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Smith Jeremiás 
méí m évii marad 

Budapesten
London. május 3.

Mint Newydrkból jelentik, Smith 
Jeremiás, a Nemzetek Szövetsége
gének magyarországi megbizottia. 
a Worldban kijelentette, hogy Ma
gyarországon a legszívesebb fogad
tatásra. és a helyzet teljes megérté
sére talált s a kormány minden le
hető módon támogatja. A magyar 
pénzügyek stabilizálása voltakép
pen már megtörténi.

A Newuork Héráid Tribune-ban 
megjelent beszélgetés során Smith 
kiemelte, hogy magyarország ál
lamháztartását már hat hónap alatt 
egyensúlyba hozták, noha a köl
csönnek csak egyharmadát vették 
igénybe; a másik kétharmad rész 
érintetlenül fekszik tartalékként 
egy bankban.

Feltehető, hogy a magyar kor
mány a kiadásokat ezentúl is. a 
bevételek keretei köze. . szorítja. 
Smith elmondta, hogy május 6-ikan 
tér yistz-.i Budapestre, ahol meg 
egy esztendeig szándékozik ma 
rád ni. Ennek az időnek elteltével 
kérni fogj” felmentését, megbíza
tása alól. Rámutatott arra Js. hogy 
minden anyagi cllenérték nélkül tel
jesíti feladatát és csak keszkiadá- 
sainak megtérítését fogadja el.

K atasztrófálisan 
zuhant a lei

London, május 2.
A román lei árfolyama a londoni 

tőzsdén néhány hét alatt a f°nt- 
sterlinghez viszonyítva 900-rol 
1085-re esett. Ezt, a.. katasztrofális 
zuhanást angol pénzügyi körök fő
képpen annak tulajdoninak, hogy 
Romániában nincsenek nagyobb 
gabonakészletek, a gabona, ara ha
nyatlott és adósságait nem rendez
ték'.

HémetoBzfií tiltakozik a 
lennel vísuti szerencsét- 

lenséí vdúja ellen
Berlin, május 3.

Beavatott körökben azokat a len
evet próbálkozásokat, amelyekkel a 
lonervel korridorban történt vasúti 
szerenesétleiisésért a felelősseget 
Németorszáera igyekeznek liurita- 
ni. mint otromba rairalmakat a 1CR- 
határoaottabban visszautasítsak. 
Emlékeztetnek arra, hoir.y április 
utolsó hormadában LcnRS'cIorszaR- 
ban a varsó—krakói vonalon ke. 
iryorsvonat is kisik.oit. mert 
mint a lénnyel UjsatroK irtuk — a 
lenRvel vasutiRazRatosaR a tmprii; 
kai el baRvta korhadni. Szakértő 
azomtanúk állítása szerint a leg
újabb szerencsétlenség is erre az 
ökokra vezethető vissza, úgyhogy 
felelősség kétségtelenül a lengyel 
rasutigazgatást terheli.

Vázsonyi Vilmos 
hatalmas beszédet mondott 
a Vigadóban tízezer ember 

előtt
„71 fővárosi választás elhalasztása: moratórium, nekik 
leplezett csőd — nekünk győzelmünk előhírnöke** — „Több 

logot, több kenyeret 1“ *

k demokratikus pártok nagygyűlése
A fővárosi Vigadó nagytermét 

vasárnap délelőtt zsúfolásig meg
töltötte a közönség, hogy meghall
gassa • az Ellenzéki Demokratikus 
Pártok nagygyűlésének szónokait. 
Már tíz óra előtt hatalmas csopor
tokban igyekeztek a polgárság és- 
munkásság ezrei a Vigadó felé, 
amelynek épületét két szakasz lo
vasrendőr és több szakasz gyalogos 
rendőr vette körül, hogy az esetle
ges incidenseket megakadályozza. 
Erre azonban nem került sor. mert 
a demokratikus polgárság és mun
kásság impozáns tömegekben, nyu
godtan vonult föl és mindvégig fe
gyelmezetten viselkedett.

A rendezőség példás munkát vég
zett. Rend, nyugalom és figyelem 
jellemezte a hallgatóságot, amely 
nemcsak a hatalmas nagytermet és 
karzatot töltötte be zsúfolásig, ha
nem ezren és ezren szorultak ki a 
folyosókra. Több mint tízezer em
ber szorongott, hogy jelen legyen a 
fővárosi választási harcnak legki
emelkedőbb eseményénél. Percekig 
tartó ünnepléssel fogadják az ér
kező vezéreket: Bárczy Istvánt es 

Vázsonyi Vilmos beszéde
rA kereskedő, aki nem tud fizetni, 

szerényen moratóriumot kér. Ellen
feleink moratóriumot kértek ma
ijuknak: a választás kitűzött napjat 
elhalasztották egy héttel. Ez a mo
ratórium azt jelenti, hogy meg 
mindig nincsenek felkészülne a 
mérkőzésre. Még mindig nem volt 
elég az akadályversenyből, amit 
számunkra kitűztek. Először ki
hagytak Budapest választóinak so
rából több mint százezer polgárt, 
azután csináltak fővárosi törvényt 
hat évi helybenlakással, hogy igy 
is a választók nagy tömegei niaril'' 
janak ki. Majd kitaláltak z az HMM) 
ajánlás rendszerét, a szelvény rend
szert, amellyel — ha nem is osztalé
kot —, de ajánlási jogot adnak min
den választó polgárnak.

Minden arra van szánva, hagy 
akadályul szolgáljon nekünk 
és ime beteljesedett rajtuk a 
végzet, mert a moratórium azt 
jelenti, hogy számos kerületben 
ezt az ezres számat ők néni tud

ták elérni.
Mi. Budapest 22 kerületében lé- 

stetl taovtMc a mérJtóitém a tette.

Vázsonyi V ilmost.
Bródy Ernő megnyitója után

BÁRCZY ISTVÁN
a nagygyűlés elnöke, mindenekelőtt 
a kurzus városházi uralmát kriti
zálta. Majd folytatta:

A fővárosi választásnak nagyje
lentősége van. Most kell megindul
nia a demokrácia reneszánszának.

Ezért, jutottam arra a meg
győződésre, hogy a polgárság
nak 4 és munkásságnak ezt a 
harcot együtt és közösen kell 

megvívnia. •

Nyugodtan fogok kezet a munkás
sággal. mert egyedül a demokrati
kus érzés vezet. Egyek vagyunk a 
haza ,szeretőiébe n. A zt akarjuk, 
hogy Budapest, népe régi hagyomá
nyai szerint boldogabb, $ magyar 
haza pedig nagyobb legyen.

Lelkes tapsokkal és éljenzéssel 
fogadták Bárczy István beszédét, 
majd szűnni nem akaró ováció köz 
ben Vázsonyi. Vilmos állott fel szó 
lásra és a következő hatalmas be
szedet mondotta:

neles akadályok ellenére is, amiket 
le kellett küzdenünk.

Ez a moratórium a leplezett 
csőd, ami győzelmünknek elő
hírnöke, ez az egy hét a sica- 

lomháznak egy hete.
A mi küzdelmünknek Budapest 

felszabadítása a célja és a nagy 
fényjel megadása egész Magyar
ország népe számára, hogy

el kell jönni az egyenlő jog, a 
szabadság a több jog. a több ke
nyér, ,az alkotó béke korszaká

nak.
Nézzék meg a múltnak alkotá

sait. melynek szimbólumaként itt 
ül az elnöki székben az alkotások 
korszakának volt polgármestere.

Mi városi lakásokat építettünk, 
népszállót, népházat, templomot 
építettünk az Istennek, kórházat 
és iskolát a kultúrának, az em
beri szellemnek és léleknek, szo
ciális igazságot hirdettünk és 

ad lünk.
— A múlt mulatja meg a jövőt. 

Ismerjük a nagy akadályokat, hi

szen közben vau a háborúnak a 
forradalomnak, a bolsevizmusnak 
és a fehér terrornak korszaka. Nagy, 
akadályok tornyosulnak elénk.

Földönfütói'á lett családok pa
naszai és sírása kiséri azt az 
líraimat, amely Budapest köz
gyűlésén eddig a hatalmat gya* 

kor olt a.

Mi pedig azt akarjuk. Hogy uj 
cxisztcnciák keletkezzenek, a régiek 
is maradjanak és erősödjenek. Ne
künk egy a hitvallásunk: a munka, 
az alkotás,

egy igazi imádság van a hazá
ért, ez a munka szerszámainak 
csengése, és egy hazaárulás vaut 

a munkának akadályozása.

Odaát azt a kommandót adták ki, 
hogy polgárok és munkások, ne 
menjetek együtt:

Hát azokkal menjünk együtt, 
akik megtagadják tőlünk a pol
gári jogot, emberi mivoltunkat, 
akik gyűlölködnek ellenünk, 
azokkal menjünk együtt, akikre 
szent áldását adta a háztulajdo

nosok szakegylete?

Előbb szűnjék meg a polgári társa
dalom egy részében a reakció, akkor 
lehet esetleg egységes politúr i front
ról beszélni. Azt mondóin azokra, 
akik a reakciónak a túlsó partján 
a polgári frontról beszélnek, amit a 
halálbüntetés eltörlésénél mondtak 
egykor a franciák: kezdjék el a 
halálbiiiitciés eltörlését először a 
gyilkos urak: Kezdjék cl az egy
séges polgári front megteremtését 
a — nem akarom szószerint idézni 
a francia mondást! Kezdjék el azok, 
akiknek minden lehelete gyűlölet, 
minden imádsága Isten káromlás, a 
vallás legsúlyosabb meggyűld zása.

— Nem lehetséges polgári dikt:: 
túra, se proletárdiktatúra, mert 
mindegyik a szabadságnak a lábbal 
tiprása. A demokratikus szabadelvű 
polgároknak és munkásoknak egye
sülése a közös nagy célokban, r: az 
egyedüli, ami biztosíthatja a de- 
mokidöiu uralmát. , . , ,

— Azoknak a polgároknak es 
proletároknak. akik idehaza folyton 
azt rebesgetik, hog.v nekiink nem 
szabad mcsszalianszot kötnünk a 
szociáldemokratákkal, azoknak > a 
rendkívül előkelő starmazasti fér- 
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fialnak-, akiinél- <r őseik nem vol
tak spanyol grandok: azt mond- 
iák. hogy a mii a Marx és a 
kathollkus centrum megtett Né
metországban a német haza és a 
demokrácia javára, az legyen jó 
ezeknek az előkelő spanyol grán
itoknak is és ne a karjának ők elő
kelőségei játszani.

- Nem sikerült londoni vagy
‘ebiunit ködöl ránk bocsátunk dé 
csinált n kormány magának egy 
házi ellenzéket és ezzel a kis bolygó 
ködöcskóvel n kormánybiztosi párt
tal akarja a harcot megvívni. Nagy 
naivitás kell a hoz. hogy valaki el- 
hígyje. hogy a, kormány olyan kor
mánybiztost jelöl ki. aki nem kor
mánypárti. Miért űzte ki Bethlen 
nz országból a galíciaiakat, ha ö 
maga is jobbkczével vakarja meg 
a bal fül ét, . t \

— Otl van a Keresztény Községi 
(Párt. Ha annyira haragszik Beth
len erre a pártra, sokkal egyene
sebb ál lelt rolnii, hu ki jelenti, 
hogy nem tűri hogy vártjának em
berei részi vegyenek ebben az alaku
lásban. () ezt az alakulást nem 
•tiltotta meg. hanem kormánybiztost 
nevezett ki. akinek kötelességévé 
tette, hogy hivatalból flörtöljön a 
szabaddvüséggel. de óvakodjék ál
lói. hogy a flörtnek következmé
nyei legyenek. Volt egy kors;Wk. 
amely n humor! a címben kereste. 
'Lanka Gusztáv egyik humoreszkjé
nek ez volt a címe:

I’enés/.lHky Flórián, avagy eg.v ár
tatlan ifjú, aki maga sem tudja, 

hogyan lett nevezetes.

— libben a teremben tettein fel a 
kérdést a kormánybiztos úrnak, 
mondja meg előre, hogyha bekerül 
a Városházára. kikkel akar többsé
get, csinálni, veliink-e vagy, Wolf- 
fékkal? A kormánybiztos nr kér
désemre nem adott feleletet, de 
minthogy a magyar história tele 
van hősiességgel, hát a történelmi 
Önfeláldozásnak nagyszerű példája 
nz. hogy miként Szécsy Dénes fel
áldozta magát, Róbert Károlyért, 
Kemény Simon Hunyadi Jánosért^ 
AViltl József becsületszavát, adta 
Hiúkéért, hogy nem megy Wolffék- 
iknl.

- Tegnap Óbudán még egy neve- 
teles esemény történt* a kormány- 
Liztos ár kijelentette, hogy mi va
kok vagyunk, ha nem látjuk, hogy 
■TJag.xa 1 országon milyen óriási a 
'demokrácia. Mindenesetre ’nagvon 
■mcg-Jigédéit kedélyre vall, ha a 
forrnáiiybiztos, űr, a maga kor
ma nj/bid osságában már a magyar 
demokrácia megtestesülését látja. 
Nem abban van a demokrácia, hogy 
Cg*, is ei yenek kiemelkednek.

A dvniokrdeia az egyenlő jog, 
az általános gazdasági igazság, 
nem egy embernek felkentsége. 
babérokkal való ö vetése. hanem 
babérjog. kenyér. szabadság 
m indnyőju tiknak. test véreink
nek is. akik lent, vannak a 

mélységben.

[Amikor mi egyénileg feljutottunk 
ti csúcsra, nem azt a következtetést 
.vontuk lec hogy mást már betelt a 
demokrácia teljessége, hanem, ha 
■nem akarunk árillők lenni, akkor, 
minden erői, akaratot ismét ad- 
'junl- oda lesirérrhiknrk. akik a 
verőfénybe akarnak felkapaszkodni 
v felszabadító diadalmas hadjárat 
htján.

(Hosszan tarló 
tans.)

elénk élientés és

KAROLY
szónok, öl évi 
a kisebbség: az 
Pödörök és 3 Le

PEYER
volt a következő 
kormányzott 111 
Okolicsányiak. a . ......„r. „ Wü-
dererek kreál líráinak támogatáAá- 
•s al. A választási technika minden 
.gazságával igyekeztek hatalmukat 
megtartani. Budapest népének nem 
Jctt volua szabad tűrnie, hogy

Hí erek nz urak gyilkosok kegyel- 
liléből urslkodjansk.

[i rcu-hirliszlviselő ügyelmezlctlc a 
szónokol, hinni larlőíkodiék az 
tl>/en kiícieiéscklől. \ hatalmas tö
meg nagy zajjal fogadta a rendőr
tiszt beavatkozását. Bródy Úrnőnek 
végül sikerült rendet ici*cmtenle, 
úgyhogy Peycr l’olvtathntta beszé
det. amelyet így fejezctf be:

— .1 szt rrezdl munkásságnak és 
Dolgarsugnak közösen kell megvív- 
nm a nagy harcot, amely a guöze- 
^r>y,hy r('Scf- A szociáldemokrata 
mi t beesu étid fogja mengllani a 
hdi/ét a ndadrság mdltft* ''

tt AGY VlttCZE
Kossuth-párt ‘nevében beszélt.a ------------------ -------- .

Azok a szokások — mondotta —, 
akik Wolff-Károly szobrát akarják
megcsinálni. ulapzalul cgy hordót 
mintázzanak. Azt kérdezem a kis
polgárságtól. mit, tett értük a WolíT- 
rozaimt

A

a 
a

BAROSS JÁNOS
pártonkívüllek megbízásából.

VÉRTES EMIL
kereskedők nevében beszélt. Utalt 

.. Wolffék által meghonosított spic- 
1 trendszerre és az adóztatások su- 
lyos terheire. A múlt tradícióihoz 
híven kitart, Vázsonyi Vilmos mel
lett. akit minden fővárosi kereske
dőnek és iparosnak támogatnia 
keik

LATINAK JENŐ
nz iparosok csatlakozását jelentette
be. Nem fogjuk tűrni — mondotta 
—, hogy

a fővárosi üzemeinket olyan

Lipótvárosi szerelmi regény, 
melyben a csábitó angol attaséról 
kiderül, bogy csak német ügynök :

A Lipótváros botránykrónikája, mely 
egyáltalában nem szűkölködik adatok
ban, ismét egy uj esettel gazdagodott.

L. V. dúsgazdag vállalkozó és felesége 
hősei az esetnek, mely szerelmen, autós 
éjszakai hajszán és dotektivnyomozáson 
át ogy tragikómikus csattanóban vég
ződött.

Néhány héttel ezelőtt egyik előkelő 
dunaparti szálló éttermében vacsorázott 
L. V. <*s felesége. Az étterem zsúfolva 
volt, úgy hogy a későn érkező vendégek 
számára mitr nem volt hely. L. V. egy 
meglehetősen nagy asztal mellett ült 
feleségével. Az étterem főpincére hozzá
juk lépett és kérte őket, engedjék meg, 
hogy egy magányos külföldi ur helyet 
foglaljon asztaluknál.

— Igen előkelő ur — mondotta a fő
pincéi* névé

FOGORVOS

fogorvos, specialista fogász

BpestYII,Erzsélietl(örut4O-42 
Műtőnk, fogsorok, teljesen száj
padi As nélkül.
éa koronák aranvatpótló fémből 
is. Fuoftuada./offtfméa 
(plomb Jlá») rfrarMt«f«h U se 
Altatással is. — Műtétek eseten is 
fordulton a legnagyobb bizalom
mal «O 
rendelőnkbe • Vidékiek soron- 
klvfll fogadtatnak. — ! J évi lét- 
Állás! Rendkívül mérsékelt Arak!

Ötvöst tanács dipalan.
Rendelés:d.e. 9 -12-ig, d. u.2—7 
Vasár- és Ünnepnap d. e. 10— 1-fg
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emberek vezessék, akiknek bör
tönben a helyük,:

A rendőriisztviBelő előbb figyelmez
tette a szónokot, hogy no használ
jon 
kor 
bán

ilyen kifejezéseket, majd, ami- 
Latinák Jenő enyhébb formá- 
mojr isme telte kijelentését.

megvonta tőle a szót.

A tömén viharos lármával tiltako
zott a rendőri bea vatkozás ellen.

Latinak Jenő még folytatni pró
bálta beszédét. Vázsonyi Vilmos ké
résére azonban elállóit a szótól. A 
több, mint ötezer főből ál’ó hatal
mas tömeg: Farkas István záró
szavai után a legteljesebb rendben 
Vázsonyi Vilmos és Bárczy István 
éltetésé vei ért végett.

A lágymányosi Demokrata Körben 
gyűlést tartott az ellenzéki blokk. A 
gyűlésen Kramcr Adolf elnökölt. Pikler 
Emil dr. nemzetgyűlési képviselő, Bi- 
biti-Horváfh János. Bállá Aladár. Fólhy 
Vilmos, Kiár Zoltán dr. és Gáspár Fü- 
lop voltak a gyűlés szónokai.

t. V. kéSíséBKrt belegyezését adta és «k>«'
n állítólagos tóvoteéKl attasé helyet X áSm .íhM.'
fontolt az asztalnál. Kölcsönös bemutat-1 k “*,H k* hol3'‘H'’1
hozás után kedélyes társalgásba merül- > .. , .... . ..
tok. A társalgás németül folyt. A vél-: , j' ''“’^obaba wzclta
lalkozónak az emelkedett hangulatban' '“7
fel sem tűnt, hogy S. H meglepődre'°A' detekttveí 
néz ra, mikor attasé nrnak szólítja öt. akik nem Indiák mire vélni ezt a várit- 

..... -----l-lwt, vallatóra fogták a szo
balányt, aki csakhamar beismerte, hogy 
mikor úrnője az attaséval eltávozott és 
a..............sietségben nyitva feledték a ka-

—..................u........... , ’ ’ ’ az ékszereket,
és felesége nagyon ' Mikor azonban a férj hazaérkezett, majd

....... .... vjjvu, u f
mikor attasé urnák szólítja öt. aklk ^.u ludii 

Tffaz,, hogy er. a meglepődés csak addig |an fordulatot, 
tartott, mig az idegen ur felkelt és né- • ’* 
hány szót váltott a főpineérrel. Azután 
már úri fölénnyel társalgóit tovább.

Az éttermi ismeretségnek folytatása zettát, ő kivette belőle 
lett. A vállalkozó 
örültek uj ismeretségüknek. Meghívták 
magukhoz és az attasé ur egy-kettőre 
otthonos lett náluk. A házuknál, meg
forduló társaság hölgyei — akik tulaj
donképpen irigyelték az előkelő isme
rőit — már arról'pl efy kazlak, hogy 'a

Madarat tolláról, 
Embert iószabásu

IMHOF
ruhájáról ismerik meg

Dlvafszabású
ulster 795ezertől

'ezertől

Gyapjú divat 
öltöny 795 
Gummllelölfő

jóniegjelenésü attasé és L. V.-né között 
bizonyos kapcsolatok létesültek. Szokás 
szerint azonban a férj az utolsó aki 
erről értosült. *

Híiii napon levelet kapott L. V me>„ 
. ben arról értesítettek. hog,, holnap 

mikor terve seerint Bécsbo utazik Ma 
segc leppotlra fog menni a diplomata 
kozibarathoz. A névtelen jóakaró a he 
lyet is megjelölte: Pinty ueoa 16. B2Ím.

