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kisantant konferenciája
viselem az összes konzekvenciákat, 

ami bizonyára azt fogja jelen., 
feni, hogy a választójogban fog. 
Iáit rendelkezések szerint meg
fosztanak mandátumától. <

, UGRÓN GÁBOR
*• 'Az esküszövegnek abBan ’ ®! 

mondatában, hogy a törvények 
megváltoztatására csak alkotmá
nyos utón fogok törekedni, nem 
látok veszedelmet. Az eredet? szö
veg rossz volt, a módosított szöveg 
elfogadható. Ugyancsak elfogad-' 
ható az utasításokra vonatkozó; 
rész is, mert én törvényljozóT'muíi- 
kámban valóban sohasem fogok. 
utasitást nlfogad.nl senkitől serm 
Azok a legitimisták, akik képvism 
lói eskü! ellen foglalnak állást, bi
zonyára arra gondolnak, hogy, 3 
királytól kapott Utasítás Szerinti' 
kell törvényhozói működésű klip ni 
eljíimiok. Ez a felfogás nem-'állhat 
meg. ' ' -

Képviselő tőrvényfiotz'ói piun- 
kájában nem kaphat és nem 
fogadhat el utasítást még ki- . 

rályától sem,
— Én a veszedelmet abban ai 

5-ban látom, amely intézkedő sza- 
kasz után következik. Ez ugyanis, 
■jogot ad az összeférhetetlenségi', 
bizottságnak arra, hogy

a mandátumot, amelyél végleg 
igazoltak, megsemmisítse.

n
Magyarország ellen

A kisantant szerint Magyarország veszélyezteti a békét azzal, hogy 
a béke revíziójára törekszik — Benes és Nlncsics fenyegetőznek

kérdést tárgyalták. Hivatalos az a félhivatalos közlés, melyet a 
kommünikét nem adtak ki, de a külügyminisztérium sajtóosztálya

jónak mai napján a magyar vonatkozóan támaszpontot nyújt

E kommüniké a következőket mondja: Magyarország a Német birodalom példájára, nem tudja

Bukarest, május 10.

A kisantant konferenciája- tárgyalások irányára és hangjára adott ki.
*’ ' lr------  -X-X--------- 4^.

E kommüniké a következőket mondja: Magyarország a Német birodalom példájára, nem tudja 
elszánni magát arra, hogy teljesítse elvállalt kötelezettségeit és minden alkalommal megkísérli, 
hogy a külföldi közvéleményt a trianoni béke revíziója gondolatának megnyerje. Ezáltal Magyar- 
Ország veszélyezteti a békét, illet vé ábékészerződések áltál dőáTTatt helyzetet. Magyarország hatalmas 
hadügyi költségvetése, amelynek tételei a románok által előirányzott költségeket is elérik, más
részt a magyar költségvetés pazarló összeállítása, mely mögött jóvátétel megfizetésének lehetet
lenné tétele keresendő, olyan tények, melyek magukért beszélnek és melyekből a konferencia le

vonja következtetéseit.
Bukarest, május 10.

Bukaresti politikai körökben szorosan
azt határozták, liogy Bulgáriának i fal megszabott halár időre vissza 

Bunuxravx Fvxxvxxx„x „w, ragaszkodnia kell a'kell térnie a szerződésben megái-
azt hiszik, hogy a kisantant kiil- neuillyi békeszerződés pontozatai- lapított létszámra.
ügyminisztrei Bulgáriát illetően hoz és a nagykövetek tanácsa ál-1

Apponyi, Andrássy, usron 
és Szilágyi a képviselői esküről

I

nyilatkoznak a Hétfői Napiénak 
Bethlen a képviselői esküvel védekezik a puccsok 

és a titkos társaságok ellen
A nemzetgyűlés péntekért . meg

kezdte a választójogi törvényjavas
lat. tárgyalását amelynek első szó
noka Drozdy Győző volt. A jovo 
héten főként ellenzéki szónokok ke
rülnek sorra és nem lehetetlen, hogy 
még a hét folyamán

sor kerül Apponyi Albert gróf fel
szólalására, 

amely elé annál is inkább megkü
lönböztetett érdeklődéssel tekinte
nek, mert Apponyi Albert gróf a 
legélesebb formában fog szembe- 
szállani a kormány javaslatával. 
Apponyi főként a titkosság mellett 
és a képviselői eskü-szakasz eltör
lése érdekében fog felszólalni.

A képviselői eskü letételének kér
désé körül a legutóbbi napokban ha
talmas akció indult meg a kormány
javaslat ellen. A szélsőjobboldaltól 
a szélsőbaloldali# mindenki tiltako
zik a képviselői eskü-rendszer ne- 
yezetése ellen. Különösen a legiti

misták keltek ki élesen K tervezett» 
eskü ellen, sőt híre járt, hogy

Apponyi Albert gróf és Andrássy 
Gyula gróf készek mandátumukról is 
lemondani, mintsem eskütételre 

kényszerítsék őket.
Az eskü kérdése azért vájt aktuá
lissá, mert a kormány meg ez év
ben előreláthatóan októberben Két
kamarássá alakíttatja at a törvény
hozást, amelynek kppviselotagjai 
kötelesek lesznek az előirt esküt le- 
tCMíg az eskütétel követelésével 
szemben minden legitimista a leg
teljesebb tiltakozás álláspontjain 
helyezkedik, addig

• konzekvenciákat Illetően eltérők 
a vélemények.

Megkérdeztünk ebben az ügyben 
több exponált légii inustut, akiknek 
(i Hétfői Napló számára adott nyi
latkozatai a következők:

APPONYI ALBERT GRÓF

Minden ilyen eskütételt feles
legesnek, károsnak és veszedel
mesnek tartok, mert hiszen ma 
minden fogalom sokféleképen 
magyarázható. A mai viszonyok 
között a rezerváció mentlis-szal 
kell élni, ez pedig ellenkezik az 
eskü elvével. Elvileg ellensége 
vagyok az ilyen eskütételnek.

ANDRÁSSY GYULA GRÓF
— Álláspontomat röviden és a 

leghatározottabban így fejezhe
tem ki:

— A képviselőt esküt a kentem- 
piált tormában nem teszem le

és amennyiben a kormány ra
gaszkodnék a. választójogi tör
vényjavaslat esküszövegéhez, ter
mészetesen

— A’z összeférhetetlenségi bi-! 
zottság politikusokból áll, akiié 
esetleg a kellemetlen ellenféltől- 
szabadulnak meg, bog? megfoszt
ják mandátumától. Mindezek elle
nére, ha ez a szöveg törvényerőre, 
emelkednék, nyugodtan le merem ’ 
tenni az esküt, mert részemről tel-1 
jesen ki van zárva, hogy utasitást 
fogadjak el valakitől, vagy fórra-j 
dalmi utón küzdjek céljaimért.

SZILAGYI LAJOS
— Elvi ellensége vagyok az eskü

javaslatnak. Teljesen felesleges
nek és szükségtelennek tartom, 
nem ismerek olyan képviselőt, aki 
miatt ilyen rendszabályhoz kellett 
volna nyúlni. Ebből kifolyóan 
minden igyekezetem odairányul, 
hogy a kormány ejtse el az eskü
javaslatot.

— Mindazonáltal, ha az eskü
szakasz eltörlésére indított akció 
sikertelenül végződnék és a kor
mány ragaszkodnék az eskühöz,

nem térnék ki az esktl letétéle elöl.
Azt a szöveget, amelyet a kor- 

i mány az esküről eredetileg benyúj
tott, én sem fogadtam volna el. A 
bizottság azonban egy módosított 
szöveget fogadott el, amelyet 
maga a miniszterelnök nyújtott 
be minden felszólalást megelőzve, 
amivel a józan belátás felé köze
ledést dokumentálta. Ezt a jnodo- 
sított szöveget a magam részéről 
—. ba kitérni sempükepen sem le
het — elfogadom és

nlfogad.nl
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hittem, hogy minden leKitinilsta 
letett! ezt n képviselői esküt, 

női minden legitimistának le kell 
tennie. A miniszterelnök azzal in
dokolta az eskünek azt a részét,’ 
amely szerint a képviselő

a törvények meg változtatására
csak törvényhozási utón töreked

hetik,
— hogy így kénytelen védekezni 
az esetleges királypüce.s kísérletek 
ellen. Ha tehát én, mint legiti
mista, megtagadnám az eskü le
leteiét,

könnyen eshetnék abba a gyanúba, 
hogy ktrólypnccsról ábrándozom.

Már |M>dig én minden pilácsot el
ítélek es a király visszahívása 
alkalmával is -- mindkét esetben

— nyíltan kifejezést is adtam 
ilyenirányú felfogásomnak.

Vázsonyi Vilmos 
válasza Vass miniszternek:

Wolff elvtársának
Agltáclós gyűlések a főváros uralmáért

vetésre fakad, ha. elmondják neki azt 
a kitűnő viccet, hogy

Wolff Károly elvtársa hadat üzent 
Wolff Kdrolynak és a numerus 
clausus tövében szerelmet vall a 
szabadelvilségnek. Ajánlom e csoda
szert a melankólia gyógyítására az 

orvosi tudomány figyelmébe.

Vázsonyi Vilmoá beszédét azzal fe
jezte be, hogy összetartásra és kitar
tásra buzdította híveit.

A XII. választókerület polgársága és 
munkássága ima délelőtt és délután 
nagygyűléseket tartott. A délelőtti nagy
gyűlés a Szabolcs-utca 32. sz. alatt lévő 
Waclifelschncider-félo vendéglőben volt. 
Beszéltek Malasits Géza képviselő, ta
possa/ Albert, és Földvári Béla, aki 
Ullmann Gyula szabadelvüpárti jelölt 
erőszakos ajánlásgyüjtési kísérletei
vel foglalkozott.

A Sza hómunkások Szak szeleté
nek udvarán Magyar Miklós, Elek 
Hugó dr. és Fábián Béla mondottak 
beszédeket.

Az óbudai Demokrata Párt Kulcsár
utca 1. szóm alatt tartotta nagygyűlé
sét, melyen Fábián Béla bebizonyította, 
hogy Budapest, íejlödéso és jövője múl
hatatlanul szükségessé teszi a gyűlölkö
dő kurzus bukását. Majd Bárczy István 
beszélt, ő, mint a budai kerület vá
lasztópolgára, fölhívja e kerület polgá
rait, hogy törhetetlen hűséggel és ra
gaszkodással tartsanak ki Budapest dol
gozó polgárai és munkásai érdekében.

A Ripka-párt gyűlése.
Rendkívül népes és látogatott 

nagygyűlést tartott a XVI. vál. ke
rületi Rip/to-párt a Hermina úti 
Homeros mozgóban. Battcnberg La
jos posta főigazgató elnöki megnyi
tója után Jlipka Ferenc kormány
biztos tartott hosszabb beszédet.

