliót is odaadták neki. Az utón 
azután a kísérő mellöl eltűnt. 
A rendőrség megindította a nyo
mozást.

— Nyomor clöl a halálba. Pap István 
kereskedősegéd vasárnap délután az Er
zsébet körúton öngyilkossági szándékból 
a robogó villamos elé akarta vetni ma
gát. Egy férfi azonban észrevette szán
dékát és az utolsó pillanatban visszarán
totta a villamos elől. Pap elmondotta, 
hogy hónapok óta állás nélkül van és 
nagy nyomora miatt, akart megválni az 
élettől.

— A in. kir. Osztálysorsjáték mil- 
liárdjai. A XIV. osztálysorsjáték játék
tervéből látható, hogy a nyeremények 
számát 28.0000-re, a nyeremények össze
gét pedig több mint 27 milliárd koro
nára emelték. A főnyeremény 1 mil
liárd, a jutalom 2 milliárd korona, úgy
hogy a legnagyobb nyeremény szeren
csés esetben 8 milliárdkorona. Vannak 
azután 500, 400, 300, 200, 100 milliós stb. 
nyeremények. Az első osztály sorsjegyei 
kaphatók az összes elárusítóknál. Húzás 
május 13-án kezdődik.

— Rejtélyes támadás a Zita-íelepen. 
Ma délután a főkapitányságon ; 
Herkény Arpádné született Fekete i 
Berta bárónő, egy ezredes felesége 
feljelentést tett. A feljelentésben 
előadta, hogy ma délután a Zita-te- 
lepen — amelynek egészségügyi 
felügyelője — járt és a kezében egy 
csomó segélygyüjto ivet vitt 
egyik barakból hirtelen két férfi 
Ugrott elő, az egyik kikapta a ke
zéből a lapokat, a másik meg mell
bevágta, úgy hogy elesett és rákiál
tott:

— Ismerünk a pártból!
A rendőrség megindította a nyo

mozást a rejtélyes támadók után.

Franck kávépótlékot

Ezt a szócskát mindig 
hozzá kell fűznie akkor, 
amikor ön a valódi

kívánja . . . Miért? . 
Hogy mást ne kapjon!

Ügyeljen bevásárlásai
nál gyári védjegyünkre, a 

„kávédarálóra"!

gyalta fizukor József dr. büntetőjárás
bíró. Ebben a perben arról volt szó, 
hogy Bolla, mint lakatossegéd, özvegy 
Tatár Zsigmondnó lakatosmesternétől 
hatszázhatvanezer koronát fölvett azzal 
a megbízással, hogy azzal el fog szá
molni s az egész pénzt elsikkasztotta. 
Bollát a mai tárgyalásra két fogházőr 
vezette föl. A fehér pantallót és zub
bonyt viselő jóképű fiatalember azzal 
védekezett, hogy közönséges elszámolás
ról van szó és ő tartozását legközelebb 
meg fogja fizetni. Tatárnó nem kívánta 
Bolla megbüntetését, mire az ügyészi 
mgbizott ez ügyben elejtette a vádat s 
a bíróság Bolla ellen megszüntette a 
további eljárást.

— Meskó Zoltán vidám históriái. 
Ezzel a címmel tetszetős kiállítású 
könyv jelent meg. A parlament kitűnő 
humoristájának és legszellemesebb köz
beszólójának, Meskó Zoltánnak adomáit, 
kedves ötleteit és kacagtató tréfáit Vi
dor Gyula gyűjtötte össze nagyszerű ér
zékkel ebben a 8 íves kötetben, amely
nek címlapját Szigethy István 32 sike
rült karrikatúrája díszíti. Az a sok 
finom csipkedés, amivel Meskó Zoltán a 
folyosón képviselőtársait szórakoztatja, 
az a sok szellemes közbeszólás, ami az 
ülésterem viharait percekig tartó de
rültséggé változtatja, az a sok kedves 
történet, ami a derék vidéken jelölteik
kel és képviselőkkel megesett, valóság
gal megelevenedik Vidor Gyula gördü
lékeny, elmés soraiban, amelyeket Szi- 
gethy Ibíváu mesteri rajzai élénkítenek. 
Es mindezekhez Rákosi .Tenő írt elő
szót. A „Vidám históriák*' Légrády ki
adásában jelent meg. (rfk)

— Újabb áldozata van a tőzsdének. 
Vasárnap délelőtt a Műegyetem 
előtt a Dunaparton Frommer Jó
zsef 29 éves kereskedő mellbelőtte 
magút. Tettét nagy tőzsdevesztesé
gei miatt követte el. Életveszélyes 
sérüléséivé! a Rókus-kórházba vit
tek.

— Halálos villamosbaleset. Vasárnap 
délután a Rákóczi ut és Muzoum körút 
sarkán leugrott egy robogó villamosról 
Kohn Lajos 68 éves háztulajdonos. Fe
jét beleiitötte a kövezetbe. Életveszélyes 
sérüléssel szállították a Rókus-kórházba, 
ahol a késő éjszakai órákban ki

szenvedett.

rész- 
Fayl

— Városi Újság. Kitűnő kollégánk. 
Szilágyi Hugó dr. érdemes közgazdasági 
hetilapja A Pénz, a Városi (Jjság fő
címet vette fel és a jövőben a közgazda
sági kritikáiig hírszolgálaton kívül vá
rospolitikai és gazdasági kérdésekkel 
intenziven fog foglalkozni. A legutóbbi 
számok csupa friss, érdekes és tartal
mas információt foglalnak masmkban.

— A Budapesti Közhivatalok Tájé
koztatója, címen közhasznú, mindenkire* 
nélkülözhetetlen kézikönyv hagyta cl 
most a sajtód. A könyv az állami és 
városi hivatalok szakreferensei által 
osszál lított, megbízható adatokkal út
mutatást nyújt a közönségnek. A köny
vet fáradságos és nagy körültekintést 
igénylő munkával Szent miklósi József, 
a Fővárosi Közlöny szerkesztője, ren 
dezte sajtó alá. A 450 oldalas mű a 
Központi Városházán, a Fővárosi Köz
löny szerkesztőségénél telefónon is <144 
—04) megrendelhető.

— A nagytétényi Gőzmalom és Falc- 
reskedelmi Rt. nyolcezer darab 
vénye. A büntetőtörvényszéken - 
Ivor dr. egyes bíró szombaton tárgyalta 
Révész Jenő kereskedő ügyét, akit azzal 
vádolt az ügyészség, hogy S inger Jenő 
kereskedőtől átvett 8000 darab Nagyté
tényi Gőzmalom és Fakereskedelmi Bt. 
részvényt, azzal, hogy a mintegy három 
millió koronát kitevő vételárat Singer 
ügyvédjének kezeihez hamarosan la 
fogja fizetni. Révész sokáig kÓ6edelmes- 
kedett az ügy rendezésével és csak ak
kor, amikor már följelentették, tett© le
tétbe a részvények árát A mai tárgya
láson ki is derült, hogy ravasz fondor
lat az esetben nem történt mire a bíró
ság Révész ellen a további eljárást meg
szüntette.