A férj nem szólt a feleségének a 
névtelen levélről. A sokszor bevált 
luizassagtörésl drámák szabályai szerint 
másnap elbúcsúzott feleségétől, azzal 
hogy Becsbe utazik. Este tizenegy óra
kor azonban visszatért lakására. Á név. 
télen levél igaznak bizonyult. Feleségét 
nem találta otthon. A szobalány elmon
dotta, hogy az „attasé úrral" még 
kilenc órakor eltávozott. A megcsalt 
férj betamolygott a hálószobába, ahol 
legnagyobb meglepetésére egy éjjeli 
szekrényen látta felnyitva, üresen azt 
az ékszerkazellát, melyben mindkettő- 

. jüknek közel egy milliárd korona értékű 
ékszereit őrizték. Az ékszerek eltűntek 
a feleséggel együtt.

i L. V. autóba ült és éjszaka egy óra
kor zuhogó esőben megérkezett a budai 
Pinty uccába. Az elhagyott, néptelen, 
sötét, uccun egész hajnalig hiába ke
reste a tizenhatos számot Virradatkor 
végre felvilágosította egy arrahaladó 
budai, hogy a Pinty uccában Csak tizen
kettőig tartanak a házszámok. A többi 

j házban és az egész környéken senki' 
I sem ismerte nz attasét.
I Az egész éjszakán át tartó kutatás 
I közben hőrigázott vállalkozó már haj

nalban fnllrai-nafa íiirurÁ.llói ____

uira elment, a szobalány megijedt és 
Vissza! ette az ékszereket.

Az ékszerek . tehát megvoltak. Most 
megkezdődött a hajszil a feleség után. 
A detektívek ogy óra alatt megállapí
tották, hogy hol lakik S. II. Legnagyobb 
meglepetésre kiderült azonban, hogy az 
állítólagos attassé soha életében nem 
volt diplomata, sőt nem is angol, hanem 
egy német gyár pesti képviselője.

Az ügyvéd felrohant S. H. lakására, 
ahol könnyek között, zokogva találta 
L. V.-nét. a szökött feleséget. S H. a 
szöktető éppen akkor vallotta be, hogy 
ő nem attassé, hanem ügynök. Elmon
dotta, hogy úgy csöppent bele ebbe a 
diplomataságba, mikor annakidején a 
főpineér a hatás kedvéért, mint attaséét 
mutatta be, nem hitte hogy tartősabb is
meretség lesz belőle, viszont később már 
Bzégyelte bevallani 'igazi foglalkozását.

A szerelmes asszony persze, megbocsá
totta a turpisságot, amelybe ártatlanul 
került a donzsuán ügynök. Kijelentette 
az ügyvéd előtt, hogy elválik férjétől és 
feleségül megy S. H.-hez. Kiderült tehát, 
hogy a véletlen játéka folytán valaki 
csupa rosszakaratú tréfából rendelte ki 
éjszakai sétára a férjet, de « kitalált 
szökési mese — éppen aznap vált valóra.

Sági Pál.

Utazó festők , vegyészeti , 
fűszer- és gyarmatáru szakmában Jártas 

állást keres.
Válasz „Szakképzett" jeligére a kindób i.
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a budapesti ogyuddijA belügyminiszter mégj 
nem döntött a fővárosi I 
választások elhalasztá

sáról
de döntés még nincs" - Mit mondanak

■ ■■■■• illetékes helyen az elhalasztás okairól
A fővárosi választások elhalasz-j valóságnak, vagy legalább is ko- 

fásáról széliében hosszú lián be- raiak. Valószínű, hogy a belügy- 
szélnek Budapesten s az ellenzéki 
természetesen a legélénkebben til
takozik a törvényellenes elhalasz
tás ellen. Politikai körökben úgy 
tudják, hogy a belügyminiszter 
rendelete már készen van. Ezzel 
illetékes helyen a következőket 
mondották a Hétfői Napló mun
katársának:

i —A fővárosi választások elha- 
| lasz t ásóról miniszteri rendelet 
'nem jelent meg, azok a hírek te
hát, amelyek a választás elhalasz- 

; tusáról, mint befejezett tényről 
, szólallak s amelyek szerint a fővá- 
i rosi választások május 21-én és 
22-én lesznek, nem felelnek meg a 

említsek: “‘r

rnulatók, lokálok- hívnak rend- 
szeresen, hogy vállaljam cl as 
„üzem vezetését. Jó orruk van 
ezeknek az uraknak. annyi' 
szent. Tudom: jó reklám len
nék... özönlenénck a hisztériás 
asszonyok abba a mulatóba 

amelyet én igazgatnék...
e — De. nem vállaltam. Nőm. Hagy* 
juk érni a dolgokat, gondoltán*. Jön 
még kiiliinb ajánlat is, lia jól érzem 
Es jött is. l)e még milyeii! Ki* 
tűnő!...

Itt píiuzát tart és körülnéz, hogy 
Iassa a hatást.

— Legutóbb egy filmvállalat fel
ajánlotta, hogy darabot irat a 
számomra, amelyben én játsz- 
szam el a. főszerepet. Kalandor
film lenne lovasbrardirral, autó
száguldással, boxolással és bir

kózással.

~ nekem való

kamara közgyiHása
A budapesti ügyvédi kamara Jókai 

Mór születésének százéves évfordulója 
alkalmából ünnepi közgyűlést tartott, 
melyen megjelentek a kamara tagjain 
kívül az igazsúgügymiuiszter képvisele
tében Töry József államtitkár, továbbá j 
Töry Gusztáv kúriai elnök, Ráth Zsig-I 
mond kúriai másodelnök, a kir. tábla.) 
az elsöfolyamo'láöú bíróságok, főügyész-;

tóttá pedig a pénzemből, kimentem 
Párizsba. Ott léháskodtam egy 
ideig, majd mikor meguntam, to- 
vabbálltam. Keresztül-kasul masz
ka lía ni az egész világot. Hajtott a 
vérem, a könnyelmű, meggondolat
lan fiatalság. Sok szamárságot, 
könnyelműséget elkövettem közben, 
de

a szüleim boldogságára eskü
szöm, hogy semmi komolyabb 

nem történt.
— Fs a kloroform? — kérdezzük.
— Mese... — feleli rá gyorsan — 

mese... az újságok fújták fel az 
egészet. Ismétlem, hogy semmit, 
soha nem cselekedtem, ami1 a bünte- 

| totöryenykönyvbe ütközne.
; —- Nem ís éreztetik már velem eit 
'a bolondságot.

És óomiZmasan népszerű lettemt 
Urinők meg szólítanak az uccum 

Ismcrkedjii akarnak velem.
Minden társaság befogadott 
újra, a legelőkelőbb kör.ökig.

I — Nem is panaszkodom. Jól éf- 
itthon. Nincs nagyszo- 

irubb elvezet, mint végigsétálni a 
i dunaparti korzón a sok bájos, édes, 
J pesti nő között. Ezért szeretem job- 

ium.oi uvimu, 3V-X3VV v.*«***... (bán ezt a várost n világ bármely 
szavazati jogától. Ezeket a sérel- inils metropolisánál, ahol ni ár nincs 
ineket reparálni kell, ehhez pedig jíívnnV uC-Ye*s »
.j» ... , . , , .. V fi hívnak jobbnal-jobb pozicrokba kül-ído szükségei. Azok a köziemé- j földre, nem megyek. Elég volt a 
nyék, amelyek tudni vélik, hogy! maszkúlásból, Űthon maradok.
a választás 21-én és 22-én lesz, i — No, de miért is mennék. — folyt 
kombinációk. Döntés még nem 1 élénkebb hangon — amikor, itt* 
történt dión elsőrangú elhelyezkedési lehc-

i tőségek kínálkoználHogy csak pár

uárium-bizottság vezető tagjai. Dr. Papi 
Dezső elnöki megnyitójában kegyeletei 
bzavakkal emlékezett meg Jókairól, aki 
szintén az ügyvédekhez hasonló munkát 
végzott, mert állandóan a szabadságért, 
egyenlőségért és polgári jogokért küz
dött. Ezután Baracs Marcell tartott 
nagyhatású ünnepi beszédet Jókairól. 
Ismertette Jókai jelentőségét kulturális 
szempontból, mint a széttagolt magyar-) 
bág összekötő kapcsát és mint a nép ne
velőjét. Jókai is ügyvéd volt: a nemzet 
ügyvédje.

A közönség meghatottan hallgatta vé
gig az emlékbeszédet. Ezután az elnök 
felfüggesztette a díszközgyűlést.

ÍKövid szünet után következőit a ren
des közgyűlés.

pap József elnöki megnyitójában is
mertette az ügyvédek nyomorúságos 
helyzetét, a kamarai autonómia fejlődé
sének jelentőségét, mivel a kamara lett 
% ügyvédek adókivető hatósága és az 
aktuális kérdéseket fejtegette.

Popper Tódor főtitkár előterjeszti az 
évi jelentést. Panaszolja, hogy az igaz
ságügyi intézmények utóbbi időben az 
állam’mostoha gyermekei gyanánt, ke
zeltetnek. Az ügyvédi kar azonban re
méli, hogy ezek a bajok csak átmeneti 
jellegűek.

A jelentéshez általánosságban hozzá
szóltak: Földvári Béla, tusnádi Aafl?/ 
Aildrás, Leopold Elemér, Fáradt Imre 
és Hajdú Miklós. A felszólalások után 
a. közgyűlés a jelentést egyhangúlag) _ . ,
elfogadta, ugyanúgy a költségvetést is. , , , t
Végűi Rúzsa. Apdor indítványozza* hogy ; Kalandor-filmet iratnak számára — Éjjeli mulatok igazgatói 
n budapesti kamara elnöke ruháztassék állással kínálták meg Faragót, (le ö a filmet választotta — 
föl .azzal a törvényes joggal, hogy ku- , . , , . . . ,
riai döntvények hozatalát és megváltoz- Ürmök megszólítanak ax uccun es ismerkedni akarnak velem 
tatását, kezdeményezhesse. Ezután elnöki 
a közgyűlést bezárja.

miniszter a választások terminu
sának elhalasztását fogja elhatá
rozni és erről legközelebb rendelet 
jelenik meg, ennek oka azonban 
nem más, mint amit Iíakovszky 
Iván belügyminiszter az cgysé- 
gospárt legutóbbi értekezletén is 
hangsúlyozott — az, hogy a vá- 
lasztóiigazolványok hibás kiállí
tása miatt senkit sem lehet elütni

Mozih ős lesz Fai rigó András 
a hírhedt párisi kloroformos 

szélhámoskodások gyanúsítottja
Iratnak sxámára

Kommunista bomba
gyárat íEílEztek 

fel Varsóban
Varsó, május 3.

Mint a lapok jelentik., május el- 
Bején eg.v bomba robbanásból kifo
lyóan a független agrárpárt helyi
ségeiben bonibagyártómuhelyt fedez
tek fel. amely nyilván a kommunis
ták céljait szolgálta. Mint a bom
bák készítőjét, egy Trojauovszki 
nevű embert, letartóztattak. Szopel 
képviselőt, aki szállás híjján az éj
szakát a párt helyiségeiben töltötte 
cl. letartóztatták, de azután szaba
don bocsátották. Szopel kijelen
tette a sajtó képviselői előtt, hogy 
a robbanáshoz semmi köze s, hoz
zájárult a szigorú házkutatáshoz. 
Ennek során egy asztalkendőbe el
rejtett piroxilint találtak. Iroja- 
novszkit. akit súlyos sebekkel kór
házba vittek, meg nem lehet kihall
gatni. Azokban a helyiségekben, 
ahol kommunisták és az agrárpárt 
hívei szoktak megfordulni, házku
tatást tartottak. Hivatalos jelentest 
még nem adtak ki.

I A haláloson beteg- konjunktúra 
megmentésére a gyógymódok szám
talan fajtájával próbálkoznak. És a 
kuruzslás ép oly eredménytelennek 
bizonyul, mint a legkomolyabb, tu
dományos recipe. A színházak, mo
zik és egyéb szórakozóhelyek érzik 
ezt legjobban. A harsogó plakátcsa
táktól a mindennapi adag bénulta- 
tőkig, minden reklamirozással hiába 
próbálkoztak. Ez a helyzet ma már 
olyan kétségbeejtővé vált, hogy bi
zonyos üzletemberek a reklámnak 
nálunk szokatlan, furcsa formáját 
i's kénytelenek igénybe venni. Mi
után a közönség józanabb része se- 
hogysem állott kötélnek, a fejlett 
hisztériára alapozzák üzleteiket, 
amelynek beteges érdeklődését oly 
módon akarják felkelteni, hogy

a kloroformos rablás ügyéből is
mert Faragó András nevét 
használjál: fel üzleti csalétek

nek.
Faragó Andrásra egy magántársa-

Iságban sikerült ráakadnunk. Erős, 
'vállas ember, elegáns sötétkék rú
piában, lakk félcipő a lábán. Kreol- 
• barna arcábqj mosolygós tekintettel 
villognak ele nagy, fekete szemei. 

<A társaság fürkésző, kiváncsi pil- 
ilantással figyeli, de ez őt cseppet 
'sem zavarja. Elemiben érzi magát 
■s amis: egyenletes, nyugodt hangon. - ,IVKVm vala
:,.pnlyafiúasuUL>k aat az. erdekes escf. Vállalom is. Tudok lovagolni, 
iordulasát meself. amellyel a la- mint egy eow-boy, autót vezetet 
pol.- relalöri ravatábol cansxerre a hoxolni Carpentier iskolájában la- 

j színházi rovatba került, ez az onele....... n— r*' • * • ••
ígült érzése állandóan ott ül az ar-
■ cán.
; — Úriembernél' neveltek; — kezdi

képzett gazdatiszt vágyók. A vi
li ágháborut, mint huszárhadnagy 
küzdöttem végig. Az apámnak, aki 
földbirtokos, mindenki kalapot emel 
Székesfehérvárott. A háború végez
tével én sem tudtam és talán, mint 
a legtöbb harctéren elvadított em
ber. nem is akartam a régi, polgári 
foglalkozáshoz visszatérni. Fogtam 
magam, éppen csak útiköltség fu,-

nullám Párizsban. Megcsinálom én 
ezt a szerepet, úgy, hogy Tóm Mix 
se különben. És higyje el. kérem. — 
s ezt olyan meginditóan őszinte 
hangon mondja, hogy el kell hin
nünk.

ezt a munkát nem csupán a pén
zért csinálnám, de szív veidéi eh 

kel!
A higgadságol már elvesztette, 

felpattan a székről, elénkugrik, be
hajlítja a jobb karját és kéri, hogy 

meg. elég nagy-e a

KORONAHERCEG-UCCA10
főüzletébenLogsjtebb Legjobb Legolcsóbb

PflPhAN PUPlAN PfiPl AN

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

*a8n<«g, pokróc, Uggdny, Agy- és 
asztal téri tök, gyermekkocsik, nyiigszéKCk, 
loAnyszoba-, előszoba- és kertfbntorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben keph tök 

gichnerjAnos 
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KÖRÚT 20. 

Nagy katalógust 4000K ellenében postán knidiik

az
iI

Orsz.uyermeKuédöLlgafelkÉrÉsére
rendezett

Gyermeknapi kirakat
vasárnaptól május 3-tól

10-ig látható

topin fsuk 
' „béka“.

— Nos? — kérdi — elég erős va
gyok? Meg tudok-e küzdeni a leg
nagyobb fizikai akadályokkal is? 
Meg tudom-e oldani a leg vakmerőbb 
feladatokat akár?’

Mindent helybenhagyunk, mert 
valóban: nem gyenge legény ez a 
Faragó Andrá.y. Az elismerés meg
nyugtatja. újból helyet foglal a szé
ken. I)e most felső teste előrohajlik, 
sötét szemével keresztülnéz a yele 
szemben ülő fején, a falon is, vala
hol messze jár u merengő tekintete. 
Hallgat. Csend van, mindenki meg
lepődve szemléli ezt az „elérzéke- 
nyült" Faragó Andrást, aki képze
letében ezalatt t, alán már a Tóm 
Mix-ek és a Harry PieJ-ek hajme

resztő bravúrjait viszi véghez.
De most a jövendő mozistar hir

telen kiegyenesedik. hátra fésült 
frizuráján véjfigsi'mit a jobbkezé
vel. bal vállán rándít egyet, és fölé 
nyes ajkbiggvesztéssel így fejezi bo 
az érdekes elbeszélést:

így tehet ■. ’akép mozihős let* 
lem..

hosa Lajos
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Ja/! megtudjaa feleségem
Óidé klt,pair1 kalandja Budapesten az éjjeli lakáltól a szál
lodai szobán keresetül a rendőrségig és vissza minden . . .

Nagyon rosonni „megy** az éjjeli mu
latóknak. Alig lézeng egy-két „négar- 
wudég“ (igy nevezik azokat, akik o««k 
feketét iexnak) és bizony fokozottan 
hnmsuI megy a sorsuk a» éjszakai élet 
hölgyeinek, a parketton táncoló ugyne- 
vezett démonoknak is. A fizetésük 1—3 
millió korona havonta és a „társaság
pénz** is alig csurran-cseppen. Nem tud
nék megélni. Kétségbeesetten lézengenek, 
máj* szinte ruhájuk is alig van: mind 
megetfék. Miután pedig őnagyeágáék 
necn az Angol kisasszonyoknál tanulták 
w illemet ée a® erkölcsöt, hát — tiszte
let a kevés kivételnek — apróbb ,»»za- 
Mlyt*lanságok“-tól sem riadnak vissza, 
hogy sorsukat valamiképpen feljavítsák. 
Ttyen eomjavitó eset az alábbi is, amely 
az elmúlt héten történt és az egyik Rá
kóczi úti mulatóban kezdődött, egy Rá
báért úti szállodában folytatódott és a 
•— rendőrsége© fejeződött be.

Az történt ugyanis, hogy 
kanizsai kereskedő feljött az 
vásárra és pesti ismerőseivel 
Inadra indult Kalandkeresvo _ 
B Rákóczi úti szórakozóhelyre, ahol, 
csakhamar hölgyek is kerültek a ritka ' 
madár: a pezsgőző „pali" mellé. Oda- : 
bérűit U. L. nevű hölgy is, közkedvelt | 
démona az éjjeli világnak, akinek ringó 
derekát és csodásivü lábait az egész éj
szaka csodálja már hónapok óta. TT. kis- i 
unony nagyon kedve, volt a vidéki urA uvycuc,
toUe^őlM,’1K™A”Méi Z°a.t”te Ma de a d8“W«t titokban tartják — A kormány ezzel akarja 
tovitáitatta. j igazolni a választások idejének kitolását

A közigazgatási bíróság szombaton 
küldötte le döntéseit a fővároshoz an
nak a 600 panasznak a.z ügyében, ame
lyeket a kihagyott választók nyújtottak 
be sérelmeik orvoslása érdekében. A 
közigazgatási bíróság a lehető legponto
sabban betartotta azt a határidőt, a. 
mely a. panaszok elbírálására rendelke
zésére állott. A kerületi elöljáróságok 
március utolsó napján adták át, az 
utolsó panaszt, a bíróság tehát ponto- j 
tan 30 nap alatt hozta meg határozatait.' 

A Hétfői Napló tudósítója vasárnapi 
délben felkereste városházi hivatalában 
Parosy Gyula dr. tanácsnokot, a jogügyi I 
osztály vezetőjét, hogy tőle megtudja,' 

_ .......................f hány!

B. József 
áruminta
éjjeli ka- 
jntott el ■

Sajnos, a „lokál“-nák éjjel 3 órakor 
aárórája volt és igy a kis társaság az 
uccára került.

— Megfizetem a büntetést, mint ná 
lünk is szoktam —■ mondotta a jókedvű 
kereskedő —, csak maradjunk továbbra 
is itt!

Hiába volt, azonban minden Ígérgetés, 
b lokált bezárták, ök négyen a.z uccán 
sopánkodtak, hogy hol lehetne folytatni 
a mulatozást.

A nagy bajban U. L. kisasszonynak 
mentő ötlete támadt és abba a vendég
lőbe vitte a társaságot, amely minden 
éjszaka nyitva szokott lenni. Egy dara- 
Mg itt szórakoztak, később azonban az ______ ___ _ luw wegbuuja ■
•rrk hőlíir unalmának találta, hogy a vájjon a köztaazgatási bíróság hinyl 
nagy nyilvánosság előtt szórakozzanak panasznak adott helyei. Város:/ tanács-] 
fa szeparál ajánlóit a szórakozás szín- I mk áronban a számadatok Mszolaálta-l 
teréuL A helyiségben azonban ilyesmi
nem volt.

— Nrf, leányok — szólt a kereskedő, 
aki, ekkor már lehetett öt óra reggel, a 
legjobb baráti viszonyban volt, a höl
gyekkel —, hát melyikteknek van meg
felelő lakása! Oda megyünk-

— Nekem volna — szólt U. L. kis- 
aeeaony azonban, édeeem. előtt tud
nom kell, hogy érdémes-e? Mert tudod, 
drágám. Budapesten minden nagyon 
drága és sokba kerül a lakás is. Hiszen 
érted, ugy-e?

— Hogyne érteném! — felelte bölcs 
megértéssel ez ánunintavásár látoga 
tója. —- Van itt pénz bőven!

Eszel elővette tárcáját é« megmutatta 
annak tartalmát: egy kötegben 100 darab 
I milliós bankjegyet.

— Hidd el, őszintén imádlak — szólt 
erre Ü. L. — és fel is viszlek a laká
jomra. nzonban előbb súgok valamit.

Szólt é« a kereskedőhöz hajolva azt 
fingta a fülébe, hogy adjon 1—2 milliót 
a velük lévő két hölgynek, hogy igy 
kettesben töltsék el a hátralévő Időt.