Ripkáék gyűlést tartottak még a 
:RottenbiUer, uccai Odeon-mozgóbaai. 
Soltész Adolf dr. elnöki megnyitójá
ban hangsúlyozta, hogy e kerület
ben fuzionáltak a Szabadelvű Párt
tal. Felszólalt még fajúba Adolf, 
egyetemi magántanár, Kovács Her
máim nagykereskedő és Béla. Hen
rik, volt országgyűlési képviselő.

A Központi Demokrata Körben vasár
nap dólelőtt népes nagygyűlés volt, me
lyet. Bródy Ernő nyitott meg, mely után 
beszédet mondotta:

Bocsánatot kérek, hogy a Terézváros 
koriilctoiben ritkábban jelenek meg, 
mint a többi kerületekben, dehát kinek 
kell Athénbe foglyot szállítani és kinek 
kell a Terézvárosba demokráciát és sza- 
badelvüséget importálni. Erre a nagy
szerű gondolatra csak a kormánybizto
sunk juthatott Komoly időkben súlyos 
trófáuak kell minősíteni, hogy a mi
niszterelnök kormánybiztost rendelt ki 
arra, hogy az csináljon pártot a kor
mánynak egy másik pártja elten. Az 
ilyen eljárás nem a politika, hanem a 
biztosítási üzlet köróbo tartozik. Ez egy
szerűen azt jolenti, hogy

kontreminben fedezi magát.

Van neki egy Wolff-féle kötése és ha 
a IVolfí féle részvények értéke leszáll; 
cikkor a kontreminbon a Bipka-részvé- 
pyek felé fordul; a lényeges az, hogy a 
városháza álljon a kormány rendelkezé
sére.

A Terézváros mindig büszke volt, a 
maga politikai tisztességére, megírta és 
megpecsételte a korrupcióval és erő
szakkal szemben a. maga erkölcsi bi
zony ilványai és nem tűrheti, hogy a rég 
élt emelet korszakból ismeretes válasz
tási korrupció ebben a kerületben újra 
felüthesse a fejét.

Ezután Vass József beszédével foglal
kozott Vázsonyl, melyet a népjóléti mi
niszter a Ripka-párt kőbányai vacso
ráján mondott el.

A népjóléti miniszter ur kifejtette, 
hogy az igazi kereszténység, az igazi 
hazaszeretet néni tűri, hogy ember ón 
ember között különbséget tegyenek. Ma
gasztos szavak és ha azt kérdezem, hogy 
ezek ufún miért oly szomorú a sza- 
badolviiség és a demokrácia sorsa Ma
gyarországon. egy régi adoma jut az 
eszembe. Éjjel a kocsmában ül egy kis 
iparos és azt kérdezi barátjától: Mond 
meg kérlek, miért van nekem olyan 
rossz sorsom? A következő feleletet, 
kapta: Azért, mert Te ezt minden nap 
éjjel 12 órakor kérdezed tőlem, a kocs
mában. A sznhaddvüségnek és a de
mokráciának hzárt van rossz sorsa Ma
gyarországon, mórt

a népjóléti miniszter nr csuk a vá
lasztás előtt gyújt, áldozatot oltárán, 
vem pedig a minisztertanácson és 

odahaza pártjában.
l'ats miniszter egy országos pártban van 
IVolfí Kdrolylyal. Együtt támogatják a 
kormányt. Milyen nagyszerű tréfa tehát, 
hogy ennek ellenére választási sza
badd riisépet prédikál, ahelyett, hogy 
sietne leadni vntunidl a minisztertaná
cson a numerus claysus eltörlésére.

Épen ezért meg kell cáfolnom Vass 
József miniszter urnák azt a kijelenté
séi. hogy nincsenek csodatevő Józsefek, 
l'oreiieek. Káról yok és Vilmosok. ' 
Csodatevő József az van. Mert meg va
gyok róla győződve, hogy aki gyógyit
ala0 mclajjkóüában szenved, az ne

*— Ami periig az eskü második 
részét illeti, hogy:

„a képviselőháztól kívülálló té
nyezőtől utasítást képviselő el 

nem fogadhat**.

ezt Bethlen, a törvény legavatot
tabb magyarázója, azzal indo
kolta, hogy a titkos társaságok 
szerepét akarja kiküszöbölni. Mi
vel pedig ón évek hosszú során át 
küzdöttem a titkos társaságok el
lenőrizhetetlen és illegitim befo
lyása ellen, e magyarázatot elfo
gulni tartozom és így

az eskü letételét meg nem tagad
hatom,

annak ellenére, hogy elvileg a 2 
eskü követelését fölöslegesnek, 
szükségtelennek, sőt egyenesen 
sértőnek találom.

A Wolff-párt In gyülésezett.
Wolffék vasárnap délelőtt; gyűlést 

tartottak a Váci út 167. szám alatti 
pártEelyiségben, ahol Früibirth Má
tyás, Toperczer Akosnó, Homonnay 
Tivadar és Wolff Károly beszéltek. 
Wolff beszédét, — melyben éles tá
madást intézett a szociáldemokraták 
ellen —- a gyűlésen megjelent szo
cialisták közboszólásaikkal állan
dóan megzavarták, jigy hogy a 
rendőrök két férfit és két nőt a te-'

Megnyitották Budapest 
új lóversenypályáját 

Nemzeti- és Hazafi-difs
1. Ingnám, 2. Bogey, 3. Gyi lovam !

Vasárnap d. u. nyílott meg Budapest 
uj versenypályája, amely nagyságában 
méreteiben Európa egyik legnagyobb 
és legszebb pályája. 1922 év december 
havában határozta el a Magyar Lovar- 
egylet, hogy újból megkezdik a munká
latokat az uj pályán, amelynek építke
zését már 1913 március havában elkezd
ték, de a háború miatt nem tudták tel
jesen elkészíteni. Gróf Caekonícs Gyula 
érdeme elsősorban, hogy a pályaépítést 
újból megkezdték. Alig múlott el hét, 
hogy újabb és újabb akadályok ne gör
dültek volna a munka elé, de Csekonics 
gróf az ő nagy erólyével és akaratával 
keresztülvitte, hogy tegnap a világ egyik 
legszebb pályája megnyílt. IPcZZisch 
Au dór ur. műépítész művészetét és tu
dását és a versenypálya építő rt. áldo- 
zatkészségét dicsérik a gigantikus méretű 
tribünök és épületek. Ereky Károly, a 
versenypálya építő rt, elnöke és Csáky 
ezredes igazgató lankadatlan buzgalom
mal szorgoskodtak azon, hogy a pálya 
minél tökéletesebben és megfelelőbben 
épüljön fel és tényleg bámulatos rövid 
idő alatt elővarázsolták a kontinens leg
szebb és legkényelmesebb versenypályá
ját. A tribünökön kb. 15—20 ezer ember 
fér el kégyeimesenN A közlekedés, .saj
nos, nincsen teljesen megoldva, de a 
népszínház-utcai 28, 36, 24 és 26 és cin- 
kotai helyiérdekű, villamosokkal na
gyon kényelmesen ki lehet jutni az uj 
pályára. T

A tegnapi megnyitó napon 25 ezer em
ber kereste fel a Magyar Lavaregylet 
uj pályáját. Az első helyen egész Buda
pest jelen volt, megjelent Horthy Mik
lós kormányzó egész családjával és a 
mágnásvilág is nagyon nagy 
számban vonult fel és szemünk elé va
rázsolta a régi budapesti pályát. A 
megnyitó napon, nagyon szép sport 
volt, nagy mezőnyök voltak és minden 
futamban szép küzdelmeknek lehettünk 
tanúi. A nap főszáma a Atemseft Hazafi
díj volt, amelyben starthoz állt az oszt
rák és a magyar derby favoritja, 
Ingram is. A versenyben hét ló indult. 
A parádénál a legjobban Ingram és 
Gyilovam tetszettek. A start nagyon 
rosszul sikerült, Boglár állva maradt, 
mig Koppány hosszakat vesztett. Start 
után Bogey vezet, második Ingram, 
harmadik Gyi lovam, A távnál Ingram 
az élre kerül, Bogey verve van, a távot 
nem álló Gyi lovam harmadik, a hosz- 
szakat vesztett Koppány negyedik 
Ingram, ugyan szemre, nem nyert köny- 
nyen, de ez idei első futása éa a derbyk- 
ben, azt hisszük, nem lehet őt megverni. 
A nap másik érdekes versenye, a 
megnyitóverseny volt, amelyben start
hoz Alit a Király-díj két fogadott lova, 
Csavargó 'b és Montalto. A versenyt 
Montalto nyerte igon könnyen, de Csa
vargó II a Klrály-dijban sokkal jobban 
fog futni, a mén eddig még nem volt 
pályán. Dominik, az osztrákok remény
sége, a starttól a célig ntolsó volt és 

Utolsó
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Nagy kényszereladás 
harisnya, kesztyű és kötöttárukban 

teljes üzletíeloszlás miatt
minden elfogadható áron 
guttmann béla r.-t. utolsó 

5 nap!

rémből kivezettek.
Gyűlést tartottak még ajl

óbudai koronateri Vigadóban, ahöl 
Székety János volt államtitkár 
Fruhwirth Mátyás, Toperczer 
Ákosne es Wolff beszéltek. Wdlt 
beszedeken elpanaszolta. hogy a 
Váoi-uton tartott beszédét ere ,i 
vakult es félrevezetett kereröténv 
no megzavarta, miért a közönné? a 
nőt a teremből eltávolította, így js 
mértet: Wolff a tényeket.

wniatt a királydijbeli startja Is kótessK 
™’!' A. 62ép Tersenynapot taljeBsn 
tönkretette ar. uj starter működése min 
den futamban több lovat ott hagyott a 
startnál, de az ötödik futamban, amikor 
öt ló közül kotta a startnál maradt a 
közönség óriási fülyöléssol és lármával 
fogadta a startert, amikor az bejött a 
mazsálóba. A megnyitó nap részletes 
eredménye a kővetkező:
l. 1. Montalto (Gutái 2 és fél), 2. Csavargó 
II (2 reá), 3. Donna Sol (20.) F. m. Kos- 
solino (12), Utolsó (10), Dominik (3.) Fél 
h. 3 h. 10: 45, 13, 12.
„ C ta negyed Gulyás),
2. Mileva (6), 3. Szószegő (6). F. m Ki* 
nomaedl (5), Marika II (33), Deli lány

N^akió (33)’ Tatr*ng (33), Préference 
(12), BLmbula (33), Sawigaon (6), Sári 
10rÓ23^írK43>a9’8 Nyakh‘ 2 08 fél h*

III. 1. Ingram (Szabó L. II 2 reá), 2. 
Borgey (8), 3. Gyi lovam (1 és fél) F.
m. Boglár (10), Odáig (6), Tandy (20), 
Koppány (6). 1 h. ötnegyed h. 10: 15, 12. 
19, 12.

^‘Dagorel (Gutái 3), 2. Sarkantyúé 
(6), 3.. Delíla (6). F. m. Csak azért (20), 

Fruzsi (10), Helicon (3), Vézna (6), Bé 
kés (4). Patrícius (6), Astario' (6), Af- 
térus (6), Kontár (12), Damaskus (12). 
1 és háromnegyed h. 2 h. 10:43, 20, 26 44.