— A Magyar Foxterr Jer-Tenyésztők 
Egyesülete, az Országos Vizslaklub, a 
„Mag-yar Doberinannosok'* ós a „Magyar
országi Rendőrkutya és Védőkutya 
Egyesület" közreműködésével 1925 má- 
jus 3-án, országos ebkiállitást rendez az 
Állatorvosi Főiskola területén, ahol 
mintegy kétszáz fajkutya kerül bemuta
tásra. A kiállítás fővédnöke: József Fe
renc királyi herceg. A különféle fajta 
ebek bírái: Van dér Hoop Walther 
báró (Sveic), Griin Ferdinand (Wien), 
Schmitz Henrik (Wien). Raitsita Emil 
dr., Wirker N. János, Wirker Béla ós 
ötvös Balázs.

— A Frank Henrik Fiai cég, ez a 
világszerte előnyösen ismert oég pom
pás és utánozhatatlan gyártmányait 
hozta el a Nemzetközi Áruminta vásárra 
és a látogatók tízezrei valósággal meg
ostromolják az ízlésesen csomagolt 
gyártmányokat, nz Enrilo pótkávét, az 
Édes ka édesített kávét, a Rosti füge
kávét és a Kathreiner Kneipp maláta
kávét. Különösen nagy tetszést keltett 
az uj csomagolású dobozos és teker
cselt áru. A Franck-gyártmányok cso
magolásán mindenütt ott látjuk a világ
hírű védjegyet, a ,,kávédi*rálót“.

I — Vasárnap temették el Párizsban a 
komin unista-összeütközés áldozatait. Pá
rizsból jolentik: A Notre Darno székes- 
gyházban ma temették el a 23-iki véres 
összeütközés Áldozatait A gyászszertar
táson jelen volt Painléve miniszter
elnök, Schrameck belügyminiszter, to
vábbá Doe Solves, Millerand, Castc’nsn 
tábornok és Doumergue elnök, valamint 
Herriot képviselőia is.
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FMiw volt-e 
Okollcsdnyl László vasy 

csak őrmester
S.öóky József ügyész már napok 

Óta dolgozik az Okolicsányi-ügybetn 
vizsgálati indítványának megszer
kesztésén, amelyben arról lesz szó, 
hogy milyen jogcímen fogja Oko
licsányi ellen a vizsgálatot inditvá- 
nyozni. Ugyancsak ebben az indít
ványban kell eldöntenie azt a kér
dést is, hogy a Kiss József csendőr- 
főtörzsőrjnesteft által hangoztatott 
vádak dolgában a budapesti bün
tetőtörvényszéket tartja-e illetékes
nek a vizsgálat lefolytatására, vagy 
pedig azt fogja-e javasolni, hogy az 
ügy a kaposvári törvényszék elé 
tartozik. Munkatársunk beszélge
tést folytatott Okolicsányi védőjé
vel, Altorjay Sándog dr.-ral, aki 
kijelentette, hogy a majdan meg
tartandó főtárgyaláson okmányok
kal kívánja bizonyítani, hogy nem 
igaz az, mintha Okolicsányi jogta
lanul bitorolta volna a főhadnagyi 
Uniformist, mert csak közönséges 
Őrmester volt. Bizonyítani kívánja 
a siófoki katonai körletparancsnok- 
ság egy igazolványával, amely 1919 
szeptember 24-én kelt ós Heves vár
megye tartalékos zászlóaljával, 
hogy mind a ketten hivatalos írá
saikban főhadnagynak titulálták 
Okolicsányit. Igaz ugyan, hogy 
ezek az átírások még nem kineve
zési okmányok és könnyen lehetsé
ges, hogy Okolicsányi László félre
vezette ezt a két hatóságot azzal a 
mesével, amit, elhittek neki, hogy ő 
tartalékos főhadnagy.

Bünpör ew Wonai 
uctal Mi elaMsa miatt 
Lengváry Zoltán betegsége miatt 

elnapolták ■ tárgyalást
Még 1922-ben történt, hogy a Cso

konai .ucca 10. számú házat Holzer 
Gyula lugosi földbirtokostól egy 
millió korona vételárelőleg lefize
tése mezeit megvádolta Lengváry 
Zoltán bankbizományos, aki — mint 
ismeretes — néhány hónappal ez
előtt kiegyezett hitelezőivel s akik
nek visszavonó kérvénye alapján a 
bíróság őt szabadlábra helyezte. 
Lengváry a házhoz társul vette 
FZeiscániann Rudolf ezredest, va
lóságos belső titkos tanácsost, aki 
az egy millió korona előleg felét, 
ötszázezer, koronát át is adta Leng- 
várynak. Később Lengváry eladta 
az ő tulajdonát képező felerészt is 
Bien Jakabnak, amikoj is kiderült, 
hogy a házat átvenni nem lehet, 
mert az eladó a vételt érvénytelen
nek mi nősítette.

Az ezredes szerint Lengváry ha
misított okiratot mutatott fel neki 
arról, mintha a ház vételárát kifi
zette volna, mert a háztulajdonos 
és közte a vételi ügylet nem, is jött 
létre. Ezért büntetőfeljelentést tett 
Lengváry ellen, akinek ügyét a 
multkorVa kitűzött tárgyaláson be
tegsége miatt el kellett halasztani. 
Publik Ernő dr. Ítélőtáblái biró, ta
nácselnök péntekre tűzte ki az ügy 
folytatólagos tárgyalását, amelyen 
a védő Tarján Mihály dr. bejelen
tette, hogy Lengváryt súlyos bete
gen, kocsin hozta el és ha. a tanács 
ezen állításáról meg akar győződni, 
a Markónéra! oldalon megtekint
heti a kocsiban fekvő beteg embert, 
akit a lépcsőkön a tárgyalóterembe 
felhozni nem lehet. A bíróság tudo
másul vette a védőnek eme beje
lentését és a tárgyalást elnapolta.

POLOSKA irtó sok van, 
DITRICHSTEIN csak 1. 
J. lie-SS. J. I2S-3B

Tapoiczay Dezső 
szinigazgató meghalt

A magyar színészek társadalmá
nak újból mélységes gyásza van. 
Tapolczai Dezső, a Vígszínház mű
vésze, a Fővárosi Operettszinház 
igazgatója a szombatról vasárnapja 
Virradó éjszakán hirtelen meghalt.