így is történt. A kereskedő szót foga
dott é6 a két hölgynek fejenként. 2—2 
millió „társaségpénz*‘-t utalt ki ü. L. 
utján, aki annak rendje és módja sze. 
nnt, jó kolleganőhöz illően, ki is fizette 
pályatársnőit, akik elbúcsúztak a „ked
ves ur‘*-tól, úgy, hogy most már U. L. 
•gyedül maradt. B. Józseffel.

Felmentek U. L. lakásába a Rákóczi 
úti szállodába és magukkal vittek öt 
üveg pezsgőt. A szobában B. Józsefnek 
melege támadt. Engedőimet kért és le
vétel le kabátját, ü. L. kisasszony pedig 
igéző pongyolát öltött és most már lgv, 
egészen faszélyezetlenül folyt tovább 
kettejük között a mulatozós.

Reggel bét óra körül kopogtattak az 
ajtón.
i f P* L* kl»B***onyt keresem — hal- 
látszott kívülről és máris bejött a szo
bába egy ur, aki rátámudt B. Józsefre, 
hogy mit keres itt!

áíxt’ Yraui M<i,t a kereskedő, 
x-. - f?radnánk ki a szobából. Itt 
ki * kényelmet lenfii érzem magam. Meg 

. '.l.r’.l k-1 rmctrl.
állok.

Az idegen előzékenyen beleegyezett és 
kiment a kereskedővel a szobából, aki 
azon mód, ingujjban ment ki. Pár perc 
múlva viaszajött.

—- Rendben van, fiacskám — szólt ő- 
nagyságához. — A nad rágósebemből 
fizettem hí az udvarlódat.

A fölényes kijelentés dacára azonban 
B. Józsefet nagyon is kijózanította az 
eset és elbúcsúzott őnagyeágától. Mielőtt 
eltávozott volna azonban, készségesen 
felajánlotta tárcáját a hölgynek, aki 
azonban sértődötten vállat vont:

— Mit gondolsz, ki vagyok ón! Nekem 
nem kell a pénzed! Én szeretlek, azért 
voltam veled! Nekem nem lehet pénzt 
adni!

B.-t nagyon meghatotta U. L. szerelme 
és boldogan fütyürészvo ballagott ki reg- 
ge-l 10 óra tájban az áru min la vásárra, 
ahol nagy büszkén beszélte el barátai
nak éjjeli kedves kalandját.

— No erre iszunk egyet—szólt a tör-1 
ténet hallatára egy odavaló kereskedő. |

Hatszáz panaszos választóból 
25-30-at vettek fel a névjegyzékbe

közigazgatási bíróság döntött a felszólamlások Ügyében,

Pünkösdi meglEPEfÉs?
Május 2.161 kezdve minden héten, ki nálam rész- 

leire vásárol, egy sorszámot kap.
,?.ér■h,o, közjegyzői megbízott jelenlétében mind

azok, kik hétfőtől szombatig nálam vásároltak, személyesen v. küldöm- utján 

az udvarban felállított urnába 
dobják a számot Bárki vevőim közli az urnából kihúz egy számot, a szám tulajdonosa 

W*’ teljesen Ingyen Tű
H«P.evn féri;.ölts'1yt y-’gy n6i ml>At tetszés szerint készen vagy rendelve. 
Ha a kihúzott szára tulajdonosa férfi- vagy nőirubát vásárolt vagy rendelt 

úgy tartozása megszűnik és számlája mint fizetve nyugtázva lesz.

Magyaromig legnagyobb *a legolcsóbb

pészletápufiáza
TlQUlaV9 KI

ar udvarban balra

“24 heti V. 8 havi részletfizetésre
.•?** 4O’S® "iunk*»»al dolgozó mUholyUokbon kOzzUlt rendelés 

útin1 vagy ktsz ruMzatl cikkek, a lagjobb mlndzagU Mrflruha, 
2*"®**’ "** r"h! *■ •‘■fc’iofc, gyarmakruhBk órUzI 

Tertbbi clp«, tahórnamO, kalengyOk, AgynamU, 
mindenféle vózzonkru, azSval, solyam, Oqytarltfl, függöny, zzö 

harisnya, paplan, kanavksz, bélösöru slb. A tArsaság nem 
biz meg ügynököket áruk házalásával és azok eladásával, csak oly vevőket 
szolgálunk ki, kik nálunk személyesen vásárolnak. Ez által megtakarítjuk a 
nagy ügynöki költségeket ós Így épp oly olcsók vagyunk, mint a készpénzért 

eladó cégek. A vásárolt Árut aznap hazakUldJUk.

—- Pezsgőt! — szólt a vásári vendég
lősnek B. József-

Délután háromig pezegőztek az éjszaka 
örömére. Tiz üveg pezsgőt ittak meg. 
Három órakor fizetésre került a sor.

B. József nagy nyugodtan vette elő 
tárcáját és belemarkolt. Mikor a köteg 
millióst megtapogatta, vékonynak tűnt 
fel előtte.

Ijedten rántotta elő éa legnagyobb 
megdöbbenésére azt látta, hogy az jó
val a felénél kevesebb. Mint az esze
veszett, rohant vissza a szállodába, ahol
U. L.-t kérdezte meg, nem tudja-e, hová 
lett a pénze!

Mit mondjak tovább? U. kisasszony 
sértődötten utasította ki szobájából a ke
reskedőt. Ez először a rendőrségre ro
hant, onnan barátait kereste fel és most 
már ezekkel ment el ü. L. lakására.

— Micsoda szemtelenség ez? — méltat
lankodott őnagysága. — Nem is volt 
annyi pénze, amennyit... Kérdezzék 
meg a feleségét, mennyi pénzt hozott el 
B. otthonról és akkor kiderül az egész!

Még csak most ijedt meg B. igazán: 
megtudja a felesége is! Azonnal a ren 
dőrségre rohant és bejelentette, hogy 
előkerült a pénz, őnagysága ártatlan. 
Sőt! Egyenesen nemes szivéről tett tanú
ságot.

tástál megiagadta azzal az indokolással, 
hogy az adatok még nem teljesek s nem 
pontosak.

Ezzel szemben megállapítottuk, hogy 
az ügyosztály ugyanis birtokában van az 
összes, pontos számadatoknak, de két 
okból titkolózásba, burkolóznak.

Az egyik ok, amiért nem közük a 
nyilvánossággal a közigazgatási bíróság 
által jogaikba visszahelyezett választók 

! számát, az, hogy
a 600 felszólaló alig 4—5 százalékát 

verték fel a névjegyzékbe.
Egy egész csomó kerületben az összes 

felszólalók panaszait visszautasította a 
bíróság. Más kerületben 2—3 választót 
vettek csak fel. Az egyik kerületben 
21 panasz közül egynek adtak csak he- 

b et összesen a 600 felszókiló közai 
30 a iemzékbe visszahelyezett válások 
szama.

A marik ok, amUrt ar. adatok aytivá 
hozatalit késleltetik.

súlyosabb. A körigazkatasi bfrán^ö’ 
tese után ugyanis lezárultak- » nz,.- 
zékek a attól számított 15 napon belfif’a 
torvény értelmében meg kölleno tart '■ 
a tóvárosi választásokat. Mh’tón taí’l 
a névjegyzék a közigazgatási híííx1 
határozatainak beküldése to|ytánb^.ás 
lén, ha az, átvételt számítjuk m^US 
2-á;i lezárultak, is., illetve n'd„ ” ius 
kellene tartani n váloszfásokaV A kf” 

tat^t.haaX°‘X:j;'“k 

lesét jelenít Hogy tehát ™S«ír-

V®rw^'’,írw’>«* a bélueaát 
lator öljek, egyelőre azt mondják 
vdi őshazán, hogy n kriyönnv , 
biróság döntött ügyön « pum^i

Mam nehány napot vesz igénybe , 
csak ennek megtbrténe után válik 

veglegesse a névjegyzék.

» Salgö-Tarjlnl Kdszsnbanya R..T 
igazgatósága és feliigyelöbisott. 
sága mély megUletödéssel jelenti, 
hogy a társulat, alelnöke ta hosszú 
évtizedeken át ügyvezető igaz- 
gatója

■

ReiMn 10/áf ír 
m. leír, udvari tanáosos, a vaskorona- 

rend lovagja
r. évi április hó 26-án elhunyt.

Az elköltözött közel 56 övig ál- 
lőtt társulatunk kötelékében é. 
végigkísérte annak egész fejlő, 
dósét. Minden gondolata, minden 

törekvése a társulat fejlesztésére 
naggyá növelésére irányult. Egész 
lénye összeforrott vele. Mint a 

társulat ügyvezető-igazgatója, 
később alelnöke párját rikító buz
galommal és törhetetlen akarat
erővel védte a társnlat érdekeit és 
mozdította elő fejlődését. Neve 
mindenkorra összeforrott táreula- 
tankéval.

Emlékét igaz tisztelettel és ke
gyelettel fogjuk megőrizni.

Budapest, 1925 április hó 27-én.

A Salgó-Tarjáni Köszénbánya R.-T. 
tisztviselői kara mély szomorú
sággal jelenti a társnlat alelnöké- 
nek és évtizedeken át ügyvezető
igazgatójának

lovagjának
f. hó 26-án történt gyászos el
hunytat.

Mélyen Ieeujtva állunk az elköl
tözött ravatalánál, ki hosszú év
tizedeken át megértő, veretett 
főnökünk ég atyai jóakarónk volt

A tisztviselők sorából emelke
dett magas álláséba, melybeu 
mindenkor csak a tisztviselők jó
létének emelésére és biztosítására 
gondolt.

A tisztviselői kar minden tagja 
szeretettel és tisztelettel vette kö
rül és emlékét Is mindenkor hálás 
kegyelettel fogja megőrizni.

Budapest, 1925 április hó 27-án.
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Kereskedő é$ Iparos Újság
Győzött

a blokk iparos-listája
a kamarai választások első napján
Három párt indult küzdelembe - I6ö@ szavazatot kapott a blokk 
3200 közül — 200 szavazólap érvénytelen a Kamara címjelzésé
nek jogtalan használata miatt - A hivatalos eredményt e hét 

közepén hirdetik ki

Ma választják a kereskedő-tagokat
Vasárnap reggel 9 órakor vette 

kezdetét a kamarai választások első 
része az iparostagok megválasztá
sával. Huszonnégy rendes és hu
szonnégy pót-tagsági hely betölté
séért indult meg a küzdelem, me
lyen a szavazók három különböző 
listával vettek részt. ,

Kilenc óra után még csak elvétve 
jelentkeztek a szavazók az egyes 
előljárósági épületekben, ahol a 
tanács intézkedése szerint a válasz
tást kerületenként decentralizálták. 
Csupán az egyes pártok kortesei
nek sürgőiődése figyelmeztette az 
előljárósági épületekbe lépőket arra 
hogy kamarai választások lesznek.

Délfelé — a különböző politikai 
gyűlések befejezése .után — némi
leg megélénkült a választások üte
me. s különösen a két ellenzéki 
lista, hívei. kezdtek lelkes propagan
dába, néni csekély zavart okozva a 
szavazók között, akiknek najryrész*. 
csak most értesült arról, hosy az 
OKISz, a Baross Szövetség. az Or
szágos Iparegyesület, a (íyOSz és a 
Keresztény Iparosok Szövetségének 
blokki istáján kívül, nem is egy, 
hanem két lista szerepel, melyek 
közül az eiryiket a túlzott személyi 
ambíció, másikat, pedig a felekezeti 
elfogultság hívott életre.

Ezektől a gyanntlan szavazóktól 
értesült csupán a blokk vezetősége 
arról, hogy

a választások nem folynak ab
ban a harmonikus mederben, 
amint remélhető volt, s a. blokk 
által megteremtett egység ellen 
áttörési kísérletek vannak folya

matban,
A blokk vezetőségének intézkedé

sére a kora délutáni órákban az 
egyes választási kerületekben meg
jelentek most már a blokk hívei is, 
akik igyekeztek a különböző listák
kal támasztott zavart eloszlatni, s 
a szavazókat felvilágosítani.

Ekkora már az Erzsébetvárosban, 
a Józsefvárosban, a Ferencváros
ban és a Belvárosban a szavazás 
mind nagyobb arányokat öltött, 
mig Budán továbbra is teljes csend 
honolt. ■

-- Főleg azok jelentek meg az. 
Urnák előtt.

Az egyes kerületekben azonban a 
szavazatok “----------
megtörtént, s amint beavatott hely
ről értesülünk

körülbelül 3200 szavazatot adtak 
le, melyből körülbelül 1600 a 
blokkra, 1100 a blokkellenes lis
tára esett, mig 200 szavazatnak 

megsemmisítése várható.
■mert ezeket a szavazatokat a Ke
reskedelmi és Iparkamara dm jegy
zésével ellátott listán adták le.

Az első nap tanulságai után a 
blokk vezetősége nyomatékosan fel
hívja az érdekelteket arra, hogy a 
kereskedői tagságokról döntő má
sodik napon feltétlenül gyakorolják 
szavazati jogukat, akik az érdok- 
képviaeleti és Ipartestületi eleiben 
egyébként is szerepelnek.

Hat óra előtt már a, legtöbb he
lyen hozzáfogtak a választás lezá
rásához, anélkül azonban, hogy a 
szavazás eredménye a külsőségek 
után megállapítható lett 
Előreláthatólag azonban a .........
listája minden körülmények között 
.győzelmet aratótI, bár nincsen tel
jesen K!"x— ------K ~ —
hogy 
és az- 
lében 
hány ............... . . _ „
lepetéssel fog szolgálni.

A szavazatok összeszámlálása, 
csak holnap kezdődik, s

a hivatalos eredményt a mai 
folytatólagos választás befeje
zése után fogják csak kihirdet ni. 
Szavazati joga van minden ke
reskedőnek. aki kereskedői mi
voltát szavazójeggyel. vagy 

.. iyarigazgl vág nyal, illet, ve adó 
könyvvel, vágy inás módon iga
zolja. Ily igazolás nélkül is. sza
vazhat az, akit a bizalmi-férfi 

igazol.

h. közkereseti társaságoknak ősz. 
szes beltagjai kí lon-knlun .• /1 i- 
zati joggal bírnak, a részvénytársa
ságok pedig megbízott utján sza
vazhatnak, a részvénytársaság tech
nikai, vagy kereskedelemi vezetőjé
nek pedig külön egyéni szavazati 
joga is van.

Szavazni lehet reggel 9 órától 
este Ct óráig annál a kér.deli 
elöljáróságnál, amelynek terü
letén a kereskedőnek üzlete van.
A választások arra való tekin

tettel, hogy a listát az érdekképvi
seletek közös egyetértéssel állapi-

volna, 
blokk

kizárva annak a. lehetősége, 
a szavazók' tájékozatlansága 
ötletszerű törlések következ- 
az eredmény kihirdetése né- 
tagságra vonatkozólag- meg-

lőtték meg, valószínűleg egyhan
gúak lesznek, nincsen kizárva azon
ban annak a. lehetősége sem, hogy 
azok a kisebb elégedetlen csoportok 
amelyeknek képviselői a kamará
ban jelölve nincsenek, külön listá
val fognak próbálkozni, számítva 
arra, hogy a. kamarai választások 
iránt mutatkozó lanyha érdeklődés

mellett kisebb csoportok is eredmé- 
u.vsen kísérelhetik meg a hivatalos 
lista megdöntését.

-d választási blokkban résztvevő 
egyesületek, nevezetesen a Barcsa 
Szövetség a Budapesti Kereskedel
mi testület, a Fővárost Kereske
dők Egyesülete, a Füszerkereskedők 
Országos Egyesülete, a Magyar, Ke
reskedelmi Csarnok, az Országos 
Kereskedő és Iparos Szövetség, Va
lamint az Országos Magyar Keres
kedelmi Egyesülés közös felhivás- 
8a! fatielmeztetik tagjaikat, hány a 
kozbslistaval tömegesen szavazza- 
nak le.

Az Országos Kereskedő és Ipar'ds 
Szövetség külön felhívást intézet' 
tagjaihoz, amelyben közli, hogy az 
OKISz is a hivatalos listát fáraó- 
íratja, ennélfogva

tagjainak erkölcsi 
kötelességük a közös egyetér
téssel megállapított listával le
szavazni és ezzel minden egyévi 

akciót eleve meghiúsítani.

A választási blokk egyébként a 
blokkban' résztvevő egyesületek el
nökeit és titkárait passzpartuval. 
lat fa el. akik a mai napon sotra 
.larják a kerületi szavazóhelvisége- 
ket es ezrei is ellenőrzik a szava
zásoké t.

A főváros akciója 
az ingé jelzálog érdekében

összeszá m látása m ár

Egyik ország gazdasági helyzetére ezeket az Ingó javakat hiteletójéaek 
scin volnék előnyös fényt azok a jog-J valósággal, átadni, mert zálogjog e/tak 
szabályok, amelyek az úgynevezett-ingó | a zálogtárgy tényleges átadásával kelet

kezik. Ennek azonban az az óriási hát
ránya van, hogy a.. kisiparos, 'agy kis
kereskedő hitelszerzésére nem ha.'MUjál- 
hafja, fel azokat a tárgyakat, amelyek 
erre értéküknél fogva egyébként alkal
masak volnának, de amelyeket üzlete 
folytatásánál nőm nélkülözhet

Ennek a hátránynak a kiküszöbölése 
céljából már a hábornt megelőző idők
ben felmerült

az ingó jelzálog létesítésének terve, 
amely Intézménynek lényege abban 
áll, hogy Ingó dolgokat is lehet zá
logtárgyul lekötni anélkül, hogy az 
Illető tárgy tényleges átadásának 

meg kellene történnie.
A székesfőváros tanácsa Mismerve a 

kisiparosok és kiskereskedők sanyarúi 
helyzetét, most, napirendre tiizte ezt a 
kérdést és az érdekképviseletek bevoná
sával értekezletet tartott, amelyen az 
Országos Kereskedő és iparos Szövetség 
is hozzájárult n főváros tervezetéhez.

Az OKISz elsősorban a fővárosi ke
reskedelem érdekében állónak tartja 
az iugó jelzálog létesítését, amely alkal
mas eszköz lesz arra, hogy a vidékkel 
különösen pedig a mezőgazdasági lakó*. 
Sággal aránylag biztos alapokon köthes
sen hitelügyleteket és lehetővé tegyo a 
vásárlást azok számúra is, akik a jelen
leg érvényben álló zálogjogi rendelke
zések folytán biztosítékot nyújtani nem 
képesek és igy h leibe sem vásárolhat
nak.

jelzálog létesítésére vonatkoznak, mert! 
h.4 Ilyen intézményre szükség van, az 
azt mutatja, hogy az illető ország ipari 
és kereskedelmi tökéi elsorvadtak ók- 
már a legszükségesebb üzemi eszközök 
elzálogosításához kell nyúlni, hogy a 
szükséges forgótőke előteremthető le
gyen.

A gyáripar versenyével szemben ne
hezen érvényesülő kisipar gazdasági 
helyzetének világszerte tapasztalható 
leromlása azonban, amelyhez Magyar
országon még a. vesztett háborúból folyó 
gazdasági katasztrófa sorakozik, sajnos 
időszerűvé tette ennek a kérdésnek ren
dezését, amely sokban hozzájárulhat 
althoz, hogy a kisipar tőkehiányán se- 
gi Illessünk.

Érvényben álló jogszabályaink szerint 
ugyanis az a kisiparos, vagy kiskeres
kedő, aki hitelt csak biztosíték nyúj
tása nielleti, vagyis ingó dolgainak le
kötése mellett szerezhet, ma kénytelen

Teljes Üzleti eloszlás ™.«

Í
minden elfogadhasd Áron csak egész rövid időig

Guttmann Béla R.-T.
IV., Koronaherceg ucca 6. szám alatt lövő nagyáruháza

harisnya, kezlyű és kötöttáru nagyáruháza

Erasmo M. Reda 
Biella

41! *
Zexüilwaren altér Art
RtprtSQnfanx von Toxtilfabrtlcen
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GROSZ ADOLF
Puszié ím kó/mútr*
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A májusi húzUéríízetés 
teltételei

Mennyi hizbért kell fizetni T - 
A kisiparosok és kiskereskedők 
Üzleti célokra szolgáló lakásait 
csak I92Ő novemberében lehet 

felmondani
'£ május—júliusi negyedre fizetendő 

házbér kiszámítására a következők az 
irányadók: Tiszta bér címén fizetendő 
az alapbérnek, vagyis az 1917. évi no
vember hó elsején kikötve volt évi bér 
negyedrészének 25%-a, közüzemi költ- 
ségmegtéritéB cimén ugyancsak az 1917. 
évi negyedévi bérnek 5%-a. Kincstári 
réffzesodés elmén a tiszta bér cimén 
most fizetendő összegnek 12 és %%-át, 
JiázmeBterpénz cimén, pedig a tisztabér 
elmén megfizetett összegnek 2%-át kell 
megfizetni. ,

Egy példán megvilágítva a kiszámítás 
módja a következő:

Ha valakinek a lakbére 1917 ■novem
berében évi 400 koronában volt meg
állapítva, ennek a negyedrésze, vagyis 
100 aranykorona az az összeg, amely a 
mostani negyedévi bér kiszámításánál 
alapbérnek tekintendő. Ennek az alap
bérnek 25%-át vagyis 25 aranykoronát 
kell tiszta bér cimén fizetni. Ez papir- 
koronában 425.000 koronát tesz ki. Köz
üzemi költsógmegtérités cimén a 100 
aranykorona alapbér 5%-a, vagyis 
85.000 papirkorona fizetendő. Kincstári 
részesedés cimén a 425.000 korona tiszta 
bérnek 12%-át, vagyis 53.125 papirkoro- 
jját, fiázmeslerpénz cimén pedig 425.000 
korona 2%-át, vagyis 8.500 koronát kell 
megfizetni. Annak tehát, akinek az alap
bére 1917-ben 100 korona volt, összesen 
571.625 koronát kell a mostani májusi 
negyedkor lefizetni.