V. 1. Bonheur (Szabó L. II. 2 éa fél 
reá), 2. Cnnctator (6), 3. Dcvidl (10). F. 
m. Dauphin (3), Drégely (12). 2 í. 7 h. 
10:18. 14, 22.

VI. 1. Poseuse (Takács 4), 2. Dukat (6)
3. Sabaria (4). F. m. Violetta (4), Vi- 
gyorgó (5), Piczikém (4) .Útmutató (5), 
Sárga rózsa (8), Gyöngyi (5).

A bécsi ügető derbyt Kenus (ifj. Dif 
fenbacher) nyerte Windspiel (Kaymer) 
második, Pityke (Cassolini) harmadik.

A sors kegyetlen csapásától 
porig lesújtva tudatjuk mind
azokkal, kik nemes lényét is
merték és szerették, hogy drága, 
jóságos

Lucykánk
élete húszéves fiatalságában, 
hosszas betegség után jobblétre 
szenderült, szivünkben örökké 
tartó fájdalmat. Folyó hó 11-én 
(hétfőn) délután 4 órakor temet
jük a rákoskeresztúri izraelita 
temetőben. Pótol ha tálán űrt 
hagyván maga után.
Bosenberg Miksa és neje, szül. 
Polaisik Irén szülei, Bosenberg 
György, bátyja.
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Ötven milliót vett 
fel más birtokára 
Két és félévi fegyházra ítélték 

okirathamisitásért

Ez év január 9-én jól öltözött em
ber állított be Pesterzsébeten Witz 
Mór. kölcsönközvetitö irodájába, 
ahol előadta, hogy ő Kancsal Jó
zsef földbirtokos és birtokaira két- 
(SZázmllltó kölcsönt szeretne felven
ni. Felmutatta telekkönyvi kivona
tait és a kölcsönközvetitö először, 
elvitte őt a Budai Bankba, de mi
vel itt ilyen nagy összeget nem 
akartak kihelyezni, a Biró és Ha
vass bankházhoz fordultak, amely 
űr. Wahl Ottó tőkepénzesnél közve
títette a kölcsönt, nem ugyan- két
száz milliót, hanem csak ötvenmil
lió koronát.

Amikor a telekkönyvi bejegyzés 
megtörtént, az ál Kancsal József 
felvette a pénzt és azt úgyszólván 
néhány nap alatt eldorbézolta. 
Eközben az igazi Kancsal József 
földbirtokos megkapta a telekköny
vi végzést, amely legnagyobb cso
dálkozására azt adta hírül, hogy 
terhére ötvenmilliót betábláztak 
földjeire.

Kancsal azonnal a rendőrségre 
szaladt, ahol azután megállapitot- 
ták, hogy csalás van a dologban. A reskedő- és iparostórsadalmának 
csalást Pataki József gépész követ- • számos kiváló tagjával beszélge- 

;tést folytatni, akik egyszersmind 
I szerepet visznek a Sándor Pál el
nöklete alatt álló OMKE-ben is. 
Ezek a mértékadó tényezők, akik 
közvetlenül ismerik a közhangula
tot is, egyöntetűen megállapítot
ták, hogy

Sándor Pálnak Wolff-felé való 
orientálódása mély megdöbbe
nést keltett a kereskedők köré
ben, mert Sándor Pálnak nem 
lett volna szabad megfeled
keznie arról, hogy eddigi köz
életi szereplése alatt mindég 
a kereskedők vezetőjének tün

tette fel magát
igy Wolfféknál való felkinálko-

nélkül lézengett a fővárosban, ezt 
a módját eszelte ki a pénzszerzés
nek. Patakit letartóztatták és ez a 
vizsgálat során azzal védekezett, 
hogy az ötvenmillió korona köl
csönből mindjárt az elöljáróban 
tizenkilencmillió koronát levontak, 
a többi harmincegymillió koroná
nak pedig különös módon lábakéit. 
Előadta, hogy a sok pénzzel a zse- 
Rbében egész nap ivott, este elment 
egy mulatóba, ahol bemutattak neki 
egy elegáns és szép táncosnőt, aki 
melléje telepedett. Jóképű volt a 
nő, mire ő meginvitálta, hogy men
jenek el máshova mulatni1. El is 
mentek és hajnal felé az utcán, egy 
kapu alatt ébredt fel és ijedten konc- 
statálta, hogy egyetlen krajcár 
sincs a zsebében. A pénzt szerinte 
az idegen artistanő lopta el. Pata
kit letartóztatták és az ügyészség 
íokirathamisitás és csalás cimén 
emelt ellene vádat. Az ügyet most 
tárgyalta Krupell Miklós ítélő
táblái biró tanácsa, amely előtt a 
.vádlott mindvégig megmaradt 
amellett, hogy a harmincegymilltó 
koronát egy nő lopta el tőle.

— Nézze, Pataki, —szólt rá az el
nök, — minket ne tegyen bolonddá. 
Vallja be. hogy a harmincíegymil- 
liót elrejtette valahova.

— Dehogy rejtettem, kértem, el
lopták tőlem.

A bíróság Pataki Józsefet két és 
félévi fegyházra ítélte.

Millió és millió ember
iszik naponta kávét, mert 
üdítőnek, táplálónak és Ízle
tesnek tartja. Ezekkel a 
tulajdonságokkal azonban 
csakis a valódi, hamisítatlan 
babkávé bír.

Meinl Gyula

Kérdezze meg
FODRÁSZAT

á KBLTUR KOZMETIKA

Sándor Pál felkínálkozása 
a Wolff-rondszornek megdob" 
benést keltett a kereskedők 

körében
„A gazdasági közvélemény elvárja, hogy 

vallja be teljes izoláltságát**
A' választási harcok közepette 

is nagy feltűnést keltett Sándor 
Pál, az OMKE elnökének multheti 
ismeretes beszéde, melyben a ke
reskedők és iparosok által megvá
lasztott lipótvárosi követ felkí
nálta fegyverbarátságát a Wolff- 
pártnak, azzal az egyetlen kikö
téssel, hogy kikapcsolja program
jából az „üsd a zsidót". Sándor 
Pálnak erre az érthetetlen felki- 
nálkozásásra Vázsonyi és Ehrlich 
G. Gusztáv már megadták a méltó 
választ, amivel azonban — értesü
lésünk szerint — az ügy még nem 
tekinthető befejezettnek.

Alkalmunk volt a főváros ke-

s

SzabóDezsőüzert Budapestnek
A tisxaparti városban adatokat gyűjtött készülő regényéhez 

Budán fejezi be ,,Tenger és Temető" című regényét 
Nagyobb politikai munkán Is dolgozik 
A mester Juhász Gyuláról és Pékárról

Beszélgetés Szabó Dezsővel a Philadelphia 
kávéházban

Szabó Dezső, aki olaszországi és 
párizsi bolyongásaiból két hónap
pal ezelőtt tért haza és Szegeden 
zárkózott el dolgozni, három napot 
töltött e héten Budapesten. Nyugal
mát féltő óvatossággal bujt meg 
Budán és csak hosszú hajsza után 
a Philadelphia-kávéházban sikerült 
rátalálni régi tanyáján, ahol állan
dó budai lakos korában pihenő dél
utánjait töltötte: a nagy tűkörab- 
laknál, szemben a Horvát-kert ősi 
magyar múltról álmodó fáival,

A kemény vonásokból összerótt 
arcán a meglepetés mosolya sugár
zik:

— Két napja vagyok Pesten — 
mondja széles gesztussal, — nem 
érintkeztem senkivel, meg Pestre 
sem mentem át. Mégis: visszajövök 
Pestre lakni. Lakásfceresesre Jötte’ < 
fel Szegedről. Már találtam is itt. 
Budán, megfelelő, kényelmes szál
lást, ahova rövidesen beköltözöm. 
Még ma visszautazom Szegedre, de 
május közepén könyveimmel együtt 
végleg felhőre dkodom.

— A Tisza partjára műhely; 
ügyeim vittek. „Megered az cső 
Című készülő regényemhez keres
tem helyszíni adatokat a méla folyó 
és az elterülő zsiros földok varosá
ban. Nyáron hegyeket keresek a 
hátam mögé; ezért hagyom Ott Sze
gedet és vissza jövök Budára... 
, -i Itt végzem el M ütoleó simí

s

zása messzebbmenő következteté
sekre is alkalmat szolgáltathat 
annál inkább, mert valóban el
nöke és vezetője az egyik tekinté
lyes érdekképviseletnek, mely a 
múltban politikailag is együttha
ladt Sándor Pállal, amint ez az 
októberi időkből Szende Pál sze
replésével kapcsolatban ismeretes.

A fővárosi kereskedők és az 
egész gazdasági közvélemény ezért 
elvárják: hogy

vallja be Sándor Pál férfiasán, 
hogy nem. áll mögötte egy ke

reskedő-tábor

igy teljesen izolált politikai küz
delmet folytat, saját egyéni sze
szélyei szerint Megteheti ezt Sán
dor Pál már azért is, mert az 
OMKE vezetői, Vértes Emil, Ha- 
lasi-Fischer, Ödön, Balkányi Kál
mán stb. vele szemben a blokk ol
dalán harcolnak, megkockáztatva, 
hogy Sándor Pál őket is árulók
nak fogja nevezni.

A politikai vonatkozásoktól el
tekintve azonban mély megdöbbe
nést és elkeseredést keltett a ke
reskedők és iparosok közt az is, 
hogy Sándor Pált csupán a feleke
zeti kérdés választja el Wolfftól, 
amiből csak az következtethető, 
hogy

Sándor Pál hajlandó Wolffék 
gazdaságpolitikáját támogatni

tásokat a „Tenger és Temető" cí
mű kötetemen, amely két elbeszé
lésből áll és Olaszországban készült 
Uj ossay-gyüjteményem is szépen 
halad és izmosodik a teljesség felé. 
Ezenkívül nagyobb politikai mun
kám is útban van.

— Megint a politika, megint az 
egyedül-kiállás, újra harci — kér
dezzük.

— Igen, tljra elölről. Uj fegyve
rekkel gazdagodva, teljes vértezet- 
tel dobom magam ismét a politikai 
küzdelembe. Minden téren a ma
gyar. psziché olyan gyalázatos át- 
sikkasztdsa folyik a germán impe
rializmus számára, hogy legalább 
egy hangnak rá kell mutatni erre 
a politikai ledererizmüsra-

— Hallgasson csak ide. mit csi
náltak többek között Juhász Gyulá
val is, akit én, a legnagyobb ma
gyar poéták egyikének tartok- Ju
hász igen szűkös, sőt tragikus hely
zetben él szülővárosában. Szegeden. 
MiértT Tizennégy évig volt tanár. 
A kommün bukása után — valami 
állítólagos szabálytalanság miatt — 
a Cili nénik. Pekdrok és minden 
svábok dús boldogulási otthonában, 
neki, o nagy magyar és keresztény 
poétának megtagadták azt a nyo
morult kis nyugdijat Is.