Tapolczai halála mélységesen 
megrendítette azokat, akik őt is
merték, mosolygó arca, hogy im 
most halotthalványra változott, 
senki nem akarja elhinni és a Fő
városi Operettszinház színpadán, 
ahol ma este a gyász ás a szomorú
ság ütött tanyát, könnyes szemek
kel emlékeznek meg Tapolczaijól, a 
színház Tapi bácsijá-xól, aki ma 
már, a halottasházban piheni ki egy 
munkában eltöltött élet nehéz fára
dalmait.

Tapolczai Dezső itt, Budapesten 
végezte középiskoláit, majd egy 
szép napon felpakolta kicsiny cók- 
mókját és rokona, dr. Böke tanár 
házából, ahol diákkorában lakott, 
elment vidékre, Kövessy Albert 
színházigazgató társulatához. A fia
tal Tapolczai hamar megnyerte a 
közönség tetszését és egyszeriben 
olyan népszerű lett, hogy nevét 
Pesten is emlegetni kezdték. Egy 
alkalommal Szigeti József, a Nem
zeti Színház művésze lentjárt vidé
ken, ahol megtetszett neki a fiatal, 
szerelmes színész, Tapolczai Dezső 
és felhozta őt Budapestre — egye
lőre a szinésziskolába. Tapolczai 
Dezsőt az Akadémia elvégzése után 
Debrecenbe szerződtették, ahonnan 
a triász, Keglevich gróf, Faludi 
Gábor és Ditrói Mór felhozták az 
akkor készülő Vígszínházhoz.

Tapolczai Budapesten előszőj a 
Vígszínház megnyitó ünnepi elő
adásán lépett fel, Jókai Mór .fa
pangók" cimü drámájában igen 
nagy sikerrel. A Vígszínház szín
padán ő kapta az első nyíltszini 
tapsot.

Első igazi nagy sikerét az ^Ál
lamtitkár" cimü francia vígjáték
ban aratta. Ez volt diadalmas pá
lyájának első, igazi állomása. Ez
után sorban egymást követték a

A banda egyik fele a városligeti, 
a másik fele a budai villákat 

fosztogatta
Egy-egy tag és egy fiatalkorú mint önálló különítmény 

Körséta detektivekkel a Gellérthegyen és a Lágymányoson 
— A fiatalkorú elszólja magát — Tiz nyaralót fosztottak k{

Csütörtökön reggel Nagy Dénes és 
Gál Alajos detektivfeliigyelők a Szabolcs 
uccában cirkáltak. Egyszerre szembe
jött velük két suhanó, akik a detektí
vek láttára hirtelen megfordultak és 
futásnak eredtek. Véletlenül arra haj
tott egy gyárigazgató autója, a detektí
vek felkaptak rá és an Aréna útnál si
került a két menekülőt elíogniok. Be
vitték őket a főkapitányságra. Az idő
sebbik Postás Elemér 22 éves rovott- 
inultu rézöntő volt, a másik fiatalkorú. 
A két legény vallatása közben derült 
ki, hogy egy négytagú betörő- és tolvaj
banda két tagját fogták el.

A banda két részre oszlott. Az egyik 
rész. Kovács Sándor és egy fiatalkorú, 
a városligotkörnyéki villák bronz- és 
vörösrózszobralt lopta ós olvasztotta 
össze, a másik fele, Rostás és a szintén 
fiatalkorú flu, akik viszont a budai nya
ralókat tisztelték inog látogatásukkal. 
Rostásék azonban nem szoborspecialis
ták voltak, hanem mindent, ami a ke
zük ügyébe akadt, elemoltek.

Kovács és Rostás, kiki a saját „slapa- 
jával1* (slapaj = botörőn övén dók), egy
mástól teljesen függetlenül dolgoztak. 
Kovács, mint ismeretes, csupán szobrok
kal foglalkozott és a nyomozás az ő 

szebbnél-szebb sikerek. A „Takaro
dó", a „Nincs elvámolni valója", az 
„Ócskái brigadéjos", a „Jupiter és 
társa", a „Pygmaliön", a „Durand 
és Durand" mind egy-egy ragyogó 
stációi annak az útnak, melyet Ta
polczai befutott.

A Vígszínházban utoljára a 
„Pygmalion“-ban játszott és 1917-ben 
amikor a FaJjidiék megkapták a 
Városi Színházat, őt delegálták a 
színház igazgatójává. Négy szezo
non át volt a Városi Szréház igaz
gatója Faludi Sándor mellett és a 
Városi Színház nekik kettőjüknek 
köszönheti azt, hogy oly gyors 
iramban be tudott lopoznj a közön
ség szívébe.

Á kommün alatt még egy alka
lommal. mint színész is szerepelt. 
A Rip van Winkle polgármesterét 
játszotta. Amikor a város Faludiék- 
tól elvette a virágzó színházat. Ta
polcai visszavonult a színpadtól, 
majd a Fővárosi Operettszínház 
igazgatója lett, amelyet halála per
céig vezetett.

Szombaton este még bont volt a 
színházban gondtalanul mosolygós 
arccal. Senki sem sejtette, hogy 
lelke elszállani készül...

Éjjel a ma délelőtti matiné egyik 
szereplője Szirmay Imre próbált 
görlökkel a színpadon Tapolcai 
mosolyogva nézegette Szirmayt.

— Pompásan tartod magad Imre 
— mondta jókedvűen, majd hozzá
tette —, de én se vagyok kutya.

A színházból a Royal-étterembe 
ment, ahol félháromig együtt ma
radt a legjobb kedvben a legragyo
góbb hangulatban, azután felment 
a Royal-szállóbeli1 lakására és reg
gel 9-kor már lakatos nyitotta fel a 
halott Tapolcai kis szállodai szobá
jának ajtaját... Éjszaka alvás köz
ben ölte meg a szívszélhüdés.

A Royal szálló híres triójából ma 
este immár csak ketten ülnek a 
törzsasztalnál: Kiss Ferenc, a mes
ter, és Nagy Jenő, a vitéz... Ta
polcai a veterán elment...

ügyeit rövidesen tisztázta is. Annál ne
hezebb volt Rostás ügyeinek tisztázása. 
Úgy ő, mint a slapaja állhatatosan ta
gadtak és megmaradtak amellett, hogy 
csupán azért futottak meg a Szabolcs 
uccában a detektívek elől, mert attól 
féltek, hogy a toloneházba kerülnek. 
Egyiknek sincs ugyanis állása és kere
sete.