Az üzletek, irodák és műhelyek után 
minden 100 korona 1917. évi alapbér 
után 850.000 korona tiszta bért, 68.000 
korona közüzemi költséget, 106.250 ko
rona kincstári részesedést és 17.000 ko
rona házmesterpénzt, tehát összesen 
1,041.250 koronát kell fizetni. Ezekből az 
adatokból aszerint, hogy valakinek 1917. 
évi negyedévi bére 100 koronánál töb
ből, vagy kevesebbet tett ki, a 100 ko
ronára kiszámított végösszegnek meg
felelő szorzása, vagy osztása utján a 
most fizetendő bért könnyen ki lehet 
számítani.

Itt említjük meg a 2555. számú mi
nisztériumi rendeletet, amely szerint a 
bérlő, a májusi bérnegyedre esedékes 
bért inás megállapodás hiányában vagy 
május hó 5-ig egy összegben, vagy 
pedig három egyenlő havi részletben 
fizetheti. A havi részletek a hó 5-ik 
napjáig fizetendők, a részletfizetés ked
vezménye azonban a közüzemi költsé
gekre nem terjed ki.

Ugyanez a rendelet a lakásrendelet 
55. §-át úgy módosítja, hogy a kisipa
rosoknak és kiskereskedőknek üzleti 
célra használt helyiségei!, ha az ilyen 
helyiség lakással együtt tárgya a bér
letnek, csak az 1926. évi november hó 
első napjától kezdődőleg lehet felmon
dani abban az esetben is, ha az üzlete 
fontosabb alkatrésze a bérletnek.

Deutsch Mór és Fiai!
Vilmos császár út 6 85

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

Holfzer S. és Fial
kézműáru nagykereskedés

Sa|4t klktizlttitl fehér- is nyomottam
Budapest, Zrínyi ucca 17 119

Beck Vilmos és Fiai 
gyapjatrugytral
Groso— MoserltBOh
Emerlch Pite Humpoleo

Iroda:
Bécs VI, Hlrschengasse 23

filesdlvntosabbnöIknlapoKflt
Búmé M. Amália
Budapest, Izabella ucca 10

A magyar és cseh 
külkereskedelmi mérlegek 

ellentétes adatai
Közel hárommillió aranykorona, Illetve 3000 méter

mázsa az eltérés
ugyanis a cseh kimutatás szerjnt a 
cseh koronának aranykoronákra 
való átszámítása mellett a behozott 
áruk értéke így

pamutszövet 
pamutfonal 
gyapjúszövet 
gyapjú fon ál 
len-lenszövet 
selyemáru’ 

összesen:

volt,

több.

A magyar külkereskedelmi mér
legnek legsúlyosabb passzívtételét 
tudvalevőleg a magyar-cseh áru
csere alkotja, miután Csehország
ból 50—60%-kal több árut hozunk 
be. mint amennyit oda kiviszünk. 
Eddig Ausztriával szemben is erő
sen passzív volt külkereskedelmi 
mérlegünk, amult évben azonban a 
lisztexport emelkedése és a gép-, 
illetve textilimport csökkenése kö
vetkeztében szerepet cseréltünk 
Ausztriával, amennyiben a külke
reskedelmi mérleg adatai már nem 
behozatali, hanem kiviteli többletet 
mutatnak fel. A 169 millió koronás 
behozatali érékkel szemben ugyanis 
a kivitel értéke 209 millió aranyko
rona. a behozatal értéke a múlt év
ben 30. a, kivitelé ellenben több, 
mint 70 millió aranykoronával 
emel kedett.

Csehországgal szemben , azonban, 
jóllehet már nem nagy mérvben, de 
még mindig passzív külkereske
delmi mérlegünk, a csehországi be
hozatal alkotja az összes múlt év 
folyamán importált árucikkek 25 
százalékát, tehát egy negyed részét, 
így tehát Csehország a legsúlyo
sabb tényező a magyar. importfor
galomban és ennek jelentőségét 
még fokozni fogja a, küszöbön álló 
kereskédelmi szerződési megegye
zés. fokozottabb mérvben szükséges 
tehát, hogy állandó figyelemmel kí
sérjük a magyar-cseh árucsere ér
tékét.

Az egész múlt évi behozatal ér
téke 702 millió aranykorona . 
ebből Csehországra esik 176 millió 
aranykorona, kerek 75%-kai 1 
mint az 1923. évben, míg az egész 
behozatalból minden egyes magyar
országi la-kosra 88 aranykorona, ér
ték. illetve teher esik, addig a Cseh
országból eredő behozatalból fejen
ként 32 korona ^raftvérték esik.

A behozatal oroszlánrészét ismét 
a. textiláruk tették ki. azonban az 
ezeket részletező magyar statiszti
kai adatok eltérnek a cseh adatok
tól és a különbség nem is csekély 
kerek hárommillió aranykorona, az 
egész értéknek 4%-a.

Ugyanis a magyar statisztikai 
adatok szerint behoztunk Csehor
szágból a múlt év folyamin

pamutfonalat 27.500 q
gyapjúfonalat 7910 q
pamütszövetet 50.080 q
gyapjúszövetet 15.020 q
len és lenszövetet 2350 q
selyemárut 260 q

összesen: 105% ezer q, 
melynek értéke: 
pamutfonál 
gyapjufonál 
pamutszövet 
gyapjúszövet 
le’n'-Jenszövet 
selyemáru

összesen: SS% millió arany K 
mÍK az összes hazánkba behozott 
fenti áruk mennyiséire következő 
volt a múlt óv folyamán: 

pamutfonal 
pamutszövet 
gyapjúszövet 
le'n-lenszövét

1,264.500 arany K
9,458.000 arany K 

41,066.000 arany K 
23,048.000 arany K
1,537.000 arany K
1,084.000 arany K

71.945 
'19.040
43.120

Q 
o 

len-leiiszövét 47ÖÖ q
selyemáru 1940 q,

mely adatokat azért, közöljük, hogy 
kellően kidomborodjék Csehország
szerepe ezen cikkek importjánál.

A fenti magyar statisztikai ada
tokká! szemben a cseh statisztikai 
adatokat az Industrleverbaud és 
Ur. tíodae jelentése szerint a ese- 

■xpörtáltak hoz-bek a múlt, évben 
zá'nk:

Panni (szövetet 
gyapjúszövetet 
pamut fonalat 
gyapjúfonalat 
lent, lenszövetet 
es selyemárut 

összesen tehát 1108% ezer métermá- 
zsat. azaz a különbség a magyar és 
a cseh adatok között 3000 méter
múzsa.

A kimutatott értékkülönbség a 
magyar és cseh adatok között ép
pen hárommillió aram v korona.

51.600 q
15.800 q
.27.900 q

8100 q
2400 q
270 q.

alakulna:
42,400.000 arany K 
12,800.000 arany K 
23,700.000 arany K 
9,650.000 arany K 
1,600.000 arany K 
1 j 50.000 arany K 

91% millió arany K, 
azaz hárommillió aranykoronával 
több, mint a magyar kimutatás sze
rint.

Vájjon hóvá lett ezen különbség 
tárgya. a 3000 métermázsányi áru
cikk: 30 vagont a föld el nem nyel
hetett.

A cseh' követségnél érdeklődé
sünkre azt a magyarázatot adták, 
hogy a cseh statisztika valószínű

Kik a Nemzeti Bank Mzvínyasei?
kereskedelmi, pénzintézeti és iparvéllalatl részvényes mai. 
csak 49 földbirtokos — Az arlatokrata részvényesek széma 

mindössze: II
Igen érdekes és megszívlelendő tanul- 

Ságokkal szolgál a Nemzeti Bank rész
vényeseinek névsora, melyet eddig hét
pecsétes lakat alatt őriztek és csak a 
múlt hét folyamán került nyilvános
ságra, anélkül azonban, hogy egyetlen 
napilap akadt volna, amely veszi magá
nak a bátorságot és leközli a névsort

Ezen névsor adatai napnál fényeseb
ben igazolják azon kezdettől fogva han
goztatott állításunkat, hogy a részvény
jegyzők túlnyomó többsége a mobíltők’e 
birtokosainak sorából került ki, mig az 
agrártőke nem számarányának megfe
lelően van képviselve a részvényesek kö
zött, az arisztokrácia pedig úgyszólván 
teljesen távoltartotta magát. Nagyobb- 
arányu áldozatkészséget csak a folyó év 
elején meghalt Esterházy Móric gróf 
(idősb) és a fiatal Esterházy herceg ta
núsított.

A pénzintézetek, ipari és kereskedelmi 
vállalatok, cégek és ezek vezotői közül 
összesen 174-en jegyeztek Nemzeti Bank 
részvényeket, mig a földbirtokosok kö
zül csak 49-en, de ezek között is van
nak olyanok, akik tulajdonképpen szin
tén az ipari és kereskedelmi érdekeltség
hez volnának sorozhatók, ni arány te
hát olyan, mint 75 :25, ennélfogva két
harmad többséggel vannak a merkantil
tőke exponensei képviselve a Nemzeti 
Bank részvényesei között a vezetőség
ben, ellenben jóval kisebb a számará
nyuk.

A részvényesek megoszlása következő
leg alakul:

Megyék, városok, intézmények:
Pestmegye, Budapest város, Pécs vá

ros, Főv. Élelmiszerüzem, Főv. Lóhús
üzem, Községi Kenyérgyár, Egyházme
gyei alapítványi pénztár» Esztergomi 

I székeskáptalan, Községi sertéshizlaló. 
GellértfürdŐ, tehát csak egy megyének 
és két városnak van Nemzeti Bank rész
vénye.

Vájjon hol maradtak Szeged, Debrecen 
ós Miskolc?

Földbirtokosok:
Bálint Géza, Bellczay Géza, dr. Bcr- 

nátb. István, Biró István, Brugyinszky 
Ferenc, Darányi Ignác, gróf Degenfcld 
Pál, Dőry Hugó, Eszlényi Jenő, gróf 
Erdődy Ferenc, Eszterházy Pál herceg, 
Fehér Aladár, Gárdonyi Alfréd, Gyórey 
Richárd, Hadik János gróf, Hoyos 
Miksa gróf, Hoyos Fülöp gróf, József 
főherceg, Izsaák Elemér, Jakabffy Ist
ván, Károlyi Emil, Koós Zoltán, Kovách 
Mihály, Lipthay Jenő, Luczenbacher 
Miklós, Lónyay Gábor gróf, Majláth Jó
zsef gróf. Meskó Pál. Mesferházy Ernő, 
Nádossy Elok, Papp Elek, Pattay Tibor, 
Purgly Emil, Ragályi Ferenc báró, Se- 
bess Dénes, Semsey László gróf, Soös 
Géza, Somsich László Gróf, Szomjas 
Gusztáv. Szeléuyi Aladár, Toldy Jenő, 
Tőry Emil. Szabó Károly, Szűcs Sándor. 
Tisza Imre, gróf Wenckheim Ferenoné, 
Wonckhelm Dénes gróf, Zsolnay Vilmos, 
idő lehet még számítani; mint agrárln- 
tézményt a Hangyát ós ennek két fiók-

174 
lett

lég a magyarországi export-rova- 
tán .tünteti fel a Becsen, illetve a 
becsi raktárházukon át Maírvaror 
szádba irányított árukat, a maevaú 
kimutatás peiliir ezt osztrák behoza
talként kezeli. E magyarázat eset
leg elfogadhatónak tekinthető- eb 
ben az esetben azonban nem egyez 
hetnek a magyar-osztrák árucsere 
adatai: pamutfonal 15.4 millió 
aranykoronaérték gyapjúfonál 7 
millió, pamutszövés 29.4 millió 
gyapjúszövet 18.4 millió, selyem-’ 
áru 4.6 millió ara'nyokrona — hol 
yan itt tehát eltüntetve a cseh 
tranzito-export?

Érdekes, hogy a Csehországba 
irányult magyar export adataira 
nezve nincsen lényeges eltérés; itt 
a jelentősebb értékek: liszt 47.3 ’mií- 
lió. búza f22.2 millió, állat 15 millió 
es gyapjú 9.8 millió aranykorona.

Kíváncsian várjuk az illetékes té
nyezők magyarázatát a fent részle
tezett eltérésekre nézve, hiszen a 
magyar hivatalos statisztikák hite
lességének minden kétségen felül 
kell állania, érdeke ez úgy az ál
lamnak. mint a magángazdaság
nak. hiszen a kereskedelem, csakis 
úgy tud reálisan kalkulálni, ha hi
teles statisztikára támaszkodhatok: 
várjuk tehát a minden kétséget el
oszlató magyarázatot.

ját, továbbá a Futurát is.

Pénzintézetek:

Agrár Takp., Depositenbank, Angol- 
Magyar Bank, Bajai Takp., Békésmo- 
gyei Takp., Budapesti Iparbank, Lipót* 
városi Takp., Budapesti Takarék és Vá
sárpénztár, Debreceni Első Takp., Esz
tergomi Takp., Esztergomi Hitel, Egye
sült Budapest Főv. Takp., Felsőmagyar- 
országi Takp., Hevesmegyei Takp., Kls- 
várdai Kér. Bank, Központi váltóüzlet, 
Magyar Alt. Hitelbank, Általános Taép., 
Leszámitolóbank, Magyar-Cceh Ipar, Ma
gyar Földhitelintézet, Magyar Jelzálog
hitelbank!, Nemzeti Gazd. Bank, Moktár, 
Pécsi Takp., Pénzintézeti Központ, Sásdi 
Takp., Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, 
Hazai Bank, Somogy megyei Takp., Sop
roni Hitel, Szolnoki Mczőgazd. Takp.t 
Szombathelyi Egyházmegyei Takp.

Ipari és kereskedelmi vállalatok, cégek, 
illetve ezek vezetői;

Back Bernát, Back Ilormann, (malom) 
Bacher Emil, Bajai Posztó, Baranyai 
Agráripar, Brokes Dezső, dr. Biodér- 
mann, Borsod Miskolci Gőzmalom, Bu
dafoki Zománcedény, Budapesti Viszont
biztosító, Gazdák Biztosító, Háztartás, 
Comptorie d’Escompto Geneve, Délma
gyar Gyógyáru, Deutsch Malátagyár, 
Dréher Jenő, Grünner Gyula, Ernoy Ká
roly Éber Antal, Dobránszky Béla, 
Dunagőzhajózási Társaság, Egyes. ErŐ- 
takarmány, Egyesült Izzó, Elirlich A., 
Első Magyar Biztosító, Első Pécsi Bőr
gyár, Törökszentmiklósi Gőzmalom, En- 
gel Ármin, Épp és Fekete, Feketo Jó- 
szef. Féltőn Guilleaumme, Földiák Fri
gyes, Friedmann Ernő, Gáspár Fülöp, 
Ganz-Danubius, Ganz Villamos., Goíd- 
berger S. ás Fiai, Gép- és Vasutfelszerc- 
lés, Guttmanu ós Fekete, Gschwindt 
Szeszgyár, Halász és Szántó, Halte
nyésztő, Hubertus Rt., Hajdú Zoltán, 
Hatvani. Cukorgyár, Horzfeld Frigyes, 
InduStria, IOKSz, KÉVE, Kónyi Pál, 
Kornfeld Pál báró, Kux és Bloch, La
bor, Latzkó és Popper, Lehner, Machlupp 
Bőrgyár, Madarassy-Beck Gyula báró, 
Madarassy-Bock Marcell báró, Élelml- 
szerszállitó Rt., Magyar Alt. Kőszén. 
Helyiérd. Vasutak, Magyar Kerámiái 
Gyár, Magyar Textilmüvek, Magyar 
Trachitmüvek, Magyar Pamutipar, 
Metró Bank és Kereskedelmi Rt., Míil- 
ler Testvérek, Pécsi Városfejlesztő, Po- 
litzer Géza, Műipari Rt., Malomsoki Bú
torgyár, Residentia Rt., Rocca Szövő 
gyár. Pántodrog, Rossemann és Küluio- 
mann, Viktória Malom, Roeth Andor, 
Just Izzó, Rosenthal Adolf, Salgótarjáni 
Kőszén, Schossbergcr Henrik, Nagy 
Izsó, NOVA, Orsz. Szállítási Rt., Schan- 
tzer I., .Sándor Pál, Scliinidt Gyula. 
Sehlick-Nicholson, Schweitzer Bankve- 
rein, Selyp! Cukorgyár, Snger és Wolf- 
ncr, Société Financiére Commercialc, 
Tessulto Rt., Universum. Túri J. Rt., 
Végh Károly. Vida Jenő, Weisz Man- 
fréd utódai, Wolffnor Gyula, Szegedi 
Áruforgalmi, Viktória Bútorgyár.
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II főváros megállapította a választást 
helyiseket, a választási bizottságok 
megalakították a szavazatszeáö-kliláőtt- 

sőgeliet 
Hol fognak lefolyni a választások?

A választások időpontjának elhalasz
tása ellenéro a városháza jogügyi ügy
osztályán gőzerővel folyik a választások 
technikai előkészülete. Szombaton a vá
lasztási bizottságok mind a 200 válasz
tási körzetben megalakították a szava
zatszedő küldöttségeket az egyes körze
tek választópolgárai sorából. A jogügyi 
ügyosztály ezzel egyidejűleg kijelölte 
választókörzetenként azokat a helyisége
ket, ahol a szavazások fognak lefolyni. 
Úgy a választási helyiségek hollétét, 
mint a ezavazatszedő küldöttségek tag
jainak névsorát a hét elején plakátokon 
fogja tudatni a főváros a választóközön
séggel. 22 ilyen plakát készül s minden 
választókerületben csak az illető kerüle
tet érdeklő hirdetményt ragasztják ki. 
Helyszűke miatt nincs módunkban a 
szavazatszedőküldöttségek 800 tagjának 
neveit itt leközölni, de helyet szorítunk 
a választási helyiségek jegyzékének. A 
főváros intézkedése folytán választó
körzetenként az alábbi helyeken fognak 
a választások lefolyni:
Az I. közigazgatási kerületben: I. va- 
lasztókerülct: 1. Tárnok u. 15. sz. iskola.
з. Attila u. 103. sz. polg. iskola. 3. Ala
gút u. 8. ez. Filadelíla kávéház. 4. Attila
и. 1. sz. főgimn. 5. Koronaőr u. 3. sz. 
polg. iskola. G. Fehérsas tér 3. sz. elemi 
iskola.

II. választókerület: 7. Ménesi ut 4o. sz.
M. kir. áll. kort, tanintézet. 8. Horthy 
Miklós ut 27. sz. el. isk. 9. Németvölgyi 
nt 38. sz. teleknél lévő 12.773. hrsz. Bélá
kért vendéglő. 10. Horthy Miklós ut 28. 
sz. üres üzlet. 11. Verpeléti ut 4 6. sz. 
Közérd. éleim, rt. étk. helyiség. 12. Váh 
u. 1. sz. cl. isk. 13. Fehérvári ut 62. sz. 
polg. isk. 14. Kőérbereki ut 14.690. hrsz. 
S'axlohner-félo forrástelep.

III. választókerület: 15. Győri ut 13. sz. 
M. kir. áll. polg. isk. tank képző. 16. Bö
szörményi ut 22. sz. polg. isk. 17. Német
völgyi ut 42. sz. Kaiser Ferenc vendéglő.
18. Virányos úti gazd. ism. isk. 19. Vá
rosmajor u. 59. sz. el. isk. 20. Ráth 
Ryörgy n. 20. sz. Grecsák-féle internátus. 
h. Krisztina, körút, 83. sz. Krisztina- 
rárosi kaszinó.
A II. közigazgatási kerületben: IV. vá- 
\asztókerület: 22. Szalay u. 15. sz. el. isk.
13. Toldy Ferenc u. 9. sz. főreálisk. 24. 
Corvin tér 8. sz. Budai Vigadó vendég
lője melletti helyiség. 25. Hattyú u. 5. «z. 
évóda. 26. Csalogány u. 54. sz. el. isk. 
17. Medve u. 5. sz. polg. isk. 28. Jurányi 
a. 1. sz. felsőkor, isk. 29. Zárda u. 2. sz. 
ivóda. 30. Margit körút 19—21. sz. el. 
Isk. 31. Keleti Károly u. 37. sz. érseki 
rimn. 84. Hidegkúti ut 1. sz. vendéglő.
A ül. közigazgatási kerületben: V. vá- 
lasztókerület: 35. Ürömi u. 64. sz. el. isk. 
16. Lajos u. 71. sz. óvóda. 37. Bécsi ut 34. 
íz. Pfeifer-féle vendéglő. 38. Korona tér
I. ez. házt. iskola. 39. Timár u. 13. sz. 
ivóda. 40. Kiscolli u. 82. sz. óvóda. 41. 
Vörösvári u. 19. sz. cl. isk. 42. Miklós 
lér 5. sz. kis. el. isk. 43. Kórház u. 35. sz. 
ívóda. 44. Szentendrei ut 8180. hrsz. el. 
iskola.
A IV. közigazgatási kerületben: VI. 
választókerület: 45. Váci u. 43. sz. leány- 
Itimn. 46. Cukor u. iskola. 47. Papnövelde 
a. iskola. 48. Reáltanoda 7. sz. főreálisk.
19. Reáltanoda u. 16. sz. Férflszabók ipar
test. 50. Siitő u. evang. isk. 51. Piarista 
a. Kegyeslanifórendi főgimn.
Az V. közigazgatási kerületbcu: VII. 
i’díaszíófcerílZeí.* 52. Erzsébet téri kioszk.
53. Zrínyi u. 20. sz. vendéglő. 54. Szent 
István tér 13. sz. isk. 55. Nádor u. tőzede- 
Spület 56. Vdász u. 31. sz. polg. isk. 57. 
Bzemere u. 3. sz. el. isek. 58. Alkotmány 
a. 3. sz. keresk. akad. 59. Szemete u. 10. 
íz- ügyvédi kamara.