Szeged előkelőségei megpróbál
ták meggyőzni a magyar közokta
tásügy miniszterét hogy ez peto

helyes. Magyarul tették: a minisé- 
tér ur nem értette meg. Juhász ma 

íap Pet>ÍK ha min-
dP" igazgatót, főigazgatót, a köz
oktatásügy összes faktorait és az 
egesz minisztériumát összegyúrják 
é?yb^.fl«1CS?nni T báTOÍlyün kitűnő 
es becsületes emberek, különben ak- 
Gv„lneiv eí“ek annyit- mint Juhász 

..u ,,.kllíko.rn?^' akinek csak „Késő 
szüret című kötete többet jelent a 
Együttvéve a ^dnU,ra- 'mint 5k 

kétségbeesett indulat
ban mondta mindezt Szabó Dezső 

ladt szemekkel, tüzesen. Bob 
tozatos mellen pattanásig feszült a 

az, ar,ca vörösre hevült és 
eszoi-ult kezei az asztal már- 

ványlapjan döngetnek riadót.
otrffe’"- 6' "* ~íí némrinak leit- 

kelt uvolte”j’ tombolni
no le A orosztannak. Nem, 
mértet ■h°>’7 miért álI°k kí
fe rni: vak-’ aki ne® >át-ja, ostoba, aki nem érti...
név te.’T í?a,k ^8yet’ Üzenni szeret-, 
nek Budapestnek, az örökegv, drága 
yarosnak. Talán akad valaki, aki 
felhővel az üzenetre. Adjon, ké. 
rém, papirost...

r lrja iis; Az e,s° szavakat 
írni egyenletes, gyerekes be- 

lría’ de aztan megint clra- 
ffadja a temufiramentuma és meg
nőnek a betűk kiélesednek és a vad

meOhóditani a magyar,' 
ÍS nMayar nyelvnek, re- 

’ii ho?y ? f,atal Magyar
országnak egészséges vére is lesz." 

Magyarázatul még hozzá teszi: 
^^.../^b-netes és bőszitő vörös 
posztó az, hogy itt, Budán — ame
lyet bizonyos helyyeken szeretnek 

le{lmaoyarabb részének 
/eZfuntefní ~ utcán, korcsmában, 

cvk fülfájditó sváb 
szót hüli az ember.

— Egy fél óra múlva indul a vo-. 
natom, ne haragudjon, kérem, bú
csúznunk kell.

Felültek, menni készülök. Utánam 
kap es Visszaránt az asztalhoz’

— Hahó, kérem: Pékár Gyuláról, 
a barátomról, egészen elfelejtkez
tem. Nem szeretnék udvariatlan 
lenni a kitűnő Dodó főhadnaggyal 
szemben. Az o irói presztízsének 
megóvása erdekeben meg kell va
lamit cáfolnom. Amikor az elmúlt; 
evben hirtelen eltűntem Budapest
ről, sok legenda keletkezett köriilöt- 
tem. A legkedvesebb ezek közül az 
volt, hogy Óbudán egy pincét bé
reltem ki, egy esztendőre való élel
met raktároztam be és visszavonul
tam 0<la. hogy Pékár Gyula ősz- 
szes munkáit könyv nélkül megta
nuljam. írja meg kérem, hogy 
mese az egész; én sokkal jobban be
csülöm a nagy Pekárt, semmlnt- 
hogy ilyen viccet az ő kfi.nő szemé
lyének rovására elkövessek.

Es nevet, kaján örömmel, föld- 
szagu’ egészséggel, vastag hawo- 
gassal, ahogy a torkán kifér.

Sorsolás
májusi 5 én

limit kapható rtgl idikltl bulit 
Waldhdm-jílE 

souányitú-fea 
Biztos hatású, igen kellemes ízű, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk alak érhető el. 
Kapható minden gyógyszertárban és 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Sient Ptter gyógys»rvcgyt»efl 

liMtinrhna wjWwíjktW.
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Szelvény ~ szélhámosnak néztek 
és igazoltatott a rendőr

Körúton voltam ajánlásokért — Csendes őrült, mint szavazó 
A „demokrata" Ripka-párti szelvénygyűjtők

A fővárosi választási harc, előcsa
ló rozásai néhány napon belül befeje
ződnek. Legkésőbb szerda délig be kel! 
adni az ajánlási iveket ég akkor kerül 
eldöntésre, hogy nz egyes választókerü
letekben a pártoknak megvan e a szük
séges aláírásuk. Érthető tehát, hogy a 
párfok az utolsó vasárnapon minden 
erejüket, latba vetették az ajánló szelvé
nyek megszerzéséért. És hogy e szelvé
nyekért — a demokratikus biok pártjain 
kívül — a többi pártok milyen elkese
redett küzdelmet vívnak, mi sem bizo
nyítja jobban, mint a lapok állandó hí
rei, melyek a visszaélések tömegéről szá
molnak be.

Ellátogat fám a Központi Demokrata 
Körbe és Kemény Lajos titkár urnák, a 
választási ügyek főfő intézőjének beje
lentettem, hogy én is akarok ajáDló- 
szelvényeket gyűjtőn. Másnap reggel 
harminc társammal együtt szabálysze-* 
rüen jelentkeztem beosztásra. Kemény 
titkár ur felszerelt a kellő igazolások
kal és gyüjtőivvel, mellém adta leg
ügyesebb és legkiválóbb agitatorikus 
képességű emberét, Adler Józsefet és 
kettesben elindultunk utunkra.

Társam útközben elmondta, hogy ma 
már nehéz dolog a gyűjtés, mert a leg
többen már leadták szelvényüket. Az
előtt egy ügyes gyűjtő naponta Í0 szel
vényt is összeszedett, ma jó ha egész 
napi kemény munka után 10—-15-öt tud 
szerezni.

Az első stációnk a Vörösmarty uccá- 
han volt. Egyik nagy háromemeletea 
bérpalotában ajtóról-ajtórh jártunk, de 
bizony kevés eredménnyel: már min
denki átadta szelvényeit. Már-már el- 
szontyolódtunk, mikor az egyik lakás
ban tudtukra adták, hogy ők még ren
delkeznek a drága kincsesei. Természe
tesen mindjárt barátságos arcot csinál
tunk és kértük az ajánlási ív aláírását. 
De ez nem ment olyan egyszerűen, mert 
bizony alapos igazoltats alá vettek 
minket; jobbról-balról is megforgatták 
az igazolványainkat és a listát, közben 
laposakat pislognak ránk, amíg végül 
előkerült toll, tinta és megtörtént a 
várva-várt aktus. A szomszédos házban 
szintén szereztünk néhány aláírást. A 
legtöbb helyen boinvifálják az embert a 
szobába és eldiskurálnak.

Egy kocsmába is betérünk. A kocs
máról fürkésző arccal néz ránk és min
den átmenet nélkül egyszerre csak az 
időjárásról, a rossz üzletmenetről kezd 
beszólni. Eleinte csak válaszolgatunk, 
de aztán kérjük, hogy dolgunk van, to
vább kell mennünk, írja már alá az 
ivet. A kocsmáros csak szép szóval ma
rasztal minket. Beszélgetés közben egy
ezerre betoppan cgy rendőr. A kocsmá- 
roshoz fordul:

— Azért hivattam biztos ur, hogy 
igazoltassa le ezeket az urakat. Biztosa 
szelvény szélhámosok.

Mi indignálódva tiltakozunk, de nem 
használ semmit, a rendőr leigazoltat 
bennünket. Természetesen minden rend
ben van. A rendőr eltávozik és a kocs
máros szégyenkezve, boc.sánatkérö han
gon ment eget ödzik. Annyi svindler jár 
erre, a múltkor* is elfogtak egyet... ő 
azt hitte... bocsássunk meg... Mi ter
mészetesen megbocsátottunk és a kocs
máros elégtételül öt szelvényt ad 
nekünk.

Benézünk még néhány kocsmába 
trafikba, de kevés eredménnyel. Mind 
fél átadni a szelvényét, mert azzal ijeszt
getik őket, hogy megvonják az italmé- 
rési

juk! 
A

rngedélyt és trafikjogot tőlük. 
De majd a választáson megmutat- 
— fenyegetőznek. •—— 
Bulyovszky uccába érünk.
Itt noiéz a munka — informál Ad- 

ler ur — mert a szocialisták annyira 
megszervezték ezt a vidéket, hogy szinte 
lehetetlen a gyűjtés más pártemberei 
számára.

Ép jön velünk szómba ogy szociál
demokrata szavazat gyűjtő.

-----hogy kell gyűjteni! 
Bemegyünk vele ogy hatalmas bérka- 
szárnyába. Uj barátunk felkeresi a ház
bizalmit, aki azonnal alarmirozza az 
egész házat. Az udvaron felállítanak 
egv aszfalt és a lakók szép sorban alá
írják az ivet. Mikor elkészült megszá
moljuk: 56 aláírás volt. Ez bizony szép 
munka!

* Munkácsi uccában az egyik helyen 
minden igazolásunk ellenerő gom akar-

nak hinni nekünk. Végül is lemegyünk 
egy telefon állomáshoz, betelefonálunk a 
Körbe, ahol igaz >lják gyűjtési jogosult
ságunkat. Erre már a szkeptikus bácsi 
is aláírja az ivet.

yfz egyik helyen dühösen csapják be 
előttünk, az ajtót:

— Zsidókra és kommunistákra nem 
szavazok! Hordják el magukat! Nem 
tudják, hogy itt ébredő lakik! Termé
szetesen tudomásul vesszük és tovább
megyünk.

A Bajza uccában is jártunk. Az egyik 
lakásban rettenetes bűz, A „szobában** 
a szeinétnek és piszoknak Augias-istál- 
lója. Előkerül a lakó is. Idősebb, pisz
kos rongycafatokba öltözött nő. Beszél
getésünk folyamán kiderül, hogy az il-

Harmincegy eltűnést jelentettek 
be két nap alatt a rendőrségen 
Nyolc asszony, 4 leány és tizenkilenc férfi és iskolásfíu 

Ismeretlen útja
Az eltűnések évadja a tavasz. Az is

meretlen utakra indulók a megujhodó 
természetből merítenek erőt, hogy ki
tépjék magukat a fészekből, belső vagy 
külső okoknál fogva, és elmenjenek, 
hogy övéik sírva keressék őket. Sem 
télen, sem ősszel nincs annyi eltűnés, 
mint a nyárelőn és nyáron. Ennek — 
mint a Risztics Lázár rendőrtanácsos, 
az eltűnéseket kezelő osztály vezetője 
mondotta — az az oka, hogy a meleg 
időszak beálltával az ember függetle
nebb a hajléktól.