A detektívek, noha bizonyosak voltak 
abban, hogy a két legénynek vaj van a 
fején, napokon keresztül hiába faggat
ták őket, nem tudtak semmit rájuk
bizonyítani. Szombaton a fiatalkorút 
ismét kihallgatták. A detektívek ponto
san elmondatták velő, hová szokott 
járni, mit szokott Rostással együtt csi
nálni, miből éltek, honnan volt pénzük. 
A flu megismételte korábbi hazugságait. 
A detektívek nem zavarták, hagyták 
nyugodtan beszélni. A végén elébetárták 
az ellentmondásokat és lobetetlensége- 
ket. Különösen afelől kérdezgették, hogy 
miért éppen a Lágymányos és a Gellért
hegy környékén kerestek mindig mun
kát A flu erre csak váUvonogatással 
tudót felelni. A detektiveknek erre az 
az eszméjük támadt, hogy megfogták a 
fiút és átvitték Budára, hogy mutassa 
meg azokat a helyeket, ahol Rostással 
együtt munkát keresett. Erre az eshe-

tósegro a legóuyko nem volt kita rtva 
a , VMCttu a detektivakeí 

a Ge lérthogy és a Lágymányos olyan 
uecáiba, ahol csupa magánház és nya
raló van, sem üzlet, sem műhely nin
csen. * u

Későn vette észre a fiatalember, hogy
kelepcébe esett és mikor azt mondták 
neki, hogy mutassa meg, melyik hí/ 
bán keresték a munkát, találomra rá
mutatott egy-egy nyaralóra, ahol tor- 
mészotesen rögtön kiderült, hogy a ”, 
hazudott és sohasem járt ott munká 
keresni Egyes nyaralókban azonban az 

látták a fiatalkorút OgJ 
idősebb társavai többször arra télé c”, 
varogm, figyelmeztették is a rendőrt 
hogy talán oz a két suhanó követi el ó 
mog-megnjuló betöréseket. A fiatal 
ember, hallván ezt, egyszerre igy für. 

a dotektivekhez:

- ------
Hat melyiket csináltátok ti?

dúlt _________ .
T Ezek most mindent mireáuk kenné

nek. Pedig nem mindent csináltunk mi.
— Hat melyiket csináltátok ti?
A llu csak most vetto észre, hogy el. 

szólta magát. Hebegni, dadogni kezdett 
es az utón, ahogy visszavitték a főkapi
tányságra, szépen elmondott mindent 
Beismerte, hogy Rostással együtt a nva 
ralók nyitvahagyott ablakain bemásztak 
és összeszedve a kezük ügyébe került 
holmikat, elfutottak. Vagy tíz ilyen lo- 
pást ismert bo. Legutóbb a Vihar ucca 
egyik nyaralójában jártak, ahol törté 
hetesen senki sem volt otthon és a la 
kasból rengeteg ruha- és loMrnemüt 
ékszert és egy aranyórát loptak el.

Ezután Rostás Elemért hallgatták ki. 
Szembesítették fiatalkorú társával éj 
mikor a betörő látta, hogy a tagadás
nak nincs már értelme, ő Is beismert 
vallomást tett. Elmondta, hogy rendet 
orgazdája.

Rostást, Kovácsot, a két fiatalkorul 
ós az orgazdát letartóztatták.

Legújabb 
ernyőmintáimat 

a Budapesti Nemzetközi 
Arumintauásáron a 

236 számú fülkében 
bemutatom

WEIL M.
esernyőgyár

VIII,.Népsz  nház ucca 26. sz.
Telefon: J. 14208 Alapítva ÍS87-ten 

Kfiménvseprfi vendéglő nyári helyiségei TOLI. TESTVÉREK
CJlrina út 106. szám alatt megnyíltak ' muzsikálnak

Az előkelő közönség találkozóhelye H Elsőrendű Konyha — Kitűnő italok



Budapest hétfő, április 27. HÉTFŐI NAPLÓ

5 perces 
telefonbeszélgetés 
Ilonthy Hannával, 

Vaály Ilonával 
és Mály Gerővel

— Halló! Halló! Itt Honthu 
Hanna.

— Kezeit csókolom drága művész
nő. Itt a Hétfői NaM.

— Jó. hogy jön, mert már én 
akartam felhívni.

— Valamit mondani akart
— Igen. Hallgassa meg. A múlt

kor azt kérdezte tőlem valaki, hogy 
melyik volt a három legjobb szere
lem. hogy melyik három operett 
az, amelyben legszívesebben ját
szom.

— És mit felelt.
—- Azt mondtam, hogy nekem 

minden operett, amelyben játszom 
egyformán kedves.

— Akkor rendben van!
— Igen ám. de azóta aludtam a 

dologra és megálmodtam, hogy bi
zony nem minden operett kedves.

— Hanem?
— Éppen azt akarom mondani. 

Hanem valóban van három olyan 
operett, amely legjobban a szivem- 
letj nőtt. Az egyik a „Keringő sze
relem". a másik a „Fifi" cs a har
madik a „Szibill".

— A „Keringő szerelem"?
— Ne vágjon a szavamba. Igen 

p „Keringő szerelem". \Persze maga 
'már azt elfelejtette, amikor a deb
receniekkel négy vagy öt évvel 
szelőit feljöttem Pestre és a Fővá
rosi Orfeumban játszottunk a nyá- 
«>n át. Szávai ebben a bűbájos ope
rettben mutatkoztam be a közön
légnek, amely mindjárt első fel
lépésemkor megszeretett. Legalább 
(s én úgy éreztem. Azért a legked
vesebb operettem nekem. Azután a 
yFifV. amelynél ragyogóbb. operet
tet el sem tudok képzelni és végül 
most a „Szibill". Jaicób l Viktor fe
ledhetetlen operettje.

— Halló! Itt Hétfői Napló!
— HáUó! Vaály Ilona!
— Kezeit csókolom. Mi újság?
— Semmi, azaz mégis van va

lami. A Blaha Lujza Színházban 
most próbálunk egy darabot, fíadó 
és Szilágyi daljátékát, a „Régi 
szép Budapestet".

— Ez nem újság.
— Ez még magában, véve nem 

Újság. De az már újság, hogy ebben 
a darabban feltámad majd a múlt, 
a régi Pest gyönyörű emléke, ame
lyet maga is meg én is csak hír
ből ismerünk. meg a mesékből.

— És szép lesz?
— Nem szép. Gyönyörű. Káprá

zatos. Bizony Isten sajnálom, hogy 
nem akkor éltem.

— Látja ez már újság. Ezt nem 
mindegyik színésznő mondaná.

— Lehet, hogy nem mindegyik, 
de aki ezt a darabot ismeri, egészen 
bizonyos. hogy ugyanezt mondja.

— Kezeit csókolom.
— Isten vele.