VIII. választókerület: 60. Visegrádi u. 
Haggenmaoher-mnalom. 61. Lipót körút 
16. sz. Club kávéház. 62. Lipót körút 8. 
bz. (Fáik Miksa u. oldal) vendéglő. 63. 
Csáky u. 18/b sz. Kovács-féle iroda. 64. 
Sziget u. 8. se. isk. 65. Váci ut 32. sz. 

vendéglő. 66. Visegrádi u. 66. sz. sarok
vendéglő. 67. Pannónia u. G5. sz. isk. 68. 
Révész u. 11. sz. házban lévő iroda. 69. 
Véső u. 5. sz. óvóda.
A VI. közigazgatási kerületben: IX. 
választókerület: 70. Érsek u. 4. sz. isk. 
71. Andrássy ut 25. sz. (Hajós u. oldal) 
kávéház. 72. Szerecsen u. 1. sz. vendéglő. 
73. Gyár u. 4. sz. Keresk. Utazók Egye
sülete. 74. Nagymező u. 36. sz. Helvétia 
kávéház. 75. Gr. Zichy Jenő u. (Vilmos 
császár ut) isk. 76. Lovag u. 9. sz. isk. 
77. Révay u. 17. sz. Magyar korona ká
véház.

X. választókerület; 78. Szondy u. 40. sz. 
pálinkamérés. 79. Rózsa u. 99/a sz. ven
déglő. 80. Aradi u. 21—23. sz. elöljáróság 
épülete. 81. Vörösmarty u. 49. sz. skót 
iskola. 82. Szondy u. 16. sz. vendéglő. 
83. Csengery u. 68. sz. Vasúti és Hajó
zási Klub helyisége. 84. Szív u. 6. óvóda. 
85. Izabella u. 46/a sz. felsőker. isk.

XI. választókerület: 86. Szondy u. 46. 
sz. kávémérés. 87. Bajnok u. 18. sz. isk. 
88. Bajza u. 31. sz. isk. 89. Aradi u. 58. 
sz. házt. isk. 90. Szív u. 19. sz. isk. 91. 
Bulyovszky u. 22—24. sz. isk. 92. Mun
kácsy u. 26—32. sz. isk. 93. Délibáb u. 14. 
sz. árvaház. 94. Városligeti korcsolyázó 
csarnok.

XII. választókerület: 95. Palota úti ba- 
rakisk. 96. Lomb n. 20. sz. óvóda. 97. 
Szent László u. 92. sz. vendéglő. 98. 
Szent László u. 59. sz. isk. 99. Gömb u. 
53. sz.. isk. 100. Gömb u. 52. sz. vendéglő. 
101. Váci ut 59. sz. isk. 102. Lehel u. 26. 
sz. vendéglő. 103. Angyalföldi ut 3. sz. 
óvóda. 104. Váci ut 21. sz. isk.
A VII. közigazgatási kerületben: XIII. 
választókerület: 105. Dob u. 20. sz. Lázár
féle kávéház. 106. Dohány u. 20. sz. Mit- 
rovácz-féle vendéglő. 107. Dohány u. 32. 
sz. polg. isk. 108. Kazinczy u. 23—25. sz. 
isk. 109 Wesselényi u. 38. sz. isk. 110. 
Wesselényi u. 44. sz. izr. isk. 111. Nyár 
u. 9. sz. isk.

XIV. választókerület: 112. Dohány u. 
65. sz. el. isk. 113. Rákóczi ut 72. sz. 
Excelsior vendéglő. 114. Szegényház tér 
6—7. sz. M. kir. áll. kisdedóvónőképző. 
115. Alsóerdősor 32. sz. Cipőmii uk. szak
szervezete. 116. Wesselényi u. 52. az. el. 
isk. 117. Dob u. 85. sz. el. i«k. 118. Dob 
u. 95. sz. óvóda. 119. Jósika u. 18. sz. 
fiókszegényház.

XV. választókerület: 120. Vilma király
né ut 23. sz. ev. gimn. 121. Damjanich u. 
43. sz. isk. 122. Elemér u 28. sz. ven
déglő. 123. Murányi u. 27. sz. óvóda. 124. 
Hernád u. és Dembinszky u. sarkán lévő 
isk. 125. Peterdy u. 17. sz. isk. 126. István 
ut 23. sz. Meinl-féle gyár. 127. Bethlen 
tér 2. sz. izr. sikotnéma-intézet 128. Rot- 
tenhiller u. 23. sz. Állatorvosi főiskola.

XVI. választókerület: 129. Bcthlon tér
5. sz. kávéház. 130. Thököly ut 8. sz. 
Vajda Hunyad kávéház. 131. Murányi u.
10. sz. isk. 132. Abonyi u. 21. sz. ref. 
konvent épülete. 133. Gizella ut 20. sz. 
óvóda. 134. Thököly ut 73. sz. óvóda. 135. 
Aréna ut 16. m. isk. 136. Angol u. 25. sz. 
isk. 137. Mexikói úti vakok intézete. 138. 
Telep u. és Fűrész u. sarkán lévő óvóda. 
139. őrnagy u. 5—7. sz. isk.
A VIII. közlgazg kerületben: XVII. 
választóké) álét: 140. Fhg Sándor u. 8. sz. 
régi képviselőház. 141. Szentkirályi u. 12. 
sz. el. isk. 142. Rökk Szilárd u. 13—15. sz. 
el. isk. 143. Horánszky u. 11. sz. főreál
isk. 144. Szcitovszky tér 3. sz. vendéglő. 
145. Szentkirályi u. 47. sz. Ferenc József 
tanítók háza.

XVIII. választókerület: 146. Német u. 
22. sz. Építőmesterek ipartestületi. 147. 
Népszínház u. 4. sz. iparisk. 148. Tisza 
Kálmán tér 4. sz. polg. isk. 149. Kun u.
6. sz. Köztiszt, hiv. 150. Mosonyi u. 8. sz. 
giketnéma-intézet. 151. Tavaszmező u. 15. 
sz. órás iparisk. 152. Német n. 44. sz. polg. 
isk. 153, Józsof u. 60. sz. kávéház. 154. 
Tavaszmező u. 17. sz. áll. főgimn. 155. 
EHélyi u. 6—8. sz. el. isk. 156. Madách 

u. 31. sz. el. isk. 157. Baross u. 122. az. 
kávéház.

XIX. választókerület: 158. Práter u. 13. 
sz. isk. 159. Mária Terézia tér 8. sz. isk. 
160. Gólya u. 24. sz. óvóda. 161. Üllői ut
54. sz. iskola. 162. óriás u. 41. sz. ven
déglő. 163. Szigony u. 18. sz. óvóda. 164. 
Jázmin u. 8. sz. isk. 165. Baross u. 105. 
sz. vendéglő. 166. Dugonich u. 21. sz. isk. 
167. Csobánc u. 8. se. isk. 168. Orczy ut 
24. sz. vendéglő.
A IX. közigazgatási kerületben: XX. 
választókerület: 169. Lónyay u. 4/c sz. 
ref. főgimn. 170. Bakáts tér 14. sz. Kér. 
Társaskör. 171. Ráday u. 28. sz. ref. teol. 
főisk. 172. Lónyay u. 9. sz auyakönyv- 
vezetőség. 173. Ráday u. 28. sz. ref. teol. 
főisk. 174. Bakáts tér 12. sz. el. isk. 175. 
Knezits u. 17. sz. polg. isk.

XXI. választókerület: 177. Mester u.

A kormány a pótköltségvetésben 
intézkedik a szorzószámról, a valuta
reformról és a tisztviselők fizetés

emeléséről
A népszövetség pénzügyi bizottsága június elején dönt a 
költségvetési keretek megváltoztatásáról — Temesváry Imre 

nyilatkozata

pénzügyi bizottsága, 
magyar szanálási akció 
fóruma és amely egyedül 
változtatást engedélyezni 

szanálási költségvetés

Két költségvetés
János pénzügyminiszter leg

utóbb nyilatkozott a helyzetről és 
kijelentette, hogy a költségvetés el- | 
készült, a tisztviselői íizetésrende- i 
zésre szánt összeget azonban beál- 
litani még nem lehetett, mert erről ; 
csak a genfi tanácskozáson fognak 
dönteni.

Junius elején ugyanis Genfben 
ülést tart a nemzetek szövetségé

nek
amely a 
ellenőrző 
jogosult 
az eredeti ..... ........... ...... -
tervezetén. Erről a kérdésről

TEMESVÁRY IMRE

a kormány pénzügyi előadója a kő
vetkezőket mondotta jnunkatár- 
sunknak:

— A népszövetség pénzügyi bi
zottsága junius elején tartandó 
ülésezése során három fontos kér
désben lesz hivatott dönteni; 1) a 
szorzószám. 2) a tisztviselői fize- 
tósrendezés és 3) a valutareform 
rendkívül fontos kérdéseiről. A 
pénzügyminisztériumban már el
készült az 1925—26. évi1 költségve
tés — természetesen a szanálási 
akció tervezete alapján. Ebbe a 
költségvetésbe a tisztviselői fize
tésrendezésre szánt összeget nem 
lehetett beállítani, mert az eredeti 
költségvetési tervezet megváltoz
tatásához népszövetségi hozzájá
rulás szükséges. Genfben tehát a 
kormány meg fogja jelölni azo
kat a forrásokat, amelyekből a 
tisztviselői fizetés rendezés eszkö
zölhető és a népszövetségi pénz
ügyi bizottságtól kapott hozzájá
rulás alapján

a pénzügy miniszter pótkölt
ségvetést fog készíteni, ame
lyet az 1925—26. évi rendes 
költségvetés tárgyalása során 

fog a tHáz elé terjeszteni.
A pótköltségvetés fog a tisztvise
lői flzetésrendezésről intézkedni. 
Ez a pótköltségvetés előrelátha
tóan csak a nyári szünet után, 
vagy közvetlenül azelőtt fog tör
vényerőre emelkedni, éppen azért 

juliüs elsejéig visszaható erő
vel fog intézkedni a. köztiszt

viselők fizetésrendezéséről.
A szorzószám és a valutareform 
ügyében is a népszövetség pénz-

I

23. ez. felsőkcresk. isk. 178, Páva u. 2. sz 
óvóda. 179. Mester u. 46. sz. el. isk. 180 
Mester u. 56. sz. isk. 181. Szvetenay u 
28. sz. el. isk. 182. Ernő u. 16. sz. el. isk 
183. Tűzoltó u. 85. sz. cl. isk. 184. Meste: 
u. 67. sz. ibk. 185. Gyáli ut 25. sz. cl. isk 
186. Illatos úti cl. isk.
A X. közigazgatási kerületben: XXII 
választókerület: 187. Templom tér 2. sz 
isk (munkaterem). 188. Templom tér 1 
sz. óvóda. 189. Északi főműhely telep áll 
el. isk. 190. Szörény u. 2. sz. isk. 191. Kö 
bányai ut 38. sz. vendéglő. 192. Elnök u 
3. sz. polg. isk. 193. Pongrác ut 19. sz 
isii. 194. Füzér u. 32. sz. óvóda. 195. Li
get u. 19. polg. isk. 196. Szent László téj 
1. sz. polg. isk. 197. Kápolna tér 4. sz 
el. isk. 198. Kada u. 27. sz. el. isk. 199 
Kápolna tér 4. sz. el. isk. 200. Maglód 
ut 8. sz. óvóda.

kerül a Ház elé
ügyi bizottsága illetékes dönteni, 
amelybe a kölcsön szolgálta tás biz
tosítása szempontjából ellenőrzi a 
költségvetés eredeti tervezetén 
eszközölt módosításokat.
Temesváry Imre nyilatkozata sze

rint tehát két költségvetés kerül a 
Ház elé. A júliusban beterjesztendő 
pótköltségvetés a valutareformról, 
a szorzószámról és a tisztviselőfize- 
tések rendezéséről fog intézkedni!.

A községi választások aláírásgyűjtés! 
rekordja. A községi választások munká
latainak fontosabb részo az ajánlás: 
ívok aláírásainak összegyűjtése. A tör 
vény az ajánlás érvényességéhez 100( 
aláírást követel meg. Ezeknek össze
gyűjtése most van folyamatban, s inárií 

i hírek terjedtek el arról, hogy a kor- 
imányhoz közelálló pártok nagy zavar* 
| bán vannak amiért a választásokat el 
! is halasztották. A Demokratikus Blokk 
természetesen minden kerületben fölöt 

^számban fogja produkálni az aláíráso
kat, s itt nem annyira az aláírások 
száma érdekes, mint inkább az, hogy 
egyes jelöltek közül kik gyűjtik össze a 
legtöbb aláírást. Ebbon nemcsak az il- 
lotő jelölt agilitása és szervezőképes
sége, hanem elsősorban az jut kifeje* 
zés're, hogy az egyes jelöltek mögött mi
lyen tömegek állanak. A nemed ver
senynek eredményeként megállapítható, 
hogy a rekordot Ledermann Mór, az 
OKISZ elnöke fogja elérni. Egymaga 
300, XlII-ik körzetbeli ajánlást szerzett, 
bizonyságául annak, hogy a ke.eskedő* 
és iparostársndalom az OKISZ uépszeríi 
elnöke iránt szeretettel és ragaszkodás
sal viseltetik, s a kereskedő- és iparos 
társadalomért évtizedeken át folytatott 
közérdekű munkásságát kellően érté
kelni tudják.
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KÓMAIMSMI HÍREK
Megnyílt a Közlekedésügyi Muzeum. 

Vasárnap reggel megnyílt á vátoiHgoti 
(Hermina út) Közlekedési Muzeum ki 
állítáaa, mely ogótfc nyáron át minden 
csütörtökön és vasárnapon az érdeklő
dők rendelkcóósére áll. Belépti díj nincs.

A Salgótarjáni Kőszénbánya Rést- 
vénytársulat igazgatósága mnlt héten 
tartott ülésében dr. Chorin Ferenc elnök 
kegyeletes szavakban megemlékezett a 
láraulat elnökének, ffHinonn Lázár udv. 
tanácsosnak váratlan elhunytéról és 
azon kiváló érdemekről, melyeket az 
elhunyt a társaság fejlesztése körül ma
gának szerzett. Az elköltözött*! a tárén* 
lat saját halottjának tekinti és emléké
nek méltó megörökítéséről megfelelő 
formában fog gondoskodni.

Az egyenes adók egységes rendeaéae. 
A pénzügyminiszter a szanálási törvény 
végrehajtására kiadott 36-ik rendelet
füzetével összefoglalta az egyenesadókra 
(kereseti adó, jövedelmi adó, házadó, 
földadó, vagyonadó és társulati adó) vo
natkozó különböző rendelkezéseit, s egy
ben a rendelettel ellentétben álló régebbi 
jogszabályokat hatályon kívül helyezte.

Cipőkereskedők közgyűlése. Vasárnap 
délelőtt 11 órakor tartotta évi rendes 
közgyűlését a Magyar Cipökereskodők 
Egyesülete Perén yi Mór ekiöklésévol az 
Országos Kereskedő és Iparos-Szövet
ségben. A közgyűlés tudóin ásni vette 
Kollmann Márton dr. alelnök s Vágó 
Gyula titkár jelentéseit, majd több fel
szólalás után a régi tisztikart egyhan
gúlag ismét mogvlaásztotta. Uj alelnö- 
)<ök lettek: Sugár Zsigmond (Budapest), 
Z Isler Lajos (Szeged) és Vámos Miklós 
(Pécs).

L’j fényilzéel adórendelet. A pénzügy
miniszter megküldötte az érdekképvise
leteknek a fényűzést adó „módosítására 
vonatkozó tervezetét. Az. új rendelet az 
érdekképviseletek meghallgatása után 
előreláthatólag május hó közepén lép 
életbe.

Ipari továbbképző tanfolyamok. A 
Uottenbiller uccui polgárt fiúiskolában 
férfiszabó-szFikrajztanfolyam, az állami 
felső ipariskolában pedig cipéezipari 
ezakrajztanfolyam nyílik meg május hó 
4-én este 7 órakor. Tandíj .323.000 korona.

A Salgótarjánt Kőazénbánya Rész- 
vénytársulat ma tartotta dr. Chorin Fe
renc. elnöklete alatt rendes éri közgyű
lését. A napirend előtt az igazgatóság 
nevében Heinrich Ferenc volt kereske
delemügyi miniszter mondott nagy
hatású emlékhbeazédet a társulatnak fo
lyó évi január hó 20-án elhunyt elnöké
ről. id. dr. Chorin Ferencről. Behatóan 
méltatta az elhunytnak a társulat körül 
szerzett elévülhetetlen érdemeit, mely
nek 40 évet meghaladó időn át vezetője 
és irányítója volt. Szól ezután 1d. dr. 
Chorin Ferenc közéleti tevékenységéről, 
melyei mint, képviselő és később mint 
a főrendiház tagja kifejtett, majd ki
vonj! a magyar iparnak tett nagy szol
galatéit, a Gyáriparosok Országos Szö
vetségének alapítását, melynek merte- 
1'0‘Htójo és élete végéig elnöke volt, min
dig lelkesülten küzdve a rtiagyar gyár
ipar fejleotéeeórt, önállóságáért és 
naggyá növeléséért. - A részvényesek 
nevében Zelovich Kornél megható sza
vakban emlékezett meg az elhunyt ki
magasló egyéniségéről és a részvényesek 
mély gyászának adott kifejezőét. A köz 
tfyxi . me,yre mindkét felszólalás 
mély hatást telt — elhatározta, hogy a 
társulat felejthetetlen elnöke nevére a 
A Todoinányoa Akadémiánál 500 
Millió koronás alapítványt létesít, mely- 
?nniévi .ka,uatai *ö«ffazdaságj munkák 
jul a hun zásara lesznek fordítandók to r b I M p8d||t „
' 1’5 *,. >>"»Mun,nká« -sxnnatórlnmslap 
«ur»píUrtr» túrázott m«f, A k#i»víl- 
L. ezután áttört a napirend tárgyal*. 
•‘■ re. whaugúlag elfogadta az tgixga- 
t lív 1M4. írt *.
t.dökul részvényenként SO.OtW koronát ál. 
’’,“oniT ** elh"tárm,«. az oez-

Ulékswlvdny r. 6rl ináJu, M „ 
kezdvn koriil klfizetéira. A kör.gylilét 
azután az igazgatóságba dr. Telősxky 
J,a‘1®s 7 a* L t a feJi»Oelőbitótt- 
bágha dr. Steffanita Istvánt választotta 
meg Kimondotta továbbá a közgyűléa 
a Salgótarjáni társulatnak aa Uaater- 
gom-Szászvárl KőntaMnya Rt-gal. as 
f-Azak magyar országi Egyesített Kőertn- 
bánya és Iparvállalat Rt.-gal, as E«z- 
tergomvldéki Kőaxénbánya Ri gai áe a 
Hungária Mészipar Rt.-gal való egyesü
lését és ezzel kapcsolatban elhatároeta 

1M.000 darab Msen
ként 1000 korona névértékű réovény ki- 

ibo-*átáM által 750 millió koronáról 910 
u-xllió koronára való emelést Végi’ 
dr. Chorin Ferenc elnök bejelentettI 

hogy a részvénycsere folytán rendelke
zésre élló 102.500 damb Salgó részvény
ből a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
5(1.000 darabot a Schweizerische Bank- 
Véréin vezetése alatt álló svájci csoport
nak, 52.500 darabot pedig J. H. Schroo- 
der londoni cég vezetése alatt álló an
gol-amerikai csoportnak adott eL A 
részvények elhelyezése a napi árfolya
mot meghaladó áron történt. Ez a tranW- 
actió reményt nyújt arra, hogy a Salgó- 
részvéuyek részére új piac fog nyílni.

A Magyar Kereskedelmi Hitelbank 
Részvénytársaság közli, hogy közgyű
lése elhatározta, hogy a kimutatott 
2.050,293.259 korona tiszta nyereségből 
részvényenként 1500 (750 százalék), a 
fichopper J. G. részvény társaság a ki
mutatott 1.895,752.905 korona tiszta nye
reségből részvényenként 3000 (1500 szá
zalék) osztalékot fizet holnaptól kezdve. 
A közgyűlés Schreyer Endre vezérigaz
gató előterjesztésére elhatározta, hogy a 
Hehopper J. G. réezvénytársaságot ma
gába olvasztja és minden Schoppcr-rész
vényért. két darab Magyar Kereske-

Reffzfir Emii p°Mit és ^rú-1■«■■■■ nagykereskedése
V9. Jinktr Agg «.

Holczer Viktor. Budapest 
áhSMTgeK, arany- és aaDstmavas 

Oyir és raktir- IV, Károly kg rút IQ (félem.) 
Villamos erőre berendezve. Készít mindenféle 

«cpA a«?y- é» ezüstmunkát, alakítást és javi- 
’■••* Ananaó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és órákban. Telefónszám: 116—24

0LATSCHEK VILMOS 
férfiruha áruháza Budapest IV. kerület, Károly 
körút (Központi városhát.) Telelőn; 11-78, szám

WSIU sAndor és róna
Posztó- és bélésárunagykereskedés Budapest.
V. NarUlatfBraay János wesa a a. .