A bejelentett eltűnések igen jelentős 
százaléka megkerül Különösen iskolás
fiukra, leányokra vonatkozik ez, akik a 
bizonyitvány-osztás elől ugranak meg, 
vagy azért, mert meg akarják a szülő
ket ijeszteni és igy enyhébbé teszik a 
rossz bizonyítvány következményeit, 
vagy azért, mert társaik elcsábítják 
őket és elcsavarognak, hogy a kalandos 
regények és filmek nevelő hatása teljes 
legyen.

A leányok is megkerülnek — ha lo
vagjukból kiábrándultak vagy az túlad 
rajtuk, és égő arccal kopogtatnak a __ ____r__________ r__ __
szülői ajtón. A karakteresebbje nem ’ tűnéseket jelentették be: 
megy haza többet, vagy öngyilkos lesz, • Révay Imre 35 éves kereskedelmi 
vagy megáll a 6aját lábán, erkölcsös, 1 tisztviselő, Főherceg Sándor ucoa 32., 
esetleg kevésbé erkölcsös alapon. Tér- | Mammel Ferenc 23 éves kárpitos, Csen-

divatáruházában

PAPlan PAPlan PAPlan

Felhívjuk a nagyérdemű köaönséget, hogy Sándor „IDEÁL** paplangyár speciális 
angol módszer szerint készített pehelypaplan különlegességeit tekintse meg a tavaszi 
vásáron. Sándor „IDBAL" paplangyár. IY. Kramwmayor Károly u. 1 (Központi Városháza

lető Dobsa Ella, egykor Európaszerte 
Ismert zongoraművésznő és mint mu
tatja néhai Ferenc József királytól Is 
van elismerő levele. Beszéde zavaros, 
kuszáit, csendes őrült, aki üldözési má
niában szenved. Sírva panaszolja, hogy 
Ripkdék elvitték a szavazószelvényét.

Ripkáék ellen különben mindenütt sok xvipKUUK. énén kuiuuuou luiuuuuuu uua awj •** «vus oras, Iá., Marton urna Qkz 
a panasz. A leglehetetlenebb trükköket/' Weisz Lipót 55 éves banki tra-zo-nM r 
használják fel. Egyet nekünk is volt al- Villányi ut 12., Cseri László 13 ó ’ J'

szel
nem akarnak velünk

megtudtuk az igazat, 
az egyik lakásban úgy

kalmunk tapasztalni.
Az egyik házból — mikor belépünk — 

épen két fiatalember menekül. Akadozva 
elmondják, hogy ők Ripka-párti 
vénygyüjtök és 
konkurálni.

Később aztán 
A fiatal vitézek 
mutatkoztak be, hogy ők a „demokrata" 
Polgári Párt kiküldöttei. Mikor aztán 
igazolásra került a sor, akkor kiderült, 
hogy Ripka pártiak. Természetesen ki
dobták őket.

Még néhány sikeres próbálkozás és 
déli 12 órakor megszámláljuk 
sünk eredményét. Három óra 
szelvényt szereztünk.

Hajdú

gyüjté- 
alatt 15

Endre.

mészetesen más okok is sokszor elűzik 
a leányokat otthonról.

A családi viszáJykodás is jelentős té- 
tel az eltűnések okai 
sági romlás elűzi a 
kifizetetlen házbér az 
hátrahagyásával, az 
gyűrű a cselédet — _________ ___ ___
tekbŐl mindből akta lesz Risztics taná
csos ur osztályán, és minden egyes 
aktából töméntelen utánjárás, szaladgá
lás, nyomozás a loholó detektiveknek.

Az eltűnések 85 százaléka komoly
talan, 10 százalék komoly és 5 szá

zalék végzetes.
Az eltűntekként, nyilvántartottak 80— 
90 százaléka már régen otthon van — de 
senkinek sem jut eszébe, hogy bejelentse 
megkerülésüket. A detektív, aki nyom
ról nyomra követi az eltűnt rejtélyes 
útját, a nyomozás fonalán egyszer csak 
eljut az eltűnt lakására, ahol a keresett 
nyugodtan diskurál és a meglepett de- 
tektiwel kedélyesen közli, hogy már 
egy hete otthon van.

Az elmúlt két napon a 

között. A gazda
tönkrementeket, a 
albérlőt, holmija 

ellopott ing vagy 
és ezekből az ese-

következő el-

gery ucca 70. Schlín Ármin 34 
merész (egyébként sikkasztásért

' ?,r6f Ziehy J®^ ucca 44., Juhiig. 
Róbert 34 éves mérnök, Pongrác ut 4 
Erdős Lajos 15 éves tanuló, III. Pnfi/’ 
tasezri ut 29., Fister Gyula 17 éve. u 
uuló, II., Erőd ucca 10.. Onderlilc Ká' 
roly 42 éves órás, IX., Márton ~ •

Vi!'ányl 12, Cseri László 13£ 
,6’ V" föműhely-telcp 3.,

tér Ferenc 14 éves tanuló, Gróf Hallw 
ucca 48.. Csejdi Pál 14 éves tanuló, IX 
Gát ucca 31., ifj. Tóth László 18 éves 
tanuló, Kispest, Rákóczi ut 95., Mé.zri 
ros Lajos 55 éves munkás, Vili Ki/ 
fuvaros ucca 9., ifj. Székely Ödön 17 
éves gépkotő segéd, VII., Dembinszkv 
ucca 36., Doricza Ernő 13 éves tanuló ní/sr“,?c“‘ 2., flo6f„X Fórén0.: 
13 éves tanuló, III., Kiskorona ucca 52 
Kecskés László 14 éves tanuló, VT ’ 
Gomb ucca 29., ifj. SziffaW Jfcset „ 
óye« motorszerelő, III., Föld ucca 38 
Molnár József 54 éves nyugdíjas ívciínr’ ■szerelő, VIII., Festetich ucfa 4 ifj 
János 15 éves lapkihordó, 6 ucca 24 
Hegedűs Zoltán 22 éves szobafestő TI' 
Szegényház ucca 38., Rusz Mihály biró' 
sági dijnok, joghallgató Eger (az, egri 
kapitányság megkeresése), Ernyhardl 
Lajos 45 éves bádogos, VIII.. kemény 
Zsigmond ucca 11.. Márkus Irén 17 éve*; 
tanuló, VIII., Práter ucca 59/c, Künst- 
ler Anna 18 éves kereskedő. VIII., Mag
dolna ucca 43., Fuchs Margit 15 éves ta
nuló, VII., Rákóczi ut 59., Sárossy 
Margit 40 éves artistanő, VIII., Ko
szorú ucca 26., Schustek Gyuláné 55 
íves háztartásbeli, V., Csáky ucca 38., 
ifj. Minárik Jánosné 27 éves háztartás
beli, VII., Klauzál ucca 31., Újhelyi 
Etus 19 éves varrónő, Pozsonyi ut 19. 
alatti lakásukról tűntek el napokkal 
ezelőtt és azóta nem jelentkeztek. A 
rendőrség természetesen fáradhatatlanul 
nyomozza őket b. a.

VII.,

Japán selymek 
gyönyörű mintáKKal 

Nyers selymek 
simák és mintásak 

Crepe de Chinek 
minden színben 

Eponzsok 
divatos újdonságon 

Kartonok, delének 
szép uj mintáKKal 

Szövetek 
Krém- és divatszinekben 

Vásznak, sifonok 
Csipkék, szalagok 

Keztyűk, harisnyák 
óriási választékban, 
legjutányosabban

KLEIN 
ANTAL
Király ucca 53. sz

(Akácfa ucca sarok)

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

Kárpitosért!, vas-, 
és rézbutorgyára

leAnyssobs-, előszoba- és kertlbutorok, ernyők 
ée sAtrak minden kivitelben kaphntök 

gichnerjAnos 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20. 
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök
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Kereskedő ét Iparos Újság
120% a fényüzBsi adó 

kúsBdBlmí Hamatla
Az export és a cipöfolíozás fény

űzés a pénzügyminiszter szerint
Jeleztük már, hogy Búd János 

pénzügyminiszter rendelettervezetet 
készíttetett a fényűzés! adózás re
formálása. céljából, melyet vélemé
nyezés végett megküldött az egye>s 
gazd asági érdek képviseleteknek.

Az érdek képviseletek most tanul
mányozzák a pénzügyminiszíeij tér- 
yjezetét, s noha véglegesen még nem 
foglaltak állást, különösen az adó
kulcsnak 10—-20%-ig emelkedő ská
lája tekintetében, de már is számos 
olyan sérelmes intézkedést fedeztek 
fel a tervezetben, melyek alakulnia-' 
sak arra, hogy károsan befolyásol
ják a kereskedelem szabad fejlődé
sét. Az érdekképviseletek elsősorban 
azt kifogásolják, hogy

a pénzügyminiszter a fényűzést 
adó késedelmi kamatát havi 10, 
tehát évi 120%-ban állapítja meg 
Ugyanakkor, amidőn minden 
egyébtől eltekintve a Pénzinté
zeti Központ utján most rendelt 
el vizsgálatot a lé—50% „uzsora?-. 
kamatot szedő pénzintézetek 

ellen.

Az érdekképviseletek egyhangú 
álláspontja szerint a pénzügyminisz
ter áltál kívánt késedelmi kamat 
lelj esen indokolatlan az immár sta
bil magyar korona mellett, s honfi 
2%-os kamat teljesen kielégítheti a 
kincstár érdekeit.

Súly ős. s el&re nem látható követ- 
kezméilyekkel bíró sérelme a keres 
fedelemnek az is, hogy a pénzügy 
mintwztei; tervezete szerint

ezentaZ a>z export cikkeket is 
fényűzést adó sújtja, s igy a ma
gyar ipart és kereskedelmet 10— 
20%-os hendikep terheli az ex
portpiacokon a kiilföWi verseny 

jenfára.

Elképzelhetetlen, hogy a pénzügy
miniszteri kellően megfontolta volna 
ennek az intézkedésnek jelentőségét, 
s igy remélhető, hogy az érdekkép
viseletek kifogásainak benyújtása 
után a pénzügyminiszter, le fog 
mondani arról, hogy a forgalmiadó
zás mai rendszerével amúgy is 
(Jéggé támogatott külföldet & fény- 
űzési adó reformja alkalmával is
mét hálára kötelezze.

Végül egészen különleges újítása 
a tervezetnek, hogy adó alá vonja 
a fényűzést cikkek javítását, ami
kor is a nuínkadij után kell fény
űzési adót űzetni. Ha ez a tény 
megvalósul, úgy a kisiparosság a 
fényűzést adóellenőrök ujcrbb zakla
tásira számíthat. Fényűzést adó ter
heli ezenkívül a magánforgalmat is.

Az utóbbi intézkedések azt. jelen
tik a gyakorlatban, hogy

/to egy pincér megveszi valame
lyik törzsvendég lyukas lakk
éi nőjét. kétszer fizet fényüzési 
adót: először a vásárlásnál, má
sodszor, amikor foltot rakat a 

lyukas cipőre.