— Az hát! Es ott? iei „ „
— Itt a Hétfői Napló! Hallom 

keresett?
-- Igen ker-cstem. Meg akartam 

hívni, hogy nézze meg a spa.jzomat. 
A Halló Amerika húsz utolsó elő
adása alatt, tizennyolc páter kol
bász! kerestem.

— Hogy-hogy?
Hát úgy. hogy eddi a én sza

már voltam és a Halló Amerika 
alatt minden áldott este eloszto- 
aaftam vagy egy méter kolbászt 
és biz nekem alig maradt egy hara
pd síiyi.

— És most?
— Most meg azt csinálom, hogy 

az osztogatás után megkérek min
denkit. akinek, jutott a jó debreceni 
kolbászból, hogy küldjön helyette.

— Eredmény. t t
— Tizennyolc méter kolbász.

SZÍNHÁZ
A vígszínházi válsághírek 

koholtak
Roboz Imre és Jób Dániel megmaradnak a Vígszínház-tröszt 
élén — Ben Bíumenthaí jó üzletnek tartja a színházakat

Amikor nyilvánosságra kerül, 
hogy Ben Blumenthal, a Vigszin- 
ház-trösZt vezére Budapestre jön, 
mindjárt elterjed a Ilire annak, 
hogy a tröszt elnöke azért jön Bu
dapestre, hogy

felmentse állásától Koboz Imrét 
és Jób Dánielt, a színházak je

lenlegi igazgatóit.
E híresztelések most is szárnyat 

bontottak és a fantázia napok óta 
csapong már szabadon egész hét
főig, amikor Ben Blumenthal Buda
pestre érkezik. Az idén a merész 
kitalálók már az új igazgatók ne
veit is tudták. Egyesek Beöthy 
Lászlót, mások Bárdos Artúrt em
legették a színház uj igazgatóiul, 
sőt arról is beszéltek már. hogy a

Vígszínház érdekközösségbe lép 
a Renaissance Színházzá!.

Ben Blumenthal, egyik Budapes
ten tartózkodó barátja és megbí
zottja ebben a kérdésben a követ
kezőket mondta a Hétfői. Napló 
munkatársának.

— Minden egyes alkalommal, 
amikor Blumenthal Budapestre való 
érkezésének híre elterjed, azonnal 
szárnyat bont a fantázia, hogy

Roboz Imre és Jób Dániel tá
voznak állásukból.

— Évek óta halljuk ezeket a hí
reket és évek óta minden egyes 
alkalommal meggyőződhetünk e hí
rek valótlanságáról.

— Blumenthal és Roboz nem üz
leti viszonyban állanak egymással, 
ők

barátok,
akik a hosszú évek munkája alatt 
valóssággal összeforrottak egymás
sal és Blumenthal, amikor a kon
tinensem van. mindennap felhívja 
Roboz Imrét telefonon, hogy érdek
lődjék színházai felől, amelyeket 
még ma is éppen úgy szeret, mint 
akkor, amikor azokat nagy kedv
vel és ambícióval megvásárolta.

— A két színház közül tagadha
tatlan. hogy

a Vígszínház nagyon rosszul 
megy.

Ennek azonban nem Jód. Dániel, a 
színház művészi igazgatója az oka, 
mini azt egyesek szeretnék feltün
tetni, hanem részint a konjunktúra, 
részint

az a körülmény, hogy a Víg
színház egykori közönségé el
szegényedett, lerongyolódott es 
ma n cm tad színházba menüi. 
Az ni közönség pedig nem talal 
gyönyörűséget azokban a dara
bokban. a melyeket a színház 
kihoz és amelyek mindenütt a 
világon nagy sikert arattak, 
csak éppen Pesten buktak meg.
—' Mert ahhoz kétség nem fér, 

hogv Jób Dánielt a világsikert ara
tott’ Délibáb, Tükörfolyosó. Abla
kok, Főpénztáron ur, hogy csak no- 
háuyat említsek, budapesti buka-

nem lehet felelősei tenni.
— Ben Blumenthal. aki kiváló 

üzletember, nagyon jól ismeri az 
európai általános helyzetet, amely
ben ma egy színház sem találja 
meg számításait Sem Londonban, 
sem Berlinben és természetesen 
Budapesten sem. ahol bizony elég 
szomorú színházi viszonyok van
nak. de korántsem olyan szomo
rúak. hogy

a helyzet mielőbbi javulását ne 
lehetne várni.

— Blumenthalnak az a vélemé
nye, hogy ha ma sok pénzt is fo
gyaszt a két színház fentartása. 
majd ha az ezer papirkorona újból 
ezer aranykoronát fog érni,

a Vígszínház is visszakapja 
régi fényét,

amely hajdanában bizony messzire 
ragyogott.

— Ben Blumenthal a
Vígszínházát jó üzletnek tartja

és semmi körülmények között ncui 
fog azon túladni. Munkatársaiban 
pedig teljesen megbízik és ezért 
semmi alapja nincs azoknak a hí
reszteléseknek. amelyek léptcn-nyo- 
mon szárnyat bontanak.

RÖVID HÍREK
HLRSC1T HUGÓNAK

a „l)olly‘* szerző jón ok uj operett
jével nyitja inog városligeti szín
házát május 15-én Féld Mátyás, 
a színház igazgatója.

LÁBÁSS JUCI
a jövő szezontól kezdődően 
nem köt állandó szerződést 
egy színházzal som.

KOSÁRY EMMY
ós Király Ernő, erdélyi turnéra 
indulnak.

A „8TR0G0FF MIHÁLY
utazása Moszkvától Irkutzig" 
cimü Verne regényből Fe- 
renczy Frigyes főrendező ti
zennyolc képes reviit ir a Vá
rosi Szinház számára. A rovü
a nyár folyamán kerül ! 
színre.

AZ URÁNIA ÉS A MOZGÓKÉ POTTHON 
helyiségét a nyári hónapokra 
kibérelte egy-egy vállalkozó. Ezek 
a. mozik a nyáron át is nyitva 
tartanak.

RENAISSANCE.SZÍNHÁZ
Premier szombaton

Májusi muzsika
Farkas Imre zené?, fővárosi életképe

Bezárták 
a bécsi Volksopert

A becsi Volksoper zenekarának tagjai 
váratlanul otthagyták a színházat, 
mert hátralékos gázsijukat még nem 
fizették ki. Az ,,Istenek alkonya'* teg 
napi előadása miatt elmaradt és 
ha a színház igazgatósága nőm tud bé
késen megegyezni a kilépett zenekari 
tagokkal, a színház zárva marad addig, 
mig nem elkerül ogy uj zenekart össze
hozni, természetesen szervezetien zené
szekből. Minthogy ily zenekar szervo- 
zése nagy nehézségekbe ütközik, való
szinti, hogy a Volksoper kapni ,ió ideig 
zárva maradnak.