UfiiMT Mátyás divafáruházában 
vidéki kereskedők és konfekció-árusok finomabb 
6zövet-, selyem- és mosókelmeszükségletüket kisebb 
méretekben Is nagybani árban szerezhetik be: 
Budapest Víg AndrAssy út 3. sxAm 

Malinak, szállodák, inMh 
mielőtt tavaszi kárpitoskellék szükségleteiket beszerzik, 
kérjenek ajánlatot. Mintákat bérmentve küldünk.

Mnlrnccalnvat, bútorszövet, futó- én ebádtöniónyeg, ponyvavá- 
nibfl, afrik, rugóé... összes kárpHoacIkkek nagybani, kicsinyben 

'■“S VÁGÓ Ét TAKSA
IV, Kamermayer Károly ucca 3 sz. (Közp. városháza)

WARENHAUS VI EH 
tfl MAKI AHILFERSTR ASSE 85-87 A L Ml 
SOHDESTBS, BILIalOSTES KAUFHAUSZ WIEN

deliui Hitelbank-részvényt ad költség
mentesen. A részvények kicserélése jú
nius Lén kezdődik. A cég új szövege 
Magyar Kereskedelmi Hitelbank — 
Schopper J. G. Részvény társaság let®.

A Haltenyésztő és Ilalkereskcdelnil 
Rt. közli, hogy minden két régi rész
vényre három új részvényt ad ki dara
bonként 13.000 koronáért a régi részvé
nyeseknek. Az elővételi jog május 2— 
11-ike között gyakorolható a Magyar- 
Olasz Bank Rt.-nál. •

A Mezőgazdasági Ipar Részvénytársa
ság Kiéin Gyula igazgatósági elnök 
elnöklete alatt megtartott közgyűlésén 
elhatározta, hogy a 11.230,984.010 korona 
tiszta nyereségből megfelelő leírások 
után az 1924. üzleti évre 16.000 korona 
osztalékot fog szelvényenként május hó 
ltől kezdődőlőeg a Magyar Általános 
Hitelbank útján fizetni. A közgyűlés az 
igazgatóságba Sárkány Leó urat bevá
lasztotta.

H0I KALAPOKAT
az .OK SZ" tageK 
családtagjai részére 
2O°/o Kedvezmény
nyel adunk. Férfi és 
női kalaplavit’sokat 
és átalakításokat 8 
nap alatt eazköz- 
líink nagyon szépen 

Kalapipari és 
Kereskedelmi Rt.

Budapest VI. Óuoca47 
Nagymező ucca és 
Gyár ucca között

"ISSEINEK IS KIiINGER
Budapest IV, Kossuth Lajos u. 17
Telefonszám? József 111--54 101

Porges és Társa Rt. 
textilnagyKereskedés Karoly körtd 19. Vezérigazgató 
Wild |eno. Igazgatók Baitm Mór éa Sohonenaoheln Béla

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

S. aadinglon & Co Ltd 
lun doni posztógyár i. 
cég vezérképviselöi

* Legjobb minüségű 
férfi- és nSiszöv8tek 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

FKIEDMANN FAIKAS 
divatáruháza VII., Király ucca 11. sz. 
Eladás nagyban és kicsinyben,!

WelszH. Ármin Budapest, Károly körút
13 (az udvarban). Qomb és varrókellékek kémkedése

Sugár Arnold Üzletház Buda
pest V, Sas ucca 20. szám. Kendő-, zsebkendő- és 
diva’árunagykereskedő. — Állandó dús raktár

Guíímann és Fekete
kötsiövölt- és kötöttárugyár

Budapest- Óbuda
Központi raktár és Iroda:

VI. KÉR , DEÁK TÉR 6. szAm
(ANKER PALOTA)

Zsebkendők, női fürdőruhák, textiláruk nagybani

behozata.3 Hoclistáílfer MörésFial 
kötény-, gyermekruha-, női- és férfl- 
fehérnemúek gyára Budapest, Károly 

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

Ncurath IgtláC na^ereskeda
| !SS2. évben Budapest körút503Z. I

Réti Sándor és Tsa
posztó-ős bélésárunagykereskedés, Károly körút 15

Partos, Grosz is Tsa ' agykereskedési
VI, Király ucca 8. Nagy választék: Libéria, rendőr
ségi, tűzoltó, közszallítási és kocsiposztókban

Eibenschützf.Sándor! 
szövetáru-nagykereskedése, V, Sas ucca 4. Legna-1 
gyobb raktár az összes női- és férfiszövetekben j

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

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Neustadt an dér Tafelfickte 
i. B. Jungbunzlau i. B. 

Kratzau i. B. Dalowitz 1. B. 

vezérképviselete Magyarország számára
Bécs, Zelinkagassé 4

BQchler Zcigmond és Társa, Budapsst 
Gyors, teher- és gyüjtöforgalmak 

TELEPEK:
Wien, I., Biberstrasse S — Brűn, Da- 
vadelni 6. — Warnsdorf, Cári Wagner- 

strasso

FthÉr Dlza, Budapest V, Nagy
korona ucca Z4.

•tó'

ó»í>>onMB^

? siöVFÍfi 
MUNKARUHÁK 
Gutmann 

IDAPmBÁRM

As Orsiácos Kereskedő *• Ip.roe 
SettveMs hlvatalo. 1.P1* 

.’.zo:c. ■■ Lözlemínyelt Ss»rk» Istvándr, 
.zerireuti
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Rényi vezérigazgató 
elmondja a Hétfői Naplónak 

csak a torokból tudta 
meg, hogy a kormány
biztos teszállít alt ja a 

villamosjegy árát
Ripka akciója — választási trükk — R 
pesti villamos még mindig 50 -hal lesz 

drágább, mint a bécsi

tervbe vette a villamosjegy 
mérséklését, de ismétlem, ne- 
erről a tervről tudomásom 
volt.

Ripka Ferenc kormánybiztos, 
kénytelen magában elismerni, hogy 
minél jobban közeledik a választá
sok időpontja, annál gyorsabban 
csúszik ki a lába alól az a talaj, 
amelyre reményei fellegvárát akar
ta építeni. Ahelyett, hogy híveinek 
tábora növekedne, kénytelen tudo
másul venni, hogy egyre fogy zász
laja alatt a harcosok száma s hogy 
a választások alkalmával nincs re
ménye sok emberre számítania azt 
bizonyítja az is, hogy eddig alig 
2—3 kerületben sikerült megszerez
nie a törvényben előirt minimális 
ajánlást. Ennek a balsikernek az 
árnyéka késztette . á kormánybiz- 
iostarxa, hogy a kormányt a válasz
tások egy héttfl való kitolására 
bírja, abban a reményben, hogy ez 
alatt a pár nap alatt sikerül majd 
héhány ügyes trükkel, egy—két 
tavúsá aakkhuzással maga felé for
dítani a szerencse csillagát, illetve 
a választók bizalmát.

De most.. hogy pártja végelgyen
güléssel küzd, hogy napról-napra 
látja a polgárság tőle való elfordu
lását, gondolt egyet a kormánybiz
tos s elhatározta, hogy amit más 
pártok követelnek, amit más pártok 
ígérnék, azt az ö pártja azonnal 
Végrehajtja. |S haladéktalanul átirt 
a polgármesterhez, hogy intézked
jék a villamosjegyek úrinak leszálr 
litásáról. A polgárság örómiiizeket 
fog gyújtani, mert olcsóbb lesz a 
villamos — gondolta Ripka — s íi 
Ripkapárthoz csatlakoznak.

Érdekes a dologban, hogy a nagy 
sietségben egyszerűen elfelejtette a 
kormánybiztos előzőleg a villamos
vasút vezetőségét tarifa letörő szán
dékáról értesíteni. A Hétföl Napló 
tudósítója ugyanis felkérte Rényi 
Dezsőt, a villamosvasút vezérigaz
gatóját. hogy nyilatkozzék a vitel
dijak tervezett, leszállításáról s az 
uj tarifa életbeléptetéséről. Tudósí
tónknak

. ........................ ."..........................................■■■■■... 
’’ :

RÉNYI DEZSŐ
ezt a feltűnést keltő választ adtai

— A legnagyobb meglepetéssel 
értesülök arról, hogy hivatalos 
helyről, a villamosvasút tarifájá
nak leszállítását tették közzé.

Kijelentem, hogy erről a hír
ről mégcsak terv formájában 
sem hallottam semmit s az 
igazgatóság nemcsak, hogy 
nem foglalkozott eddig ilyen 
irányú gondolattal, de ez még

jel sem vetődött a vállalat 
igazgatóságában.

Csodálatosnak tartom, hogy én, a 
vezérigazgató csak a lapokból ér
tesülök, hogy mi történik a villa
mosvasútnál s hogy a főváros ve
zetősége mit határoz el a vállalat
tal kapcsolatban. Tekintve, hogy 
a kormánybiztos ur kommünikéje 
hivatalos szinezetii, én is tudomá
sul veszem, hogy a főváros vezető
sége 
árak 
kém 
nem

Ilyen körülmények között liát 
nem adhatok információt arra 
nézve, hogy a tervezett uj 
jegyárak mikor lépnek életbe.

Hiszen először az igazgatóságnak 
kell a tarifamodósitást elhatá
rozni s azt azután még a tanács 
a közgyűlés és a minisztérium is 
jóvá kell, hogy hagyja.

Értesülésünk szerint a kormány
biztos már lépéseket tett, hogy a 
Villamosvasút igazgatósága 1—2 
napon belül határozzon az uj jegy
árakat illetően, hogy a csütörtöki 
tanácsülés és a pénteki utolsó köz
gyűlés azokat sürgősen jóváhagyja.

Helyesen 
válaszol

a takarékos és okos 
háziasszony, ha el akar
ják téríteni:

„Ne fáradjon!... Én 
kávémat mindig csal, 
a kávédarálúval ellátott 
„Valódi Franck"-kal fő
zöm. Csak azt adja 
nekem!"

|

i

XIV.MagyarKir. Osztálysors játék

Legnagyobb nyeremény 
szerencsés esetben

Jutalom 2 milliárd..
;K

M1 d
Klet! osztály húzása május 13. és 15.

At I. osttalvú soríjegyek hivatalos árai

>/» 30 ezer K. ’/a 60 ezer K, ■/, 120 ezer K
1/s 15 ezer K

I

....... . .............

A demokraták is feladják 
a passzivitást

a Kossufh-párt a passzivitás fenntartása 
mellett döntött — a szocialisták céltalannak 

tekintik a parlamenti küzdelmet
A nemzet gyűlés kedden a zárszá

madásokról szóló bizottsági jelen
tést és. több apró., mentelmi ügyet 
tárgyak A zárszámadásokról szóló 
jelentég 4 vitájában Strausz Istyán 
fog nosszábbaú lelszólálni, aki — 
hír szerint — éles támadásra készül. 
A szerdai ülésen az építkezési tör
vényjavaslat kerül tárgyalásra, 
amelyre Temea^irji Imre előadó, 
aki kedden terjeszti a bizottsági je
lentést a Ház elé, a sürgősség ki
mondását fogja kérni. Az építkezési 
javaslatnak előreláthatóan nem lesz 
hosszabb vitája. úgyhogy a Ház 
csütörtöki ülésére az elnökség napi
rendre tűzi a választójogi törvény
javaslatot A választójog tárgyalása 
előreláthatóan áthúzódik júniusra is, 
mert a demokratikus biok egy ré
sze föladja a passzivitását és fel
veszi a harcot a parlamentben a 
kormány reakciós választójogi ja
vaslata ellen.

A biok pártjai a ])énteken meg
tartott intézőb.izottsági ülésén 
keddre halasztották a döntést, mert 
előbb az egyes pártokat határozat- 
hozatalra kellett utasítani. A pár-

s

I

Sorsjegyek az elArusltAknAII :
................................................

akik legnagyobbrészt kezdettől 
fogva hajlottak a passzivitás fel
adására, úgy fognak dönteni, hogy 
bevonulnak a parlamentbe és részi
vesznek a választójogi tárgyaláson. 
Szilágyi Lajos és a többi pártonki- 
vüli már régebben döntött a passzi
vitás feladásáról.

Minthogy tehát az ellenzék előre
láthatóan nagyobb vitát provokál 
a választójog tárgyalásánál, a ja
vaslat juniu's közepe előtt nem 
emelkedhetik törvényerőre. Ebben 
az esetben csak két hete lesz a kor
mánynak a költségvetés tárgyalá
sára, igy aztán kénytelen lesz újra 
indgmnftást kérni, K nyári szünet 
kérdésé ilyen körülmények között 
egészen problematikus és nem lébe 
tétlen, hogy csak július vége felé 
mehet pihenőre a nemzetgyűlés.

tok már döntöttek is -passzivitás
kérdésében.

NAGY VINCZE
kijelentette,. Ilptjpfjff.anl^ muukfi-

a Kossuth-pdrt. a passzivitás 
fentártúsa mellett döntött.

Ugyancsak passzivitásban marad 
a szociáldomokratapárt is, amely
nek felfogását

PEYER KAROLY
a következőkben fejtette ki munka
társunknak:

— A szociáldemokrata párt a vá
lasztójogi bizottsági tárgyalásaiból 
meggyőz arról, hogy céltalan 
minden parlamenti harc, mert ettől 
a kormánytól, amely saját javasla
tát sem tudta megszavaztatni a bi
zottságban, eredményt elérni nem 
lehet.

A DEMOKRATÁK
még nőm határoztak ugyan a pasz- 
szivitás kérdésében. Valószínű azon
ban, hogy a demokrata képviselők,

UMniZ
rossz szájízét eltünteti a

Fodormenta LYSOFORM 
öblögetés

Fertőtlenít Oldó

Sorsolás 
májusi5én

Még eddig nem létezett olcsó árak!
A legújabb — legjobb — a legolcsóbban

MOLNÁR GYULA
női divatáruliázában VII, Rákóczi út 22

szezon előrehaladottságára való tekintettel a raktáron levő legújabb divataA
covercoat-, burberry-, rlpsz- és dluatkockáa angol köpenyek, vala* 
mint kosztümök, ruhák, aljak és zsemperek túlzsúfolt raktár miatt 

mélyen leszállított árakon
kerülnek eladásra.

Óriási választék nyári mosó- és selyemruhákban, valamint 
blúzokban igen jutányos árakon

Egy vásárlás meggyőzi, hogy áruim árban, fazonban, 
minőségben és kiállításban utolérhetetlenekI

X lenlszelpö^rZ”-
1190 d a*, női Mreipű

Duplatalpu «z*ndálok és tornacipők külföldről 
érkeztek 

schAfer céa
Oöbren tel Ur » Tál. I. IM-36. ■ Vidékre utanvéúe>

Kérdezze meg 
fodrászát m, a 
Kulturfiozmetifia ?
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HÍREK
idpfia-párt 
gyűlései

A Ripkf/ párl vasárnap délelőtt az 
Omnia-niozgó helyiségében tartott gyű
lést, amelyen Csécsi Nagy Miklós elnöki 
megnyitója után Ripka Ferenc emelke
dett szólásra.

— Ha a városi törvényhatóság — 
mondotta Ripka — ott folytatná a mun
kát, ahol másfél évvel ezelőtt abba
hagyta, akkor ennek katasztrófáiig kö
vetkezménye lenne a közönségre. Az én 
megbízatásom az, hogy szerződést kös
sek azokkal, akik szárazföldet keresnek 
és menekülni akarnak az áradatból. És 
ezért az egyik oldalon rothadt keresz
ténynek, a másik oldalon Wolffal pak- 
tálónak kiáltanak ki. Én senkivel le nem 
paktálfáin és a jövőt illetőleg semmiféle 
kötelezettségein nincsen. Jla én ezt 
megcsinálnám, akkor elveimet kellene 
megtagadnom és ellene mondanék annak 
a küldetésnek, amiért itt vagyok.

Ezután Kállay Tibor volt miniszter 
beszélt a szélsőségek ellen, majd Gál 
Endre nemzetgyűlési képviselő a feleke
zeti gyülölség megszűnését sürgette, 
mert nem lehet elvitatni, hogy Budapest 
fejlődésében a zsidóság épugy kivptto 
részét, mint a keresztény polgárság. 
Jfclopotoczky Kálmán az egyoldalú sajtó 
ellen beszélt és kijelentette, hogy min
den másirányu híreszteléssel szemben a 
Blpka-pártnak csütörtökön már minden 
kerületben megvoltak a szükséges alá
írások.

A Ripka-púrt vasárnap délelőtt az 
. Odcon-anozgóban is gyűlést tartott. Rat- 
' tenberg Lajos elnöki megnyitója után 
Szabó Sándor dr. nemzetgyűlési képvi
selő mondotta* hogy gj-ermekkihelyozési 
akciót kellene indítani, mely a beteg 
pesti gyermekeket vidékre vinné, hogy 
így teremtsék meg a főváros és a vidék 
kapcsolatát. Ripka Ferenc a Szélsőségek 
ellen beszélt, majd Kállay Tamás nom- 
'zetfeyüléfii képviselő mutatott rá arra, 
hogy Hindenburg győzelme nem a szél
sőség, hanem a nemzeti cszmrt Ifyőzol- 
‘mét jolontL Ilyen férfiúnk nekünk tícth- 
len István, aki llipkút küldte, hogy ne 
egymás ellen, hanoin együtt harcoljunk 
a nemzeti ideálokért. ;

A Belvárosi Polgári Kör vasár
nap délelőtt gyűlést tartott. Gaár. 
Vflnios kúriai biró elnöki megnyi
tója ntán^Siegeseú József egyetemi 
tanár intézett, éles támadást Vázs- 
nyi ellen. Felszólaltak még Bittner 
János (*s Székely Ferenc, aki Beth
lennek a konszolidáció megteremtése 
körüli hervadhatatlan érdemeire 
mutatott rá.

Wolffck vasa inán 21 gyűlést tartották, 
amelyeken a helyi szónokokon kívül 
Wolff Karoly, Ernszl Sándor, Friedrich 
István, és Peirovátz Gyula nemzetgyű
lési képviselők ismételték közismert frá- 
ti sióikat.

A Magyarországi Szocialista Munka
párt vasárnap délelőtt az Arénaúti 
AndráKsy-kávéház helyiségében gyűlést 
tartott, ahol Vági István és dr. Farad* 
László, mintegy ötszáz főnyi tömeg 
előtt fejtették ki álláspontjukat. A gyű
lésen a Szociáldemokrata Párthoz hű 
munkások is nagy számban jelentek 
meg, de Vágiék közrefogták őket, úgy 
hogy semmiféle rendzavarás nem tör
tént.

— Eltűnt egy miniszteri tanácsos fia. 
A főkapitányságon vasárnap délelőtt 
dr. Zboray János belügyminiszteri ta
nácsos felesége bejelentette, hogy első 
házasságából származó gyermeke, szánt
ónnal Dobók János 22 éves közgazda
sági cgyotemi hallgató április 30-án el
tűnt Váci ucca 76. számú lakásáról. El
mondotta, hogy a fiú melankólikus haj
lamú, régóta kedélybeteg ós túlzott áb
rándozó természete miatt sok szerelmi 
os'alódás érte, amiért már többízben ön
gyilkos akart, lenni. Április 30-án esto 
öfiszekoccant élesanyjával ós — mint 
Ilyenkor szokta — eltávozott hazulról s 
azóta nem adott életjelt magáról. Egy 
barátjához levelet írt, melyben bejelen- 

.. ............. tette, hogy nagyon messzire utazik. A 
. ■ Vasárnap dél- rendőrség megindította a nyomozást

után öt órakor hatalmas JégCKŐ vonult fiú felderítésére, 
el a város és knrnvóko FpIoH. RnrinhAtm

— Munkácsy Mihály halálának 25. év. 
fordalója. Békéscsabáról jelentik. Mun
kácsy Mihály halálának huszonötödik 
évfordulóján szombaton a város közön
sége kcgyeletos ünnepséget rendezett a 
Munkácsy Mihály uccu 14. számú házon 
levő emléktágla előtt, amely azt hirdeti, 
hogy ebben a házban töltötte el életé
nek húrom esztendejét Munkácsy, mint 
egyszerű kis asztalosinas. A város kö
zönsége nevében Kornis Géza dr. városi 
tanácsnok mondott beszédet és koszorút 
helyezett el az emléktáblán.

— Dlónagyságn jég esett Békésen. 
Békéscsabáról jelentik: 

cl a város és környéke felett. Körülbelül 
egy óra hosszat dió nagyságú jégdnrn- 
bok estek hatalmas eső kíséretében. 
Utána siirü jégréteg borította az uccu
kat és a földeket. A jég nagy kárt oko 
zott a vetésekben és a gyümölcsösökben.

•— Náthalát lépett fel Sopronban. Sop
ronból jolcutik: A náthaláz Sopronban 
Is fellépett. A Rákóczi Ferenc fiúnevelő 
intézetben hetven megbetegedés fordult

A megbetegedések mind euyhc lefo
lyásunk.

*

Okollcsánylt és Márffyt 
előállítják a május 6-iki 

táblai tárgyalásra
FővárosiA Operatte Színház elleni merénylet 

bíróság előtt
| menekülő közönségre s véresre ver
nek nőket, gyermekeket és férfiakat. 

A színház műszaki személyzete 
azonban oldalba fogta a merénylő
ket, néhányat elpáholt s mintegy 40 
embert rendőrök segédletével be is 
kísérték a főkapitányságra. A meg
vadult emberek pár heti vizsgálati 
fogság után szabadultak s a meg
tartott elsőbirósági tárgyaláson a 
merényiéiben való részvételüket va
lamennyien tagadták. Legjobban 
tagadott Okolicsányi László és 
Márffy József, akiket fel is mentet
tek, a többieket ellenben 5—8 hé
tig tartó fogházra ítélték.