De adó alá. esik ezentúl a haris
nya mogfejolóse. a nyakkendő kifor
dítás és más hasonló polgári „fény
űzés" js,

A legnagyobb fényűzés azonban 
szerény véleményünk szerint — 

közpénzeknek kivihetetlen rendelet
gyári ásrn való pazarolása. Ezt az 
iparágat —- sajnos — mégsem sújtja 
luxusadóval a pénzügyminiszter.

Büchler Zsigmond és Társa, Budapest
Gyors , teher- é» gyUjtóforflalmak

TELEPÜK:
Wien, I., Biberstrnsse 8 — Brttn, Dé
vaiéin! 6. — W.msdorf, CorlWogner-

ö Mi ?íitalMl miüMeoíe 9 pM
Miért győzött csekély többséggel a biok iparoslistája 

A Baross Szövetség kétszinü szerepe

Belatiny-Braun Artúr vagy Hantos Elemér 
lesz a Kamara elnöke

Múlt számunkban elsőnek jelentettük, 
hogy a kamarai választásokon győzel
met aratott az érdekképviseletek által 
alkotott blokk listája, a megemlékez
tünk arról is, hogy az iparostagok meg
választása nem történt zavartalanul, 
mert az egyhangú választásra számitó 
blokk vezetőségét meglepetésszerűen 
érte az ellenpárt váratlan előretörése. 
Csak igy történhetett, hogy a blokk 
listája igen csekély szavazattöbbséggel 
győzött, s az iparosok nagy része nem 
tartotta szükségesnek, hogy résztve- 
gyen a választáson. Csupán ennek a 
körülménynek tudható be az ellenpárt 
„erkölcsi" sikere, melynek értéke azon
ban nagyon könnyen vita tárgyává 
tehető. Kétségtelen megállapítást nyert 
ugyanis, hogy

a Keresztény Iparosok Szövetsége, 
mely a blokkban helyet foglalt, s « 
blokklistán tagságot is kapott terv
szerű előkészületek után megszegte 
a választási paktumot és teljes ere

jével az ellenlistát támogatta.

Egészen bizonyos az is. hogy ez az 
elhatározása nem keletkezhetett az 
utolsó pillanatban, hanem a Keresztény 
Iparosok Szövetségének vezetősége 
ugyanakkor szervezte meg titokban az 
ellenpártól, amikor nyíltan és hivatalo
san megpecsételte a blokkal való fegy
verbarátságot. Mikor azután embereit 
elhelyezte a blokk listáján, mindé® sze
mérem nélkül átvette az ellenpárt vá
lasztási haleónak vezetését, hogy ezen 
az utón erőszakolja célhoz néhány tag
jának törtevéfiét a blokkban résztvevő 
többi érdekképviseleti jelölt rovására. 
Műller Antal

a Keresztény Iparosok Szövetségé
nek igazgatója — akit természete
sen elsősorban kötelezett volna a 
blokk megállapodás — személyesen 
vezette és irányította a blokk-elleni 

puccstrt

ezzel hivatalosain is dokumentálta.s ----------—
hogy a Keresztény Iparosok Szövetsége 
nem helyez súlyt az adott szó szentsé
gére.

Ez az árulás — sikertelejisógo da 
cára — naíry elkadvotlonedéat okozott a 
blokkhoz tartozó érdekképviseletek kö
zött molyát: csuk fokozott a Baross 
HzövotséK Mlszinii szerepe.

A Baross Szövetség uryan nem 
szögie meg nyíltan a választAsi pak
tumot, de teljesen passzivitásba vo
nult, s nőm kifogásolta, hogy egyik 
vezotfitagja Mttller 1. Leó erkSlosl- 
lég és anyagilag támogassa m ellen

pártot. |

íA történtek után természetesen kéts< 
geaaó válik, hogy a jövőben a Kérész, 
tény Iparosok Szövetsége és a Baross 
Szövetség részt vebetnok-e az érdek 
képviseleteknek együttanüködéero alu Íoíott munkásságában, annál l» Inkább, 
mert a Baross Szövetség is toUraen le
vetette álarcát a választások befejezése 
után, a

a Baross Szövetség hivatalos lapjá
ban Farkas Elek Igazgató egészen 
nyílt, de annál kevésbé ízléses tá
madást Intéz a blokk listája, a az 
újonnan megválasztott kamarai ta

gok ellen,

•ikik közül ugylátssik csak a Baross 
Szövetség híveit tartja méltónak a ka 
mar&í tagságra. . .

ügy crtogülünk egyébként hogy ami _ _ __________
------------ "Ita'nmüBM Kereskedő *■ Ipnroi Untaim la»|a

kor a Keresztény Iparosok Szövetsége 
a Baross Szövetség által támogatva a 
blokk lista megbuktatására szövetkezett, 
ezzel a szövetkezéssel messzebbmenő cé
lokat is igyekezett megközelíteni. Ha 
ugyanis a választási trükk sikerrel járt 
volna, úgy a blokk-listán elhelyezett | 
tagjaival, s az ugynevezett mezei ha
dakkal reménye lehetett volna a két 
kurmis-érdekképv'sóletnek arra, hogy 
magukhoz ragadják a Kamara vezetését, 
s tetszésük szerint töltsék be az elnöki 
állásokat, úgyszintén a Kamara számára 
biztosított törvényhatósági és felsőházi 
tagságokat. Ez a terv természetesen a 
bukás következtében teljesen meghiú
sult, s a kamarai elnökség, s két alel- 
nökség, valamint a többi tisztség sor
sáról a józan megfontolás fog határozni.

Ezekben a kérdésekben egyelőre még[ AAMWAAWVMAMWWVWVWWWWkAWMMWWMMMAAAMMWMMM 
Miért maradt abba

a cjeh szerződés tárgyalása 
Csehország az agrárvámok maliéit foglalt állást — 
Ausztria és Csehország közös frontot létesített Magyar, 

ország ellen
A kötött gazdasági rendszer in- 

i lézményeinek megszüntetése után a 
l kormány a közvélemény kivánsá- 
i gájía, de kényszerítő gazdasági okok 
i miatt is szerződéses tárgyalásokat 
i kezdett az egyes hatalmakkal. Né
hány lényegtelen szerződés a leg
több kedvezményi elv alapján létre 
is jött, a kormány azonban az utód
államokkal mindaddig nem kötött. 
tarifális egyezményt, amíg a í^ánk j 
nézve kétségkívül legnagyobb fon- i 
tosságú országgal, Csehorfizággal j 
a kereskedelmi szerződést meg nem • 
kötötte. !

A magyar kereskedelempolitika i 
központjában ugyanis iparfejlesz- í 
tési törekvések állanak és az utóbbi [ 
évek során nagy lendületre szert tett :■ 
textiliparunk védelme az a legfőbb ; 
cél, amelyet a kormány a kereske- 

1 delmi szerződések megkötésével is :i delmi szerződések megkötésével is : 
* elérni akart. Minthogy pedig a ha i 
I zai textiliparnak legfőbb verseny- ■ 
társa Csehország, amely elsősorban 
textilvámjaink mérséklésére fogja; 
koncentrálni kívánságait, a kor 
mány először is Csehországira 1 akart 
tarnflUs egyezményt kötni és az eb
ben. nyújtott kedvezményeket kí
vánta a többi államok részére is biz
tosítani.

Az előzetes tárgyalások meg is in
dultak és mindkét ország képviselői 
kölcsönösen közölték egymással ki- 

. vánságaikat A több száz pontban 
, összefoglalt kívánságok részletes 
tárgyalása és az engedmények fe-: 

i lett! alkudozás azonban meg sem ,
kezdődött, mert

thelsrssá.q kormánya abban az 
időpontban mén nem határozott 
afelől, vájjon az agrárvámokat 
el Ithet-t Csehországban ejteni. 

I Ennek a kérdésnek sz eldöntésétől.
• függött ugyanis az, hogy a cgcli ilakozó egységes frontjai, aiuciyua 
kormány tud-e a cseliorsaátri agrár ; Ausztriát is igyekszik belevonni, 

[vámok mérséklésével ellenértéké! , Erezve azt, hogy a cschorszar, ag- 
1 nynitani azokért a kívánságokért, rárvámok miatt Magyarországgal 
amelyek a magyar textllvámok | szemben támasztható Igényeit mer-

. V ttllSttg' / i , | íilvciiiivn unó i ,
amelyek a magva r textil vámok 1 szemben támasztható igényeit mer- 
mérséklésére vonatkoznak. Nyilván-1 sékelnie kell, a cseh kormány azzal 
való Ugyanis, hogy amennyiben a a 2ervvnl nknr célt|nx lntn,» hog>

nőin alakult ki a Kamara többségének 
álláspontja.

Belatiny-Braun Artúr elnöksége 
alatt általános rokonszénvet és meg
becsülést biztosított magának mér- 
sékelt, s mindig korrekt magatartá

sával
úgy, hogy sokan vaunak, akik örömmel 
látnák, ha ismét, hajlandó volna az el
nökség elfogadására, s ezzel biztosítaná 
a Kamarának régi, megszokott meder
ben való továbbmüküdését. A kamarai 
tagok egy része azonban: — a volt elnök 
személyének minden mogbecsüléao mel
lett — több erély, lendületet ég a ma! 
gazdasági viszonyok által megkívánt 
szellemet szeretne érvényesíteni a Ka
mara vezetésében, bízok elsősorban

Hantos Elemér elnöksége mellett 
foglalnak állást, akit úgy képessé
get és szaktudása, mint pedig a kül
föld előtti nagy presztízse tesznek 
hivatottá az elnöki szék betöltésére.
Az ő napi kérdéseken felülemel kedd 

személye minden irányban garantálná 
a Kamara eredményes működését, azon
ban. még kérdéses, hogy Hantos Elemér 
nagy elfoglaltsága mellett egyáltalán 
vállalkozna-e az elnöki tisztség betölté
sére. Egyébként választási harcra alig 
van kilátás, a a kamarai tagok minden 
valószínűség szerint egyhangú megálla
podásra fognak törekedni. Az afrfnőH 
tisztségek betöltése tekintetében pedig 
még komoly kombinációk sincsenek, s 
az eddig felmerült nevek csupán az 
önjelöltek jámbor óbaját juttatják ki
fejezésre.

: cseh kormány a magyarországi ag- 
< rártermékek Csehországban *való 
| elhelyezését az ottani agrárvámok 
[mérséklése révén biztosítani nem 
I tudja, a magyar toxtilvámok mér- 
i séklésére irányuló kívánságait is 
] szerényebb keretek közé kell szorí- 
j tania, .mert hiszen ezekért az enged- 
I menyekért ilyképen semmiféle eb 
lenértéket sem nyujlhat.

Ennek a kérdésnek az eldöntése a 
legutóbbi napokban következett be, 
amidőn is a cseh kormány kényte
len volt az ottani agrárkörök kí
vánságainak eleget téve az agrárvá
mok mellett állást foglalni. A mi
nisztertanács er.revonalkozó határo
zata ugyan politikai bonyodalmakat 
is idézett elő Csehországban, 
amennyiben a szocialista miniszte
rek azzal a szándékkal foglalkoz
nak, hogy kiválnak a kormányból, 
ez a harc azonban valószínűleg oly 
kompromisszummal fog végződni, 
amely sértetlenül meghagyja, az ag
rárvámokat is, a. szocialistákat pe
dig más téren, nevezetesen jóléti in
tézmények megteremtésével fogja 
kárpótolni.