Tőkés Annát válasz* 
tóttá Beregi Oszkár 
amerikai partneréül

Az utazás dátuma: augsztus 15
Az egyik amerikai színházi vállal

kozó még az elmúlt esztendőben ki 
akarta vinni Beregi Oszkárt Ameri
kába. A turné azonban három ízben is 
meghiúsult, mert Beregi nem talált 
olyan partnert a maya számára, aki az 
ő művészete szárnyalását segíthette 
volna, aki alkalmas lett volna mind
azoknak a daraboknak eljátszására, 
amelyekben Beregi Oszkár be akart mu
tatkozni az amerikai közönségnek. Az 
amerikai vállalkozó amerikai magyar 
színésznőre gondolt, Beregi azonban ra
gaszkodott álláspontjához, hogy csak 
azzal a. színésznővel játszik, akit ő vá
laszt ki, akivel együtt biztos sikerre 
számit hat.

Beregi Oszkár több kevésbé sikeres 
próbálkozás után megtalálta partnerét 
Tőkés Anna, a Renaissance Ézinház 
tagja személyében, akivel már meg is 
állapodott az amerikai vendégszerep
lésre vonatkozóan. ■

A turné hat hétig tart, de megho :■ 
szablntható tizenkét, illetve tizennyolc 
hétre, a vállalkozó kívánságára. Tizen
nyolc hót után a körút meghowzabbifá
sához már kölcsönös megállapodás szűk 
ségos. Tőkés Anna az igen tekintélyes 
tisztcletdijon kívül útiköltséget és a 
hajóraszállástól kezdődően teljes ellátást 
kap.

Beregi Oszkár egyelőre három darab 
szinrehozását torvezi: a „Morfium**, a 
„Kísértetek** és a „Rómeó és Júlia" elő
adását. Budapestről augusztus 15-én 
utaznak el. és szeptember első napjaiban 
már fellépnek New-Yorkban, a művészi 
körút első állomásán.

* A Vígszínház jövő hetét a színház 
legújabb szenzációja, a Fanny és a csc- 
lédkérdés tölti be. Jerome K. Jerome 
pompás Vígjátékát, a szerdát kivéve,

! amikor az Ezüsflakodalom kerül színre, 
, a hét minden estéjén adják. Vasárnap 
délután a Csillagokat játsszák mérsékelt 
hc.lyárakkal.

* A Halló, Amerika bele lesz a Fő
városi Operett* zlnhüz jövő hete is. Min
den oste a nagyszerű amerikai reviit 
adják. Most vasárnap délután — ebben 
a szezonban utólszor — a Nótát kapi
tány kerül színre mérsékelt helyárak
kal.

* Uferlnt a jövő héten folytatja pél
dátlan sikerű vendégjátékát a Blaha 
Lujza Színházban. Mindem este színre 
kerül „A snem tény vesztés 3<» csodája** 
cimü artistarevti, amelynek kápráztató 
bűvészmutatványai elragadtatott csodál
kozásba ejtik a közönséget. Minden <*te 
két olvadás fél 7 és 9 órai kezdettel. 
Mozi helyárak. Vasárnap délután kü
lön előadás .1 órai kezdettel.

M ilyen siker ■ 
nníe nem »olt! 1 

Ötödik hét!
Tízparancsolat!

Poyal flpollo B
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Májusi muzsika
ÚJ Farkas Imre darab a Renalssance 1 

Színházban
Farkas Imre országszerte népszerű j 

űeve, mely legutóbbi operettjével, a 
Nótáé kapitány-nyal kapcsolatban járta ; 
he diadallal az országot, már magában 
vóvc a legnagyobb érdeklődés és a si
ker minden biztosítékát jelenti a Ronais- 
sance-Szinház szombati premierjének.

A Májusi muzsika, melynek szövegét 
Haraányi Zsoltnak, a Vén gazember ki
váló szerzőjének társaságában irta Far
kas Imre, 
miliőt, olyan 
rákat visz 
még Farkas 
kiil is sikert 
versei pedig 
mely a Májusi muzsiká-ban a legna
gyobb meglepetést költőén fog kivirá- 
gpzni. a legszélesebb népszerűség utján 
indítja el ezt a bájos Farkas Imre- 
poézJesel teli újdonságot.

A Renaisaance- Szín ház előadásában 
olyan sziniapot kap a Májusi muzsika, 
mely zenés darabnál ritkítja párját. A 
női főszerepet, egy bájos budai kislány, 
Iloevay Rózsi játssza; egy tüzes pesti 
asszonyt: Lázár Mária. A bonvivan sze
repét Kompóthy Gyula énekli és játssza. 
A kacagtatás frontján aztán egészen 
páratlan hadsereget tud a Renaissance- 
Szinház felvonultatni; elég a neveket 
ide írnunk: Bérczy Ernő, Makláry, Bá- 
nóozy, Nagy Gyula, Lévai Berta és Len
gyel. Rendező: Bérczy Ernő. Díszletter
vező: Márkus László. Karmester: Rajna 
Sándor.
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óriási sikerű műsora

SPORT
Csöndes bajnoki nap
Kz MTK csak a második félidőben döntötte el a 
mérkőzés sorsát — fiz ITC döntetlenje a J/J. TVE 
ellen — Zugló állandó fölénye ellenére kikapott 

az NSe-töl
ezenfelül olyan pest-budai 

kedves pesti és budai flgu- 
szinpadra, amelyek talán 
Imre neve és poézise nél- 
jelentenének. Farkas Imre 
és Farkas Imre zenéje,

A szakadatlanul zuhogó eső elriasz
totta a közönséget a vasárnapi mérkő
zésektől. Csak a legelszántabb sportra
jongók vettek bátorságot maguknak, 
hogy a csendesnek ígérkező bajnoki 
programot személyesen élvezzék végig. 
Csak a késő délutáni ÓTákban, a sötét 
felhőkön átszürődő napsugár birta rá 
a nícccslátogatókat arra, hogy a pá
lyákra kimenjenek. A sport kedvelők 
zöme azonban csak az alkonyat 
bán bujt ki a kávéházakból és 
a lapok kiadóhivatala elé, hogy 
frissebb eredményeket megtudja.

órájá- 
sictett 
a leg-

Constanta Taimadge 
nagy amerikai vigjátéka:

Hízássá hardrldöre 
eleire Wlndsor, Mao Busch, 
Hobart Boswort, Ray OrIHIth: 

Módomé Jolié szaténja 
(4, 6, a, 10)

• 130-138. Szibiíl. 130-—138-ík előadása 
tesz ezdn a héten a Király Színházban a 
„SzábilF'-nok. Jakobi Viktor remeke, a 
legszebb magyar operett minden esto 
Lábasé Juci, Honthy Hanna, Berky 
Táji, Nádor, Rátkai, Szontmihályi, Lata- 
bátr remek együttesében.