Az ítélet ellen ügy az ügyész, 
mint a védők felebbezést jelentettek 
be s így a Tábla elé került, amely 
május 6-án fogja azt tárgyalni.

A' . tárgyalásra a fogházból 
előfogják vezetni Okőlicsányit és 
Márffyt.

1923. év őszén általános felhábo
rodást váltott ki a jobb érzésű em
berekből az a. gálád merénylet, 
amit egy csomó soroksári sváb le
gény felhasználásával a rablás és 
gyilkosság miatt letartóztatott Oko- 
licsángi László és az Erzsébetvá
rosi Kör ellen gyilkos bomba me
rénylet kitervezője a halálraítélt 
Márffy József készített elő. A szín
házban ép az Olivia hercegnő című 
operetté előadása folyt, amikor 
Okolicsányiék és Márffyék nagy 
zajjal be akartak rontani a néző
térre. hogy ott,zavart támasszanak. 
Többen be is jutottak, belelőttek a 
plafonba, s tervük, hogy a közönség 
fejveszetten meneküljön inár-rnár 
sikerült volna is, ha a színpadon 
levő színészek, és színésznők lélekje
lenléte meg nem akadályozza ezt 
A terv az volt, hogy az előcsarnok
ban és az U'ccán várakozó sváb le
gények fütykösökkel rárontanak a

Mikor a végrehajtó tizenhét
millió korona büntetést fizet, mert 
végrehajtja a bíróság ítéletét

Leó és előadta, hogy a végrehajtás 
idején Tökölön lakott, így a végre
hajtást nem a budapesti, hanem az 
erre illetékes ráckevei járásbíró
ságnak kellett volna elrendelni, 
Kérte tehát, hogy a végrehajtást 
séminisítwék meg.

A járásbíróság elutasította Zweia 
Leót .kérésével,- de « törvényszék 
helyt adott a kérelemnek. Megsem
misítette a végzést és Sinkó Ador
ján végrehajtót az okozott tizenhét
millió korona, költségben elmarasz
talta. Időközben Zweia Leó vissza
tért Pőstyénbe. azóta ott tartózko
dik és így a véle szemben fennálló 
követelés behajthatatlanná vált.

Az ügy legkülönösebb érdekes
sége tulajdonképpen az. hogy á 
magyar hitelezők nem hajthatják 
be követeléseiket külföldi adósaik
tól, mert a külföldi bíróságok, 
Ausztria kivételével nem hajtják 
végre a magyar bíróságok ítéleteit. 
Zweia Leó csehszlovákiai lakos, a 
cseh bíróság viszont nem hajtja 
végre a budapesti járásbíróság ité- 
letét, tehát a Singer Emil Rt. 10.000 

a 1 aranykoronás követelése egyelőre 
’ bizonytalan és Sinkó Adorján vég-

Jogügyi körökben nagy feltűnést 
keltő ügyben hozott ítéletet Meh- 
zidransky dr., n budapesti törvény
szék fellebbviteli tanácsának el
nöke.

Sinaer Énül Gabonakereskedelmi 
Rt. egy választottbírósági perben 
nyertes lett Zweia Leó pőstyéni ke
reskedővel szemben. Az ítélet* 38.000 
svájci frank, tehát félmilliárd ma
gyar, korona megfizetésére köte
lezte Zweia Leót. A felperes tudo
mást szerzett arról, hogy Zweia 
Leónak a Tököli Kertészeti Rész
vénytársasággal szemben egy te
lekkönyv ileg bekebelezett 10.000 
aranykoronás követelése van. Hogy 
ezt a követelést lefoglalhassa, vég
rehajtást kért. .amit el is rendelt a 
bíróság.

Zweia Leó ekkor állítólag az Im-
periál-penzióban lakott, de mikor a 
végrehajtási értesítést kézbesítteték 
számára, nem találták otthon.

Sinkó Adorján végrehajtó ügy
gondnokot rendelt ki és elküldötte 
egy illetékes telekkönyvi hatóság 
nak a rendelvényt melyben a 10 
ezer aranykoronás követelést 
Sinaer Emil Rt. javára letiltja. .____...—.......... ~....... ........

Az ügy ezzel elintézést nyert rehajtó gazdagabb lett egy jogta- 
volna. Néhány hét múlva azonban pasztalattal, de szegényebb lett ti
jelentkezett a bíróságnál Zweia * zenhétmillió koronával.

— A Borotvás pasztilla 
csabb fejfájást Is elmulasztja.

Szenzficlő a pnplankészités terén I
Felhívjuk a nagyérdemű közönséget, hogy SAndor „IDIÁL" paplangyár speciális , ÁmmmYm
angol módszer szerint készített pehelypaplan-különlegességeit tekintse mega tavaszi IjUsiir Hlllllll 
vásáron. Sándor „IDEÁL* paplaugyAr, W, Krainermayer Károly u. 1 (Központi Városháza J áru nagykereskedése.jj

MA
— Kétheti fogház jogtalan elsajátítás 

miatt, fícszterszán Jánosné mosonő múlt 
év április elején ingóságokat vitt fel 
a Központi Zálogház Teréz körúti inté
zetébe. A ruhanemüekro a pénztáros 
tévcdésvől 200.000 koronát fizetett ki, ho
lott a becsüs csak 40.000 koronára állí
totta ki az utalványt. Bosztorszánnó 
hallotta ezt, de azért nyugodtan felvette 
tévedésből 200.000 koronát fizetett ki, ho- 
Emiatt jogtalan elsajátítás? címén meg
indult elleno az eljárás s Czukor dr. 
büntetőiáráshiró Besztcrszánnét kétheti 
fogházra Ítélte.

— Leharapta 
S'xaZai Lajos 58 
gén mont haza 

M Lajos ucca 11. 
a’nyegetto a velő közös háztartásban élő 

özv. Sári Istvánnót, hogy agyonüti, majd 
veszekedés közben leharapta az asszony 

a legniaka- mutatóujját. Szálait a rendőrség 
őrizetbe vette.

a felesége ujját. Éjszaka 
éves asztál&ssegéd része- 
postszentlőrinci, Kossuth 
számú lakására. Megfe-

a

I

- Öngyilkos cselé,Uciüy, aki a szoba, 
társát Is megöli. A Gizella ut 12. számú 
házban egy pékmesternél együtt szol- 
Háltak Juhász Rozália 25 eves és }fu 
safy Anna 22 éves cső lód leányok. Este" 
mikor közös szobájukban lofeküdtek, Ju’ 
húsz Rozália öngyilkossági szándékkal 
nyitva hagyta a gázcsapot. Reggel Ju- 
hász Rozáliát halva találták Musaty An
nát pedig eszméletlenül. Musatyt élet
veszélyes állapotban a Rókus-kórházba 
vitték.

— IJtlevélszerzcs miatt pénzbünte. 
fésre nőitek egy ügyvédet és egy volt 
detektívet. A Belügyminisztérium köz
ponti nyomozó hivatala értesítést szer
zett arról, hogy titokzatos emberek a 
francia időben légióba magyar embere
ket toboroznak, akik Antal Ferenc nevű 
volt detektív útján szerzik meg a fran
cia vízumot. Az útleveleket Antal ren
desen úgy állíttattu ki, hogy a földmí- 
vcsekot. ketoskedők gyanánt szerepel
tette s megszerezte számukra az egész 
Európára való vízumot. A belügyi nyo
mozók megállapították, hogy Antal G'aZ- 
lai János és Piros István duruhogyl 
földmívcseknck két és fél millió koroná
ért szerezto meg az idegen légióba való 
elutazáshoz szükséges francia vízumo
kat. Dr. D. ?I. ügyvédnek egyik kliorffej 
részére, aki tényleg kereskedő, sziikségG 
lett volna francia vízumra s miután i-y 
merősei ajánlották, Antalhoz fordult, n 
ki azt a fenti módon meg is szerezte. F 
miatt a Btk. 71. §-ába ütköző útlevélre 
hamis adat bejegyzése címén megindult 
az eljárás s az ügyet most tárgyalt** 
Taznds Lazár dr. büatctőjárásbíró, aki 
úgy Antalt, mint dr. D. ügyvédet fejen*, 
ként 500.000 korona pénzbüntotésríj 
ítélte. Antal megnyugodott, az ügyvéd 
felebbezést jelentett be az ítélet ellen.

Orszáffös ebkiállitás. Vasárnap 
délelőtt az Állatorvosi Faiskolán, 
Országos ebkiállitás volt, amelyen' 
megjelentek József főherceg é.s 
Auguszta főhercegagszony, József 
Ferenc főherceg és Zsófia főherceg- 

a kiállítás rendezője Nagy 
László előtt elismerésüket fejezték 
ki. A kiállítás nagy anyaga miatt 
a bírálat munkájával még nem ké
szültek el.

—Á kidobott végrehajtó Tavaly máv 
cius b-áu Réh Ferenc bírósági végró)* 
hajtó megjelent a ScMdeZ-csahuf 
Batthyány ucca 46. számú lakásán, liogv 
ott égy megítélt követelés erejéig kicl£ 
ffitósi végrehajtást vezessen a család in*, 
góságaira. Nem lehet éppen mondani, 
hogy túlságosan örültek volna jelenlété'- 
nek, mert hisz Schitdl Albcrtné elébe ál- 
lőtt, megfogta és kijelentette:

-- Ide ugyan nem teszi be a lábát.
A vádirat, szerint a jelenlévő Schürtlin 

György gépészmérnök és Schartlin 
Gusztáv magántisztviselő félrelökték, a 
végrehajtót és kidobták a szobából. A 
végrehajtó jelentést tett az esetről. niiyQ 
hatósági közeg elleni erőszak vétsége cí
mén mind a liánnajuk ellen eljárás in-, 
dúlt meg. Az ügyet most tárgyalta dr. 
Valentin Ítélőtáblái bíró tanácsa, ainolyj 
a bizonyítás lefolytatása, után Schadel 
Albertnét és ScháVtlin Györgyöt felnién- ( 
tette, ellenben Schftrtlin Gusztávot aki 
közülük a legharciasabb volt, 500.000 
korona pénzbüntetésre ítélte.

— A munkanélküliek tolvaja, aki tin
tát iszik. Szombaton délelőtt a József 
téren az állami munkaközvetítő előtt 
elfogták fíesszina Károly 27 éves állás
nélküli vasesztergályost, aki a vára; 
kozó munkanélküliek zsebeiben kotorá
szott, de eredménytelenül, mivel ott 
mindent talált, csak pénzt nem. Végül 
két zsebkendővel kellett megelégednie, 
de közben rajtakapták ós előállították 
a főkapitányságra. Kihallgatása köz
ben hirtelen felkapta az egyik iróasz-i 
falról a tintásüveget és fenékig kiitta, 
Az előhívott mentők gyomormosúst al
kalmaztak és Bcsszinát a Rabkórházba 
szállították.

_  Élénk érdoklödés az osztálysorsje-t 
gyek iránt. Köztudomású, hogy az osz
tálysors játékot a Pénzintézeti Központ 
rendezi és bonyolítja le. Május 13-áa 
kezdődik az új sorsjáték, melynek játék
terve rendkívül előnyös és a hirtelen 
meggazdagodás reményét kelti föl az* 
érdeklőidben. A sorsjegyek mennyisége 
megmaradt G6.000 darab, azonban a 
nyerő sorsjegyek számát 28.000-re emel
ték. Az új sorsjegyek ára egy-cgy osz
tályra 120.000 korona, fél sorsjegy 60.000 
korona, negyed 30.000 korona. Ugyan
ilyen arányban emelkednek a nyere
ményösszegek is A kitűnő játékterv ha- 

Itúsaképen rendkívül nagy érdeklődőéi 
•nyilvánul meg a sorslegj'ok iránt.
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5 perce* 
telefonbeszélgetés 
Vaály Ilonával, Molnár Verá

val éti Tar)án Vilmotsal

■- Kérem nagytád belváros 211-81
— Megvon kérem. Csöngettem. 

Még nem jelentkeeettt
— Nem pedig kimegy a csengetés.
— Halló, Halló, itt Vaály Ilona!
—Kévéit csókolom. Itt a „Hétfői 

Napló".
— Jó napot. Ne haragudjon, hogy 

ilyen sokáig nem jelentkeztem, de 
Vacsora volt nálam és most pihe
nem ki a fáradalmakat,

— Kik voltak ott.
—Várjon csak. Hadd eredjem 

rendbe őket. Itt volt Nádorné, Bé
kássá Jessy, Nádor, Jenő, Tihanyi 
Vili, Nagy Imre, Csortos Gyula, 
Lázár Ödön.

— Most alt mondja el, mi volt 
vacsorára!

— Elmondom szívesen, jól hall
gasson ide. Tudom, jól lakik, ha 
meghallja, de előbb hallgasson ide, 
elmondom magának Békássy Jessy 
remek viccét.
- Halljuk!.
— Egy Galíciából bevándorolt 

zsidó iparigazolványt akar kapni 
és cvégböl megjelenik az elöljáró
ságon. Ott megkérdezik tőle:.

— Mi a foglalkozása?
— Bitté — szól — ich bin See- 

yindler
— IV at ist dós?
— Nh, ich kául was ich seh!
— Jó vicc mi. de most már. a va

csorát cl sem mondom, mert tanul
nom kel! zongora mellett, a „Bégi 
szép Budapcst“-ből a slágert a „Vi
gyél szivem, mindegy hova." kez
detű dalt.

— Halló. Bogul orfcüm, Tarjául
— Eltalálta.
— Gratulálok.
—Köszönöm.
— Mondhatom, hogy nagyszerű, 

pompás. Ez a Barbetteü Csodás je
lenség. Csak kár... hiszen tudja.

— Csak ezért hivott fel?
— Igen ezért, meg hogy közöljem 

Önnel, hogy a gumitestü emberek, 
az a i Karrey is lázba hozták egész 
Budapestet. Jöttükre és győzel
mükre kétszeresére emelkedett a 
gumi ára.

— Jaj!
— Jó, jó, radírozza ki ezt a szelle

mességet és adja át a közönség üd
vözletét The Takaliashi japán láb- 
zsonglörnek és a többinek mind, 
akik eljöttek a úti pompás szóra
koztatásunkra. És mondja kérem 
na.... azok a.. azok a...

— Ne dadogjon drágám.
— Már hogyne dadognék, amikor 

azokra a hölgyekre gondolok, az a 
gyönyörű hat nő — a Westen cso
port az a mesteri, az a művészi, 02

— Elég! Elég!
— Önnek kedves igazgató Igen, 

de nekünk szegény halandóknak 
Látja Dénes Oszkárért nem fogok 
úgy epekedni.

— Jó majd megmondom neki Pál
•

— Halló! Itt Hétfői Napló. Sze
rencsés jó reggelt kívánok.

— Itt Molnár, Vera. Jó reggelt. 
Mi van?

— Éppen in akarom kérdezni.
— Hát én mondok magának egy

nagy újságai, de ne szóljon senki
nek. „ ,, ,

— Gyorsan Vera. Nagyon kiván
csi vagyok.

— Az az újság, hogy megszoktam 
a nagy színpadot.

— Ez újság?
— Nekem az, mert maguk nagy

érdemű közönség, nem tudjak 
mennyit drukkoltam én a Városi 
Színház irgalmatlan nagy színpa
dán. Bizony isten minden nap el- 
pityeredtem, mert, valósággal ret
tegtem a közönségtől.

— Nem olyan rossz az.
— Nem hát, most mán én i» latom,

de bizony a Dolly első előadásai 
alatt szörnyen drukkoltam. Nem 
bolondság az. a. miskolci kis szín
padról a pesti nagy színpadra ke
rülni. ,

— Hát mégis mit érzett, amikor 
HÍMör, fellépett Pesten a „Dolly ■

SZÍNHÁZ
A Scala Színház megnyitását 

tervezik
A »Régi szép Budapest* a Király Színházban

Faludi Jenő vezérigazgató Király 
Sztaház-beli irodájában nagy tanácsko
zások folynak napok óta arra vonatko
zóan, hogy az Unió színházak hogyan 
fejezzék be Idei szezónjukat. A színház 
vezetőségének legutóbbi elhatározása 
szerint

Szilágyi László As Radó József ope
rettje a „Régi szép Budapest** a 
Király Színházban fog szinreke- 
rillni, a Blaha Lujza Színház sze- 
zónját pedig május tizenötödikén 
befejezik, amikor véget érnek Ufe- 

ríni búvészelőadásai.
Ha ez a terv valóra válik, akkor a 

két operettszinház hatalmas személyzete 
felszabadul és csak azok játszanak majd, 
akiknek a „Régi szép Budapestében 
szerepük van. Hogy a színház a tagokat 
ne fizesse hiába, olyan tervek is szóba- 
kerültek, hogy az Unió Részvénytársa
ság az idén

Ben Bíumenthálnak 
nem tetszik aHaííó Amerika!

Miért nem sürgönyöztek értem? — mondta
padi munkás.

— Önök az okai mindennek, 
nem írtak értem? — mondta 
menthal, aki másnap reggel -----
összeült tanácskozni Roboz Imré
vel, Jób Dániellel és Szabolcs úrnő
vel é6 
hogy

három 
„Halló,

az angol görlőket. az angol táncmes
tert hazakuldik és a Fővárosi Ope- 
rettszinház színpadát újból vissza
adják az operettnek.

Az uj darab megválasztása elé is 
akadályok gördültek, mert, a színház 
énekes primadonnája Pcchy Erzsi 
— mint ismeretes — nem jóit haj
landó a revü századik, előadása után 
is játszani és Párizsba került. Péchy 
a színháziak kérésére azonban kije
lentette, hogyha a színház igazga
tósága olyan operettet választ ki 
előadásra, amely neki is megfelel, 
lemond párizsi szerződéséről és az 
őszig itt marad Budapesten.

Hosszas tanácskozások következ
tek ezután. Előbb azt tervezték, hogy 
az Operettszinbáz három hét. után 
megkezdi nyári szünetét, majd ké
sőbb az a terv merült fel, hogy a 
Vígszínház operettjét, átviszik a Fő
városi Operett színházba és ott hoz
zák színre, a Vígszínház pedig a 
Szenes-darab után egy francia bo
hózatot hoz ki nyári újdonságul. 
Több órát tartó beszélgetés után 
végre abban állapodtak meg, hogy 
a Fővárosi Operettszinház legköze
lebbi újdonságául

Sidney „Gésák“ cimü operettjét 
hozzák,

amely annak idején a Magyar Szín
házban igen szép sikert aratott. A 
két primadonna szerepet Péchy Er
zsinek és Biller Irénnek szánták, 
Sziklai Kornél egykoron híres sze
repét, a Wuncsit pedig Halmay Ti
bor fogja játszani.

A ..Gésák" próbáit rövidesen meg
kezdik és ha a terv meg nem vál
tozik. a közönség három hét múlva 
újból gyönyörködhetik » világhírű 
operett *^ önyörü melódiáiban.

Ben Blumenthal, a Vígszínház 
R észvén y tár sas á ff el n ök i ga zgat ój a 
Budapestre érkezett és mindjárt 
érkezése első órájában megcáfolta 
azokat a híreszteléseket, amelyek a 
színházak táján és a közönség kö
reiben elterjedtek, hogy

Roboz Imre és Jób Dániel el
vesztették bizalmát és két szín
háza élére uj vezetőket készül 

kinevezni.
Ben Blumenthal ugry nyilatkozott, 

amint azt a Hétfői Napló múlt 
száma is jelentette az elnökigazgato 
egyik Budapesten tartózkodó barát
jának információja alapján, hogy

mind Roboz Imrével, mind Jób 
Dániellel a legteljesebb mérték

ben meg van elégedve,
nem tetszik neki azonban a „Halló, 
Amerika" cimü ixívü, amely

több, mint hárommilliárdjába 
került a vállalatnak.

Blumenthal érkezésének mindjárt 
első estéjén megnézte a Fővárosi 
Operettszinházbau a reviit, majd 
magához kérette Szabolcs &
színház igazgatóját és kijelentette, 
hogy a revü nem az, aminek o gon
dolta és amelynek rendezésére Has- 
keltnek, az amerikai rendezőnek 
meghívást adott. A revü első részé
nek fináléját kifogásolta különöseb
ben, amelyből hiányoznak a fősze
replők. , . Ta

— Finálé, főszereplők nélkül? — 
kiáltott fel haragosan Blumenthal 
— ki hallott még ilyet?.. .

A Fővárosi Operettszinhaz-beiieK 
azután elmondották Blumen thal
nak, hogy Haskelt nem engedett 
beleszólni a revü rendezésébe és a 
színház szakértői hiába adtak ta
nácsokat, az amerikai rendező visz- 
szautasított minden jóakaratu tá
mogatást    , ,

— Miért nem sürgöny oztek ér
tem? — mondta Blumenthal - 
előttem a. színház érdekei mindennel 
fontosabbak. Ideutaztam volna, 
hogy rendet teremtsek.