A helyzet tehát az, hogy a tárgya
lások újrafelvétele alkalmával a 
cseh delegátusok lényegesebb en
gedményeket a csehországi agrár.i 
vámokból nem igen fognak nyújt
hatni, ennélfogva nekik is meg kell 
majd elégedniük a magyarországi 
texíilvámok lényegtelen mérséklői 
sével.

Természetesen ti cseh kormány is 
érzi azt, hogy ilyen körülmények 
között a kereskedelempolitikai tár
gyalásoknál meglehetősen gyönge 
pozíciója van és ezért má.> módon) 
igyekszik ezl a hátrányát ellensúi 
lyozni. Újból felélesztette a kisán- 
lántnak ezúttal gazdasági téren hai 
dakozó egységes frontjai, amely bej 

strassB
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Magyarország ellen létesített egy 
«éges frontban résztvevő államok 
között, felosztja a velünk szemben 
támasztható követeléseket és

u gazdasági kisávtánt egyes or
szágai részletekben fogják ki
harcolni a M agyarországtól kí
vánt engedményeket, amelyek 
azután a legtöbb kedvezményi 
elv értelmében az összes külföldi 
államokra ki lógnak terjedni.

A tefrv lehat az, hogy Csehország 
fcsak a textiláruk egy részére, Ausz
tria pedig a textiláruk másik cső 
portjára nézve fog vámkedvezmé
nyeket követelni, ezek a különbözei 
Országoknak megadandó kedvezmé
nyek azonban mindegyik szerződé
ses államot meg fogják illetni, mint
hogy a legtöbb kedvezményi elv ér
telmében azok az előnyök, amelyeket 
Magyarország valamely államnak 
nyújt, a többi szerződéses országot 
is automatikusan megilletik.

Ezzel az egységes gazdasági 
fronttal szemben Magyarország 
?®ak úgy veheti fel a küzdelmet, ha 
szintén egységesen, vagyis együtte
sen veszi tárgyalás alá azokat a kü
lönböző részről érkező, de egységes 
terv szerint beosztott követeléseket, 
ijwnelyek a magyar vámtarifa, kü
lönböző tételeinek a mérséklésére 
^vonatkoznak.

A gazdasági élet mindenesetre ag
godalommal látja a szerződéses tár
gyalások esélyeinek ilyetén csökke
nését, minthogy ilyen körülmények 
között a kereskedelmi szerződések 
megkötése ismét hosszabb időt fog 
igénybe venni. Már pedig ezekre a 
szerződésekre sürgősen szükségünk 
volna, mert a hónapok óta tartó gaz 
'dasági krízis enyhülése csak a vá
mok mérséklésétől és a külkereske
delmi forgalomnak megélénkülésé
től várható.

Hiteltudósítók 
harca

IWég a békeidőkre nyúlnak vissza an
nak a rendeleti szabályozásnak Az 
előzményei, melyet a kereskedelemügyi 
minisztérium a hiteltudósitó irodákra 
.vonatkozólag életbeléptetett. Akkor Jeg- 
élsősorban az egyes cégek bonitasát fel
tüntető nyomtatott címjegyzékek közzé
tétele ellen volt az érdekeltségnek kifo
gása, abból indulva ki, hogy ezek a 
könyvek sok visszaélésre adnak alkal
mat azáltal, hogy a bonitási klasszifiká
ció az ily könyvok kiadóinál megvásá
rolható.

A háború ideje alatt a hitelügyletek 
.úgyszólván teljoson megszűntek s igy 
a hiteltudósltó intézmény jelentősege is 
nagymértékben csökkent. Elpihent en
nélfogva a szabályozás terve is, amely 
csak a legutóbbi időkben a hitelügyletek 
rcaktiválásával egyidejűleg került ismét 
napirendre.

. Ez a régóta elkészített szabályozás a 
kereskedelemügyi minisztérium rende
letében jutott kifejezésre, amely egyebek 
között eltiltotta a hiteltudósltó irodákat 
attól, hogy levelezőiknek, kutatóiknak 
és ellenőreiknek nevét a kérdezősködő 
féllel közöljék. A rendelet kiadásával 
körülbelül egyidőben azonban ismét fel
élőn* a hiteltudositói intézménynek az a 
már bOKeidŐkbeii is bevált alakja, 
amelynek lényege éppen abban áll, hogy 
a hiteltudósitó iroda az állnia kiadott 
Jegyzékben megjelöli az egyes helyisé
gekben szerződtetett levelezőinek nevét, 
akihez a kérdezősködő felek a hiteltudó 
fiitó iroda szelvényeinek átadása mel
lett közvetlenül fordulhatnak és az in
formációit is a levelezőktől közvetlenül 
kapják meg.

Ennek az úgynevezett Regenhardt- 
rendszerü Ili tel tudósi tusnak előnye a 
közismert hiteltudósitó irodákkal szem-

AP°eg^ ís textilgyárak kép-
- i _■ viselete: Budapest, 

Mit TÓ O V» Mérleg ucca 72

Beck Vilmos és Fiai
gyapjúirugyiral

Qross — MoserlUoh
- inerích öltő Hnmpolco

Iroda:
Mci VI, Hlridiangassa 25

Ili tel tudó
in őst fel 
a béke- 

az üzlet- 
kiterjedt

irodák ez 
hiteltudó-

ben abban áll, hogy a kereskedelmi és 
ipari vállalatok közvetlenül, tehát gyor
sabban ós olcsóbban kapják meg az in
formációt, mint a hiteltudósitó irodák
tól. Ha ugyanis* valamely vállalatnak 
információra van szüksége, a Regen- 
hardt-readszerii hiteltudósitást felhasz
nálva közvetlenül ir annak a levelező
nek, aki az illető községben az iroda 
megbízottja s a választ ettől közvetlenül 
kapja meg. Az egész művelet lebonyolí
tása tehát egyszerű levélváltás formá
júban történik és kedvező esetben 48 óra 

i alatt elintézést nyer. 
| Ezt a Regenhardt-rendszerű 
silói intézményt, élesztette 

1 egyik vállalatunk, mely már 
j időkben is foglalkozott ezzel 
j ággal és meglehetősen nagy 
I régre tett szert, 
' A közismert hiteltudósitó 
: ellen a Regen hardt-rendszerű

sitás elen akciót indítottak és támasz- 
i kodva az előbb említett miniszteri ren
deletnek arra a szakaszára, amely a lo- 
vuleztík nevének a közlését tilalmazza, a 
kereskedelmi minisztériumtól egy olyan 
pótrendelet kiadását eszközölték ki, 
amely a levelezők nevének jegyzékekben 
vagy nyomtatványokban való közzététe- 

1 lét általában eltitltja.
Nyilvánvaló, hogy ez a tilalom telje- 

! sen lehetetlenné teszi azoknak az irodák- 
: nak a működését, 
I éppen a lovelezők 
I utján való közzétételében áll, 
; tehát az is, hogy ezen irodák 
I lomba nem nyugodhattak bele. 
. a kereskedelem és ix „. ____ ______ ___ ___ . —. __
j vóvo igénybe, ellenakciót, kezdettek a' afelett, vájjon a 
j pó (rendelet említett szakasza ellen. 
: Ennek a harcnak a kiegyenlítése, il ■
I letvo a helyzet tisztázása céljából a ke- • _ _________ ____________
! reskcdelmi miniszter a Budapesti Ke- lete részéről Vágó Gyula dr. hang- 
‘ reskcdelmi és Iparkamarát kérte véle- súlyozta ezen rendszer előnyeit a gyor- 
I ményadásra, amely viszont a hiteltudó- j saság és olcsóság szempontjából, szem* 
sitó irodáknak, valamint a kereskede ben azokkal a régebbi hiteltudósitói iro- 

I lem és ipar képviselőinek bevonásával dákkal, amelyektől az információt csak 
; szakértekezleten vitatta meg az ügyet. késedelmesen lehet megkapni.

A Kemény Dezső dr. kamarai titkár Az értekezlet, végül abban állapodott 
elnöklete alatt pénteken tartott szakta- , meg, hogy a Kereskedelmi és Iparka- 
náoskozáson a hiteltudósitó irodák kép- mara intézzen felterjesztést a miniszté- 
viselői a kamarának egy 1913-ban tett riuinhoz és ebben kérje ezen Regen - 
előterjesztésére hivatkozva, továbbra is , hardt-rendszerü irodák működésének az 
arra az álláspontra helyezkedtek, hogy | engedélyezését.

Teljes ílruhízási jogot kér a My 
íz 19Z5-26. évi felhctalmazdsban

Harc az agrárhitel kormány biztossás a 
körül

i Az egyes tárcák között Is alkalmazható lesz a virement. 
Ax ellenzék az ellenőrzési Jog csorbításának tekinti 

a tervezett intézkedést

A pénteki minisztertanács a fö- 
lyóiigyeken kívül több igen fontos 
gazdasági jelentőségű kérdéssel is 
foglalkozott. így az 1925—26. évi 
költségvetés tárgyalása során elin
tézték az egyes tárcák között felme
rült differenciákat, majd — mint a 
legbeavatottabb helyről értesülünk
— úgy határoztak, hogy az 1925—26. 
költségvetéshez beterjesztendő mog- 
ajánlási törvény javaslatban

felhal il lm ázást kér a kormány a ki
adási tételek összegének az, egyes 
tárcák között In foganatosítható át

ruházására.
Ez azt jelenti, hogy például a kul
tusztárca kiadási tételeinek egyrésze
— mindig a szükséghez ós lehető
séghez képest — átruházható pél
dául a földmivelési tárca kövébe 
tartozó valamely utóbb felmerült 
és a költségvetési törvénybe szám
os tételszerjien fel nem vett kiadás 
fedezésére. Az 1924—25. évi költség
vetési felhatalmazásban is szerepel 
az átruházási jog, az ug^nevezetl 
virement, de lényegesen korlátozott 
formában, mert a kormány csak 
arra kapott felb'.tálmazást,• hogy az 
egyes tárcák Költségvetése kereté
ben lehet helye átruházásnak, de 
például honvédelmi tárcára kontem- 
plált kiadás nem használható fel 
példáid ker.esekedelmi célokra.