• Magnetfc — Csibl, két szezonéikor 
tölti be váltakozva a Magyar Színház 
műsorát Pásztor Árpád drámai remeke, 
a legnagyobb színpadi produkció, hétfő, 
szerda, péntek és vasárnap este kerül 
színre Csortossal és Torzoséi, mig kedd, 
csütörtök, szombat a szezón nagy vig- 
játétadágere, a „Csábi41 van műsoron 
Somogyi Nnsrval, Csortoe Gyulával, 
Méseáros GMzával és Z. Molnár Lósaló- 
vál.

• Mariska, vagy a hfcasságtörés is
kolája. Bíró Lajos uj szinjátéka, az 
idei szezón legkülönb magyar irodalmi 
és művészi sikere, amely eddig állan
dóan táblás házak előtt került színre, 
dominálja a Belvárosi Színház jövő he
tét Hétfő, szerda, péntek, vasárnap esto 
kerül színre az uj Bíró-darab Titkos 
Ilona, Gombaszögi EHa, Sornlay Artúr, 
Tarnay Ernő, Toronyi Imre remek 
Együttesében. Kedd, csütörtök, szombat 
•z utóiérhetetlenül mulatságos „Én már 
ilyen vagyok4* Titkos Ilonával éo Ker
tész Dezsővel. |

• Király Színház. Vasárnap délután: 
Mórica grófnő. (3). Egész héten minden 
'•te: Szibil.

• Magyar Színház. Vasárnap délután: 
Alton a; este: Magnotic. Hétfő: Mágne
se. Kedd: Osibi. Szorda:Mngnetic. Csü
törtök: Cslbl. Péntek: Magnotic. Szom
bat: Csibi. Vasárnap déhitán: Altona 
(8); este: Magnetic. (%S).

• Belvárosi Színház. Vasárnap dél- 
ntán: A nagyságos asszonyt már láttam 
valahol; este: Mariska vagy a házas- 
ságtörés iskolája. Hétfő: Mariska vagy 
a házasságtörés Iskolája. Kedd: Én már 
ilyen vagyok. Szeerda: Mariska vagy a 
házaRságtörés iskolája. Csütörtök: Én 
(nár ilyen vagyok. Péntek: Mariska vagy 
a házasságtörés iskolája. Szombat: Én 
már ilyen vagyok. Vasárnap délután: 
Az olasz asszony (3); este: Mariska v.iut

• házasságtörég iskolája. (%8).

Az MTK 3:0-ra győzte le a BTC-t.
A bajnokcsapat játékán erős javulást 

észleltünk és ezt főképpen a változtatott 
csapatösszeállításnak tudjak be. Opata 
jobbszélre ment, a Kolozsvárról vissza
tért Rakitovszky balösszekötőt játszott, 
mig a Postásoktól átigazolt Rebró teg
nap debütált a balfederzet posztján. A 
mérkőzés elején a BTC támadott, a 
mérkőzés irányítását azonban csakha
mar a bajnokcsapat ragadta a kezébe. 
Támadást támadás után halmozott az 
MTK, azonban teljesen eredménytele
nül. A BTC védelme biztosan rombolta 
szét a támadásokat. Gól nélkül végző
dött félidő után ismét csak az MTK-t 
láttuk frontban és Molnár, valamint 
Orth góljaival biztosan nyeri a mér
kőzést.

Az FTC 1:1 arányban döntetlenül 
végzett a III TVE-vel.

A mérkőzést az FTC főlénye uralta. 
A III. kér. TVE kemény ellenállást ta
núsított.. A 28. percben a Kohut által 
rágott szabadrúgás a kapufáról vissza
pattanva, Kelemen lába elé kerül, aki 
azt védhetetienül juttatja a hálóba A 
kiegyenlítésre a 41. percben jut alkalma 
a Vívóknak, mikor is Drössler szép lab
dáját a belső csatárok elhibázzák. A 
4Ő. percben Skvarek kitör és 12 méteres 
védhetetlen lövéssel kiegyenlít. Hely
csere után is az FTC van fölényben, a 
tehetetlen csatársor miatt azonban az 
eredmény nem változik. A biró Kovász- 
nayt (ül. kér.) sorozatos durvaságok 
miatt kiállította.

Az NSC érdemtelenül jutott 
győzelemhez.

Peches mérkőzése volt vasárnap a 
Zuglóiaknak. Az első félidőben valóság
gal ostromzár alatt tartotta az NSC ka-

púját. A némi szerencsével védő Gallo- 
vich több szép lövést tett ártalmatlanná. 
A zuglóiak sorozatos támadásait csak 
Rémay III. villámgyors lefutásai sza
kítják meg. A zuglóiak fölénye ellenére 
az NSC még az olső félidő 38. percében 
szerezte meg a vezetést tizenegyesből, 
amelyet Rémay III. juttatott rendelte
tési helyére. Helycsere után az NSC ke
rült fölénybe és Volentik, majd Spitz 
góljaival 3:0 arányban győz.

A Vasas is döntetlenül végzett 
a KAC ellen.

Szép és fair mérkőzést vívott a két 
stílusos csapat. A 14. percben szerezte 
meg a KAC a vezetést ölvedy egyéni 
játékából. A Vasasok csak a második 
félidőben jutnk szóhoz. A 8. percbon a 
KAC-védelem Takácsot kézzel szereli, a 
bíró azonban nem ítél tizenegyest. A 
18. percben Jetiinek lövését Varga ki
öklözi, a labda Kocsishoz kerül, aki azt 
kapásból bevágja. A mérkőzés további 
folyamán mindkét csapatnak többször 
nyílik alkalma a győzelem megszerzé
sére, a mérkőzés azonban döntetlen ma
rad.

BEAC értékes 
a VAC fölött, 
hazaérkezett VAC

A lelkesen játszó 
győzelmet aratott
A túráról pénteken 

nem lehetett méltó ellenfele a pihenten
és lelkesen játszó BEAC-nak. Az egye
temiek formás támadásokat intéztek el
lenfelük kapuja ellen, a VAC kemény 
védelme azonban sikerei parírozta a tá
madásokat, 
szép 
inét.

A II. félidőben Kertész 
lövése megszerzi a BEAC győzel-

A TTC kikapott a BAK-tól.
másodosztályban minden hét meg-A

hozza a maga szenzációját A tegnapi 
bajnoki vasárnapon

a szenzációsan feljavult BAK 
győzte le a bajnokaspiráns TTC-t.