— Goromba skodott velünk Has
keli! — panaszkodott az egyik szín-

bán, mint főszereplő?
- Mit érettem? Nagy-nagy ijedt- 

séget, szédülést és amikor a tapsséget, szédülést és amikor a iaps — nzep muzsika, ugy-er 
felhangzott, borzasztó nagy boldog- Szép bizony. Bár mindig 
Ságot. Olyan boldogságot éreztem, latiam. De most mar sietek, h 
olyan percein/ voltak, amilyenek mer Terezhet szaladok énekóra 
még soha án istenem talán nem is - Kezeit csókolom,

újból kibérel! a liget! Scala Szín- 
házat

és a Király Színház művészeteméi*peté
vel ott fog előadásokat tartani. Úgy 
hírlik, hogy a Scala Színházban, ahol 
egykor a „Szép Heléna", a „Tündérek 
cselédje", a „Próbaházasság", a „Rip 
van Winkle" olyan szép sikereket arat
tak, vagy egy revü vagy egy úgyneve
zett nagy operett kerül majd színre.

Nyári előadásokra alkalmas revüje 
van Is Faludi Jenő vezérigazgatónak, 
Rá fkai Márton és Faragó Jenő „ó drága 
Budapest" című revüje, ha podig ope
rettet hoznak ki a nyárra, akkor Offen- 
baché az elsőség, akinek „Orfeusz a po
kolban" című operettjére gondolnak. Az 
sem lehetetlen azonban, hogy Faragó 
Jenő és Nádor Mihály „Offenbach" című 
operettjét újítják fel, de szóba került 
Beöthy László „Aranylakodalom" cimü 
darabja is.

együttesen

hét múlva 
Amerikáit

miért 
Blu- 
niár

elhatározták,

leveszik a 
a műsorról,

lesznek, még egyszer. Kétezer, em
ber tapsolt.

— Szép muzsika. Ugy-c?
$zég bizony. Bár mindig hal

mer Tereihez szaladok énekórára.
l

RÖVID HÍREK
A „KIS KOMÉDIA"

az első színház Budapesten, am*. 
lyik megkezdte nyári szezónját. 
Rótt. . Steinhardt ég társulatuk 
eayelörc vidéken vendégszerepel, 
nek. Első állomásuk: Újpest.

FARKAS IMRE
11 j operettjét, a „Májusi mu*- 

P1*1’ valamennyi vi
déki színház megvásárolta.

SZÁSZ ILÁT
a héten mecoperálta Hültl tanár. 
Az operáció kikerült, a fiatal szí
nésznő jól érzi magát.

SÁNDOR ERZSI
erdélyi turnéra indul kedden, 

MOISSI SÁNDOR
Münchenből levelet Irt Bárdos 
Artúrnak, a Renaissance Színház 
igazgatójának. A levélben hálá
san megköszöni a Renaissance 
Színház vendégszeretetét.

* (Uj Fainiy). A Vígszínházban hét
főn Gaál Franciska játssza a Fanny én 
a cselédkérdés, J cro/n e K. Jerome rend
kívül mulatságos vigjátékáuak hősnőjét, 
az előkelő úrhölggyé lett variétégirlt. 
Hegedűs Gyula adja a főkomornikot, 
Rajnai Gábor a fiatal lordot, és fellép
nek mindazok, akik a premieren dia
dalra vitték a pompás újdonságot: Ga
zsi Mariska, Kürthy Sári, Gyöngyöst?! 
Erzsi, Sitkey Irén, Kabos Gyula, Sze- 
rémy Zoltán, Dénes György. Külön szen
zációja az előadásnak az angol girlek 
fellépése.

* (Orska Mária a Vígszínházban). A 
legmodernebb német srínmúüvészet leg
kiválóbb reprezentánsa, Orska Mária, 
szombaton kezdi meg vendégszereplését 
a Vígszínházban. Vele jön a bécsi Kam- 
merspiele együttese Geyer Siegfried 
igazgató vezetésével, melyhez Eugen 
Jenseu, Curt von Leaseit, Ottó Schmaele, 
Rudolf Aicher és Marcell Benard. tarto
zik. A nagy művésznő első este Franc 
JFedefcűífZ .lfi/sifc cimü darabjában egyik 
leghatalmasabb tragikai alakítását mu
tatja be. Vasárnap és hétfőn vidám sze
repet játszik, Cypriennst, Sardou Wir 
lasscn uhs scheiden (Váljunk cl) cimü 
vígjátékábau. A jegyeket már árusítják.

* (Halló Amerika hete) lesz a Fővá
rosi Operettsziuház jövő hete is. Mindé/ 
este a nagyszerű reviit adják, amely 
pénteken, május 8-ún éri meg a századik 
előadás jubileumát.

* Chmielevszky József temetése. Ma 
délelőtt temették ^1 az Operaház gazda
sági igazgatóját, Chmielevszky Józse
fei. Temetésén a gazdasági igazgató szá
mos baratja megjelent, akik az Opera- 
haz valamennyi tagjával együtt kísér
ték a temetőbe az operaénekesek jó ba
rátjának koporsóját.

ötórai vendég". Hermequin ég 
Veber példátlanul mulatságos bohózata, 
a párizs-berlini 6zezón legnagyobb si
kere pénteken, május 8-án kerül bemu
tatóra a Magyar Színházban. A remek
művű bohózatot remek előadás interpre
tálja. M. Makay Margit, Gombaszögi 
Ella, Csortos Gyula. Törzs Jenő, Bá
thory Giza, Vágó Béla, Stella Gyula, 
állnak a pompág vi^átékl együttes 
élén. „Az Ötórai vendég" bemutatójáig 
hétfőn, kedden, csütörtökön Pásztor Ár
pád drámai remeke, a „Magnetlc", szer
dán pedig a népszerű „Csibi" kerül 
színre.

MÁJUSI MUZSIKA
új Farkas Imre operett 

rt Renaissance - Színházban

Mozgőkép-Otthon

óriási slkcril műsora

Viharember
(Cyclonenridder) A Fox legbrtvuroubb világ* / 
filmje Thamai loftlHihia és Kuftllc Yarlar-ral

A veszedelmes asszony 
(A világ legszebb asszonya) Lawla Ilona 

(4, S, 8, 10»
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• Uferini harmadik hete. A Blaha 
Lujza Színház a nagy sikerre ós érdek
lődésre való tekintettel immár harmad
szor hosszabbította meg Uferini és vi
lághírű társulata vendégjátékát. Ezen 
a héten is Uferlniék remek mutatványai 
szerepelnek a Blaha Lujza Színház szín
padán. Uferini artista-reviije uj trük
kökkel bővül ezen' a héten. Naponta 
két előadás ’/«7 és 9 órai kezdettel. Mozi 
helyárak.

• 137-144 „Szlbill**. 137—144-ik elő
adása lesz ezen a héten a „Szibill“-nok 
a Király Színházban, ahol esténként 
táblás ház tapsol a legszebb magyar 
operett legkitűnőbb előadásának.

• ..Mariska vagy a házasságtörés isko- 
— „Én már ilyen vagyok**, 
siker, Biró Lajos gyönyörű, poé- 
és hatásos szinjátéka, a „Mariska** 
példátlanul mulatságos „Én már 
vagyok** váltakozva 
a Belvárosi Színház

Magyar Színház műsora: 
Magnettc. Szerda: Csibi. 
Magnetic. Péntek: 
(először). Szombat: 
Vasárnap délután: Altcxna (3); este: Az 
ötórai vendég. (*/«8).

Király Színház műsora: Egész héten 
ininden este: Szibill. (’/«8).

Belvárosi Színház miisora;

Iája" 
nagy 
tikus 
és a

Két

szerepel a 
műsorán. 
Hétfő, kedd: 

Csütörtök: 
Az ötórai vendég 
Az ötórai vendég.

Hétfő, 
szerda, péntek, vasárnap este: Mariska 
vagy a házasságtörés iskolája. Kedd, 
csütörtök, szombat: Én már ilyen' va
gyok. (’/s8). Vasárnap délután: A nagy
ságos asszonyt mar láttam valahol. (3).

Blaha Lujza Színház miisora: Egész 
héten minden este: Uferini és társula
tának vendégjátéka. ('.47 és 9).
IWMWMWWWWWWWMW 

LÓSPORT
Jankov ch-em lék

verseny:
9. Malutelb, 2. Jené, 3. Neblch 
Káposztásmegyeri versenyek

A Jankovich-omlékversenyt, az év 
egyik legnagyobb akadályversenyét, 
Malweib nyerte igen könnyen 3 hosszal 
Jenő előtt, mig NOblfth 4 hosszal ltett 
harmadik, Napvilág negyedik, Dalsy el
bukott, Pető kitört. A parádénál legjob
ban Pető és Nebich tetszettek, mig Mal
weib nagyon rosszul úp soványai) xjézett, 
ki. A ringben nem volt határozott favo-1 
Út, mig végül Nebich és Malweib kettő 
ez egyhez startoltak le. Start után Jenő 
vezet Pető és Napvilág előtt, míg Mal
weib utolsó, a vizesárokig a helyzet nem 
változik, Jenő és Pető feltartva vezet
nek. a vizesárok után Malweib a veze
tőkhöz csatlakozik és a tribünugrást 
már egyszerre ugorja Malweib. Pető és 
Jenő, itt Daisy felbukik. A tribünugrás 
után már Malweib vezet, a tribünökkel 
szemben levő gátnál Pető kitör, igy 
Jenő kerül a második a helyre, Nebich 
harmadik, ez a sorrend a célig nem vál
tozik, Mahveib igen könnyen nyer. A 
négyévesek akadály verseny ében, ame
lyet kedden futattak, szintén Malweib 
volt nagy favorit, de itt felbukott, an
nak dacára., hogy ebben a versenyben 
sokkal könnyebb helyzete volt mint ma, 
ez a bukás is a turf egyik rejtélye közzé, 
tartozik, amelyre lovasa, Gimpí mester 
tudhatna feleletet adni. Az urlovasok 
nagy sikvorsenyében óvás volt, a győz
tes ellen keresztezés és nekilovaglás 
miatt, de a stewardok az óvást elvetet
ték. A nap részletes eredménye a követ
kező:

I. L Lajos (Binder 1>Í). 2. Roma zűri 
(2 reá). 8. h. 10 :19.

II. 1. Vőfély (Binder 3). 2. Nosza (1%). 
3. Paul (3). F. m.: Xerxos, Vinko, Alté 
Katz. 3 h., 1 h. 10 : 36, 17, 16.

III. Jankovich-emlékvcrscny. 1. Mal
weib (Gimpl 2). 2. Jenő (Binder 8). 3. Ne
bich (Peer 2). 4. Napvilág (Csató 3). 
Dnisy (16) elbukott. Pető (4) kitört. 
Könnyen 3 h., 4 h. 10 :29, 19, 31.

TV. 1. Blondian (Blazsek 4). 2. Picikéin 
(4). 3. Drégely (25). F. m.: Madame Mérő, 
Altes Bristol, Módi II, Bodros, Cuncta- 
tor, Dukát. Fejh., ötnegyed h. 10:59, 
21. 22, 67.

V 1. Rival (Jency 2). 2. Patrícius (2). 
3. Patyolat (1 és háromnegyed). F. m.: 
Mélia, Wood. Háromnegyed h., 2 és fél 
hosszul. 10 : 32, 18, 15.

VI. 1. Boglyas (Gutay 3). 2. Felkelő 
(6). 3. Planéta (2tf). F. m.: Embona, Fa- 
ítbIIa IfnriHn 1'n.i ii__. «

SPORT
Elmaradt
a magyar-osztrák 

mérkőzés
K szakadatlanul zuhogó záporeső el
mosta a mérkőzést — Kedden délután 
játszanak — Elmaradt az FTC—WSe 

mérkőzés is
Már szombaton nyilvánvalóvá vált, 

hogy az osztrák-magyar mérkőzés a pán
tok óta szakadatlanul zuhogó záporeső 
miatt el fog maradni. Mcisl Hugó, az 
osztrák szövetségi kapitány még szom
baton este is abban a reményben volt, 
hogy az eső időközben megszűnik. Va
sárnap délelőtt azután még belsőbbé 
vált az esőzés, úgyhogy

a Hohe Warte pálya talaja annyira 
felázott, hogy a mérkőzés megtartása 

lehetetlenné vált.
Tekintettel arra, hogy az 

helyek 
vétség

elővételben elkeltek, 
vezetői rögtönzött

összes ülő- 
a két 
értekezletet

szö-

tartottak, amelyen elhatározták, hogy 
a válogatott mérkőzést kedden fog
ják lejátszani ugyancsak a Hohe 

Warte pályán.
Amennyiben az időjárás ma estig nem 

javul meg, úgy a magyar válogatott 
csapat kedden reggel hazautazik.

Szombaton délután kellett volna leját
szani az FTC—WSC mérkőzést is. Miután 
az eső ezt a mérkőzést is elmosta, azt 
vasárnap délelőttre halasztották. A zá
poreső miat azonban

az l'TC—WSC mérkőzést is keddre 
halasztották.

Másodosztályú 
válogatott csapatunk 
vereséget szenvedett 

Grácban
Grác—Budapest (11. osztály) 3:2 (1:0)

Éjjel érkezett távirat jelenti, hogy
a másodosztályú válogatott csapatunk
gráci vendégjátéka csapatunk 3:2 arányú jósén kifullasztotta a hosszú utazástól 
vereségét hozta.

A vereség oka az abnormis időjárás 
miatt teljesen felázott pálya, amely tel-

megvifiéit csatárainkat.

K vasárnap 
egyetlen bajnoki 

mérkőzése a Zugló 
győzelmét hozta 

Zugló—BTC 3:0 (1:0)
kiesés ellen vívott kemény kiizdel- 
a két csapat. Zugló csapata bizo-

A
met
nyúlt jobbnak. A vezető gólt Kitti rúgta 
a 31. percben.

Helycsere után a 20. és a 43. percben 
Scfcsik góljai biztosították a győzelmet 
a zuglóiaknak.

MMne 
Jubileumi ünnepe 
Alapításának félszázados évfordulóját 

ünnepelte vasárnap a magyar társada
lom legnagyobb sportegyesülete a Ma
gyar Athletikai Club. Ötven esztendeje 
annak, hogy Esterházy Miksa gróf kez
deményezésére óletrokelt a magyar spor
toló ifjúságnak ez a hatalmas vára. A 
nagy ősöknek méltó utódai fejlesztették 
ezt a klubot a mai hatalmas sportszer
vezetté és most, egy nemzetnevelő mun
kában eltöltött ötvan esztendő után meg- 
illctődve állottunk vasárnap délelőtt az 
egyetemi templomban megtartott Te 
Deum alatt, amikor az orgona búgó 
hangjain szállt az égnok a hálaadó ima.

Az elesett hősöknek a Ludovika előtt 
álló emléke előtt megtartott ünnepség 
és az egyetemi templomban tartott hála
adó istentisztelet után a Magyar Tudo
mányos Akadémiában tartotta díszköz
gyűlését a MAC, amelyet József kir. 
herceg nyitott meg. Andrássy Géza gróf 
elnöki megnyitója után a kormány ne
vében Klcbelsbcrg Kunó gróf kultusz
miniszter tartott üdvözlő beszédet 
Karaflálh Jenő dr. az Országos Testne
velési Tanács, Sipőcz Jenő polgármcs-

cet te. Maritta, Fenegyerek, Prinei,’ Su- ^<>r a óváros, Preszly Elemér főispán á 
nyi. l>á h., háromnegyed h. 10:43, 15, vármegye üdvözletét tolmácsolta
2®. ‘ j A Hadai Dalárda a ,jriszekogy“-et

TT.fi -ír n iA •»1’f‘íTi gárda** nevében Pékár 
CT” . * U1J"W j Gyula mondott gyönyörű beszédet. Gör- 
^áftKQRVQSI isiéi ■•mih.u. k I 0<y Í8tv,in őr. ünnepi szónoklata után 
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’ Emil gróf, az Országos Kaszinó nevében 
Núdossy országos főkapitány baszájt. 
Majd az összes sportszövetségek és sport
testületek szónokai következtek. Végül 
Múzsa Gyula, a Magyar Olimpiai Bi
zottság elnöke mondotta el záróbeszédét. 
A Himnusz fenséges akkordjai zárták 
be a lélekemelő jubileumi ünnepélyt.

Király Pál nyerte a 
15 kilométeres baj

nokságot
Jl versenyzők téves fetzis foly
tán 400 méterrel kevesebbet 

futottak
A lágymányosi pályán rendezte meg 

a MASz Magyarország 15 kilométerea 
bajnokságát. 21 induló állt starthoz. A 
verseny azonban a szövetségi funkcio
náriusok hibája folytán óvással végző
dött. A versenyzők ugyanig hibás jel
zés következtében 400 méterrel, tehát 
egy körrel kevesebbet futottak. Király 
Pál (ESC) győzött a versenyen 50 perc 
3.03 mp alatt, Grosz (MTK) és Kultsdr 
(MAC) előtt. A versenyt. a fent ismer
tetett okok miatt az MTK megóvta.

X A MASz ujoncvcrsenyc. A 15 kilo
méteres bajnokság előtt rendezte meg a 
MASz az elsőő idői pályaversenyt újon
cok részére a lágymányosi pályán. A 
versenynek csak egy részét lehetett le
bonyolítani, mert a felázott talajon az 
ügyességi számokat nem lehetett meg
tartani.

Az eredmények a követkozők:
1U00 méteres síkfutás. L Eresei (MAC). 

2:53 mp. 2. Yolland (MAC).
100 méteres síkfutás. 1. Breuer (Pos

tás) 12.5 mp. 2. Altmann (MTK).
Stily dobás. 1. Farkas (BBTE) 1023 cm. 

2. Kovács (BBTE).
100 méteres síkfutás. 1. Kétszer? 

(BEAC) 58.2 mp. 2. Hajba (BTC).
íoo+zoo-iraoo+ioo méteres staféta. 

MAC 2:19.1 mp. 2. BTC.
X Az északi kerület 15 kilométeres 

f utóba ji’okságát Csiszár (Diósgyőri AC) 
nyerte. Vasárnap futották le Miskol
con az északi kerület 15 kilométeres baj
nokságát. amelyet, Csiszár (Diósgyőri 
AC) nyert meg 62:3.1 mp. alatt, klub
társa: Wurfer előtt.

1.
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X A Kéler Tlbor-ván'dordljat a Mes- 
tor-ueeal felsőkereskedelmi úszói nyer, 
lék. A CsászórfUrdő fedett uszodájában 
rendezte vasárnap délután a MüSz a 
Kéler Tibor dr. vándordíjért kiírt kö
zépiskolai vei-sonyt, amely a kozópisko- 
lai ifjúság töniogífportját van hivatva 
szolgálni. A vándordíjért a középfokú 
iskolák V. osztályos tanulót küzdenek 
és az 50 méteres távra előírt 55 inp-ea 
standard-időhöz van kötve, öt intézet 
indult a mitingeu, amolyet a mesteruccal 
felső kereskedelmi iskola csapata nnerl 
mea. Az intézetnek tizenhárom Úszója 
érte el a standard-et és igy 25 ponttal 
győztek a pontyueeai felső kereskedelmi 
őr A versenyt Kéler Tibor
dr., a MUSz társelnöke személyesen ve
zette.

A 2*ISOSÍ '■•í'polóbajnoksága. 
Mester u. fk. — Izabella u. fk 4-1 H-ii 
űirfk “

y i 3 ni.Blro: Szubol>la Béla.
, i ..^.7 a vas4rnapl versenyen
jubilált. Intim, házi ünnepség játszódott 
lo a MASz vasárnapi bajnoki versenye 
előtt az Miit öltözőjében. A munkás- 
egyesület kitűnő táfvutója: Sfeíner Pál 
ünnepelte sportmíiködésének tízeaztaudő. 
jubileumát A jubilánst ifj.
Henrik üdvözölte a vezetőség nmében 
és átnyújtotta az egyesület összeg allé 
tai áltál altiirt díszoklevelet.

Három 
bittó zó verseny 

Válogatóverseny.
_i-A mai válogatóversenyen a Birkózó 
Szövetség az eredmények alapján a kö- 
vetkező válogatottakat jelölte ki: Ma
gyar Armand (BAK), Németh Jenő 
(MTE), Jánosi Zoltán (MAC), Szalai 
Imre (MTE), Ferenczy Rudolf (MÁV), 
Budai liaymund (FTC).

Az Ébredő Magyarok Egyesületének 
blrkozóversenye.

Pehelauly: 1. Zombory (MTK). Köny- 
nyüsuy: 1. Földes (UTE). Kisközépsuly: 
1. Stieder (Testvériség). Nagyközépsuly: 
1. Wellisch (MTK). Nehézsúly: 1. Tu- 
nyogi (FTC).

A középiskolások bajnoki versenyének 
hősei a nyíregyházai diákok.

Nagy érdeklődés mellott folyt le a 
Középiskolai Sportszövetség kétnapos 
országos bajnoki birkózó versenye, mely
nek örvendetes eseménye a vidéki diá
kok szép szereplése. Eredmények: Pe-_ 
helysuly: 1. Stima Gyula Nyházi Felső- 
kercsk., 2. Oláh Mihály Nyházi Felső- 
keresk. 3. Loyek Miklós Nyházi Polgári 
iskola, 4. Jancsik Pál Nyházi Rcálgimn. 
Könnyüsuly: 1. Kovács Béla NyF, 2. Pa
taki Ferenc Ny Rg., 3. Kálmán László 
Aranyosi Keresk. Kis középsuly: 1. Ká
roly László Kölcsey reálgim. 2. Völgyi 
János Kölcsey reálg.

Nagy középsuly: 1. Blau István Ny. 
Rg, 2. Veres Imre Ny. Rg, 3. Supkai 
János Jászberényi Tanítóképző. Nehéz
súly: 1. Pollák György Ny. Rg, 2. Ki
rály Pál Mezőtúri Reálg., 3. Katona 
László Nyh. Tanítóképző.

Kiadja:
A ..Hétfői Napló** lapkiadóvállalat.
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