A Húsiparotok csak nehezen tudták 
legyőzni az UTSE-t 2:1 arányban. A ve
zető Ékszerészek kemény küzdelem után 
győzedelmeskedtek a MAC felett. Ugyan
csak erős harc árán ragadott el a 33FC 
két drága pontot a KTE-től. Az ETC 
3:2 arányban győzött az UMTE ellen. 
A Postások 4:2 verték az EMTK-t, mig 
a KAOE—FövTKör-mérkőzés 1:1 arány
ban döntetlen maradt.

Rákos dtji 
1. Finálé, 2. Zajos, 

3. Parisienne 
ti Káposztásmegyepj

versenyen
A Rákosi dij volt az Urlovasok Szö

vetkezete által rendezett megyeri miting 
főszáma. A versenybon Finálé, Lajos, 
Parisienne, Elopement, Nosza és Arad 
indultak. A parádénál legjobban Finálé 
tetszett, mely teljesen fitt ló benyomását 
tette, Lajos kissé kövér volt, míg Pari
sienne erősen izzadt, Arad pedig nagyon 
rosszul nézett ki. A ringben kizárólag 
Finálét fogadták, mig Lajosra csak ki
sebb összegeket helyeztek el, a téli fa- 
vorit Aradot csak az outsider játékosok 
fogadták. A start gyorsan sikerült, La
jos vezetett, mig a második helyen 
Arad, a harmadik helyen Finálé feküdt, 
a tribünökkel szemben a három ló egé
szen együtt van, az erdőnél Finálé meg
szalad a mezőnytől, Lajos és Arad visz- 
szaesnek és Parisienne kerül a második 
helyre. Finálé az egyenesbe öt hossz 
előnnyel fordul be és feltartva nyer, az 
utolsó gátnál Lajos újra jön és köny- 
nyen veri a második helyért Parisien- 
net Arad, a téli favorit, hosszakkal 
utolsó volt. A közönség, annak dacára, 
hogy a versenyek előtt nagy záporeső 
volt, sokkal nagyobb számban kereste 
fel a megyeri pályát, mint eddig. A fo
gadott lovak, Delmartino kivételével, 
minden versenyben győztek.

A futamok részletes eredményei a 
következők:

I. Megnyitó verseny. 1. Patyolat (Sel- 
meczy 1%), 2. Patrícius (8/io reá), 3. 
Pazzo (4). F. m.: Rugós (20), Erzsi E. 
(10), Wood (8). 1 h., 2% h. 10:18, 11, 1L

II. Geist Gáspár emlékverseny. 1. dó
nő (Bindor 2% reá), 2. Canossa (4), 3. 
Ne mókázz! (5). F. m.: Pusztalegény 
(2) kitört. % h., % h. 10:17.

III. Rákosi díj. 1. Finálé (Patczák 
pari), 2. Lajos (Selmeczy 2JX), 3. Pari,- 
sienno (Hutflesz 5). F. m.: Nosza (6), 
Elopement (12), Arad (3). Könnyen 4 h., 
2 h. 10:21, 15, 18.

IV. Nyeretlenek gátver senye. 1. Paul 
(Patczák 1%), 2. Boglyas (p), 3. Alté 
Kazt (10). F. ni.: Vinkó (33), Kari tag 
(33), A tempó (4), Szívtelen (4). 2Ví
6 h. 10:27, 12, 1*2, 17.

V. Tavaszi hendikep. 1. Delmarting 
(Gutái 5), 2. Fenegyerek II. (3), 3. Pici
kéin (5). F. m.: Ernbona (16), Planéta 
(6), My Pét (12), Delila (5), Rozgonyi 
(12), Vigyorgó (pari), Dzsungel (16), 
Gyöngyi (8), Tündér (16). % li„ % h. 
10:83, 26, 1 8,26.

VI. Siófoki hendikep. 1. Sarkantyiw 
(Rajcsik), 2. Blondian (2), 3. Fortély
(4) . F. m.: Alpendrttcken (5), Sergius
(5) , Pityergő (8). 5 h., 5 h. 10:24, 13, 13.

Kiadja:
A „Hétfői Napló*4 iapkiadóvúllalat.

H Testvéviség-UTE 
klubközi 

binközöversenye
Szép közönség előtt folyt le a Test

vériség—UTE klubközi birkózóvorsenye 
az istvántelki főműhely kaszinóhelyi
ségében. A verseny részletes eredménye 
a következő:

Pehelysúly: 1. Klingor (UTE). 2. Bede 
(Testvériség). 3. Zsikba (Testvériség).

Könnyűsúly: 1. Nobl (UTE). 2. Slider 
(Testvériség). 3. Goldsclimied (Testvéri- 
«ég).

Kisközépsúly: 1. Vágási (UTE). 2. Ho- 
rák (Testvériség).

Nagyközépsúly. 1. Orgoványi (UTE). 
2. Kucs (Testvériség).

Tevstyánszky (mhc) 
nyerte atöpbajnofisásot

A tőrbajnokság döntő-küzdelmeit 
vasárnap este bonyolították le. A 
nyolcas döntő eredménye a követ
kező :

Bajnok: Tcrstyánszky (MAC) 
győzelem.

2. Rády (MAC) 6 győzelem.
3. Tóth (MAC) 5 győzelem.
4. Dunai (BBTE) 4 győzelem.
5. Hollóssy (MAC) 3 győzelem.
6. Bogén (Wesselényi VC) 

zelem.
7. Dány (Rákosi iskola) 1 

lem.
8. Strausz (Hakoah, Bécs) 

zelem.

G

2 gyó

gy őze-

1 győ-

XIV. Magyar Kir. Oiztálysorsjáté

Legnagyobb nyeremény 
szerencsés esetben

Jutalom 2 milliárd Kés 

Főnyeremény! mllllárdnég

Hölgyek jelszavat KAMARA

500,000.000
400,000.000
300,000.000
200,000.000
100,000.000

Vásároljunk

Kiéin Tintái
divatámiMiában

Budapest,
VII., Király ucca 53.

3í^dtfa ucca

új műsorának óriási sikere

Kék vizek vándora
(lángtorony)

Filmjáték a norvég vizek partjáról 6 felvonásban 
Főszereplők: Hella Moja és Olaf Fjord 

Madame Jullstte szalónja
Dívathlrn 8 felvonásban 

Főszereplők: 
Clalre Wfndíor és Mae Busch 

Előadások kezdete fél 6, fél 8 és fél 10 órakor

af . atb. összesen M.OOO nyeremény Wbb 
mint ar mlllléra K Összegben

Az I. osztályú sorsjegyek hivatal™ árai 

i/á 30 ezer K, '/i 60 ezer K, >/, 120 ezer K 
Sorsjegyek es elírusHékníll

Húzás már május 13-án
........... .....................

Epsteln és Pfelfer
ttMtlIláritnaayfcereakedén. Budapest V, SanMi.
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