Ellenzéki kör kben a kormánynak 
ezt a tervét legnagyobb meglepe
téssel fogadják. Általános az a véle
mény, hogy ilyesmire még nem 
igen volt példa és ha a ko'rmány 
ehey. a -tervhez ragaszkodnék,

a parlamentnek a mluiszterl felé*

I

a levelezők nevének közlése, vagy 
nyomtatványokba:) való közzététele el- 
lonkezik a hiteltudósitáenál nélkülözhe
tetlen diszkréció követelményével, en
nélfogva eltiltandó azért is, mert ily- 
inódon a miniszteri rendeletben megál
lapított biztosítékokra vonatkozó ren- 
dolkeaéseket könnyű volna kijátszani. A 
hiteltudósltó irodák véleménye szerint 
azok a levelezők, akik közvetlenül érint
keznek az információt kérő felekkel, tu
lajdonképen önálló hiteltudóeitói ipart 
folytatnak, az ezen ipar gyakorlásához • 
megkívánt kellékeket tehát saját sze
mélyükben igazolniok kell.

A korost edolmi és ipari körök Téle- 
ményo ezzel szemben az, hogy az ily 
ronszerü hiteltudósitást nem kell aka- f 
dályozni, mert ez módot nyújt a keres- j 
kedelmi és ipari vállalatoknak arra, I 
hogy az információt gyorsan és olcsón 
megszerezhessék, ami különösön a mos
tani időkben rendkívül fontos.

Az Országos Kereskedő és Iparos Szö
vetséget a szaktan úcskozáson Leder- 
mann Mór elnök és Szarka István dr. 
képviselték, akik az OKISz álláspontját 
kifejtve kijelentették, hogy a kereskede
lem sziveson látja azokat a hatósági 
rendszabályokat, amelyek a hiteltudósi
tói intézmény körül felburjúnzott vissza
éléseket akarják megszüntetni, a Re- 
genhardt-rendszerü hiteltudósitáa ellen 
azonban a múltban panasz nem merült 
fel, ennélfogva ezzel szemben tiltó rend
szabály fölállítása nem indokolt Meg

amelyeknek lényege 
nevének jegyzékek t

érthető . _ .
a tila- . kell várni az iroda működése körül szer- 

—- hanem. zott tapasztalatokat és ennek eredmé-
ipar támogatásút > nyéhez képest lehet azután határozni 

„' afelett, vájjon a felekkel közvetlenül 
| érintkező levelezőkre vonatkozólag szük- 

il- ‘ sógesek-e garanciális intézkedések.
A Cipőkereskedőők Országos Egyesü- 

hang-

t

lősség ellenőrzésére amúgy is meg
nyirbált jogát valósággal megsem

misítené.
Búd János pénzügymi’niszter a 

pénteki miniszter.taiiácsnak bemu
tatta az aranymérlegről szóló ren
deletet, amely a felhatalmazási tör
vény alapján készült A rendelet 
intézkedik

a vállalatok felértékeléséről, 
ami papirkor.onában a mai lényeges 
értéknek megfelelő formában foga
natosítandó. A rendeletet, amelyet 
a. minisztertanács elfogadott, kedden 
tárgyalja a 33-as bizottság.

Szóbakerült a pénteki miniszterr 
tanácsban az agrárhitel kormány - 
biztosságának kérdése is. A pénz
ügyminiszter, ugyanis, — mint leg
utóbbi parlamenti bestédéiben beje
lentette —az agrárhitelek folyósí
tását, végző pénzintézetek altruisz- 
tikus működésének ellenőrzésére 
kormánybiztost fog kinevezni.

Búd miniszter jelöltje a kormány
biztosságra Szabóky AlajvS állam* 

titkár,

aki a pénzügyminisztérium hitel 
ügyeit irányítja. Az cgységespárí 
tagjai kizárólag személyi — érint 
kezénl okoknál fogva állást foglal 
lak Szabóky Alajos kormánybiztos 
sága ellen és

arra kérték a pénzügyminisztert, 
hogy Vargha Imre államtitkárt, ar, 
adóosztályok vezetőjét hízza meg 
az agrárhitelek utalványozásának 

ellenőrzésével.
Dönté* még nings.

Deutsch Mór és Fíall
Uilmos császár út 6 35 I

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Szőrme- 1 
árugyár. Posztó- és bélésáruk nagyban |

Guíímann és Fekete

ti

1

köt.zövöít- és kötöttárugyér 
Budapest- Óbuda 

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

íANKBK PALOTA)

Zsebkendők, női fürdőruhák, textiláruk nagybani

MhMa,ala HochsfadfEr Plúr és Fiai 
kötény-, gyermekruha-, női- és féríi- 
fehérnemuek gyára Budapest, Károly 

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

Neurath Ignác Nagykereskedés
Alapittatott iv- Károly
1852. évöen körút5. sz.

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

8. addington & Co Ltd 
londoni posztógyári 
cég vezérképviselői

N\fUyrXSEiHÉR ÉS KLINOER
Budapest IV, Kossuth Lajos u. 17

'Telefónszáni: József 111—54 101

36 Legjobb minőségű 
férfi- és nőiszövetek 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

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

Weisz H. Ármin Budapes*. Károly körút
13 (az udvarban). Gomb és varrókellékek kereskedése

Sugár Arnoid üzletház Buda
pest \,Sas ucca 20. szám. Kendő-, zsebkendő-és 
divaiárunagykereskedő. — Állandó dús raktár

észieiflxetésre
férfiöltönyök, raglánok, női vclourkabátok 
szőnyegek, sczlonfakarók, föjjgönyök és 
áaygarniturák és ni indenne mu ruliázali 
cikkek utéroyOs iron kaphatóki 

Dob ucca 9. szám, félemelet 1,
E lapra hivatkozóknak 5 százalék kedvezmény’

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

Partos, Gfűsz és Tsa nagy kereskedés
VI, Király ucca 8. Nagy választék: Libéria,. ;ndör* 
ségi, tűzoltó, közszállitási és kocsiposztókban

EibenschützS.táncior
sxövetáru-nagyKcreskedése, V, Sas ucca 4. Legna
gyobb raktár az összes női- és férfiszövetekben

parantszövet- és liéiésárnnagykereskedók
A Budapest — Warnsdorfi 
Pamútszövőgyár R.-Társ. 
egyedárusítói lerakata.
Budapest V, Zrínyi ucca 15 48

Pajor és Griess
kedése Budapest V, Bálvány ucca 5. szám

késziti Búrné M. Amália
Budapest, Izabella ucca 10
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A kényszeregyezségi eljárás 
reformja

írta: Kemény Dezső dr., a budapesti kereskedelmi 
iparkamara titkára

.A '?haittHe«nelehnÍ.? es(-az(-Dia-U?k I A Kormány peaiK rendeletileg 
ho«- a. bejelentéstől

.lenségi ügyek intézésére majd az 
erdnkeltseg nyerjen valamilyen for
mában ingerenciát. Viszont nemcsak 
a, merkantil, hanem a jogászkörök
lőén is tisztában vannak azzal, hogy 
;a csodönkivüli kényszeregyesség mai 
formájában az adott viszonyok kö- 
jzott alig valamivel kedvezőbb madá
rnál a csődnél. A nemzeti vagyonnak 
iífeii jelentékeny , része pusztul el 
a kényszeregyességi eljárással kap
csolatos horribilis költségek révén, 
amelyek az adósságok fedezésére hi
vatott vagyonállag túlságos arány
talan nagy részét felemésztik, úgy
hogy a bosszú hónapokon át elhúzó
dott eljárás befejeztével a hitelezők
nek édes-kevés jut. Ez az állapot 
vezetett arra a gondolatra, hogy

magánegyezkedést kell a 
kényszeregyességi eljárásba be
kapcsolni, illetőleg a magán- 
egyesxégek megkötésére a iehe- 
tőstyet a kényszeregyességi el
járás keretén bélül megterem

teni.
Az. adósoknál ma is meg volna 
‘hajlandóság magánegyesség

s erre alkalmas egyéneket az érdek
képviseletek ajánlhatnának neki. 
Ezeknek a díjazása szerény, ellen
ben működése szakszerű lesz és azért 
még abban az esetben is, ha a ma
gánegyesség megkötése nem sike
rülne, a jelzett előstádium nagy
mértékben megrövidítené és meg
könnyítené a későbbi kényszeregyes
ségi eljárást.

Ez volna a lényege az uj reform
nak. A kereskedelmi minisztérium 
rokonszenvez az ujjitással. amelyet 
a kamara részletes indokolás kap
csán terjeszt fel. Most még az igaz
ságügyminisztert kell megnyerni. 
Ha ez sikerül, akkor a magyar keres
kedelem és ipar oly intézményt 
nyer, amely remélhetőleg minden 

■m . , , j tekintetben áldásos működést fog
■Köntös meg a vagyonellenőrés kifejteni. És Magyarország lesz az 

kérdésé. A hitelvédő szervezet a sa- úttörő a kényszeregyességi eljárás 
jat megbizottaival fogja végeztetni, I életre való reformja terén.

A kormány pediK rendeletileg 
íondaná ki, hogy h bejelentéstől 

az számított pl. 4 héten keresztül az 
adós ellen sem végrehajtást vezetni, 
sem zálogolást foganatosítani nem 
lehet. A megtörtént bejelentést ter
mészetesen azonnal a bírósággal 
kell közölni és kellő módon nyilvá
nosságra kell hozni.

A főváros
újabb 9 milliárdos tatarozási hitelt 

kér a kormánytól

„ a
---------- „ —„—„„___   kö

tésére. csakhogy az a baj. hogy ha 
az adós a hitelezővel egyezkedni 
Próbál, mindig akadnak egyes hite
lezők, akik félretéve minden egyez
kedést, a maguk követelésének biz
tosítására erélyesebb eszközöket, 
mint a végrehajtás, zálogolás stb. 
Igénybe veszik. Tgy azután a bírói 
kényszeregyességi eljárást megelő
zőleg a magánegyesség száz eset kö
zül 99-ben meghiúsul. Viszont, ha 
a fizetésképtelenség a kényszeregyes- 
ségi kérvénnyel a bíróságnál beje
lentetett. akkor ugyan szünetel az 
a^ós ellen minden kielégítési és biz
tosítási törvényes lépés, de magán
egyezkedésre már nincsen alkalom, 
rögtön életbelép a méregdrága va
gyonfelügyelői intézmény, megakad 
az adós üzlete stb. ’

Ezen a vonton kell tehát az el
járást reformálni; módot kell 
találni arra, hogy a megtörtént 
bejelentés után az adós a kimé- 
leti intézkedés oltalma alatt ma
gánegyesség kötéséről tárgyal- 

s hasson,
A felmerült és minden oldalról 

helyesléssel fogadott terv szerint 
a Budapesti Kereskedelmi ás Ipar
kamara a .vidéki kamarákkal és az 
összes hivatott kereskedelmi és ipari 
érdekképviseletek bevonásával hitel
védelmi szervezetet alokítana, amely 
az egyes testületek kiküldötteiből 
állana.

Ez a szerv volna az áltafáriös és 
a szakmai hitelezői védegyletek 
közreműködésével hivatva a nála 
bejelentett fizetésképtelenségi ese
tekben a magánegyesség irányá
ban a. tárgyalásokat folytatni.

' J’ K4r0,y Körút 19 ElüZlg nenrih Telelőn József 122-87 
Külföldi gyárosok képviselője

A kurzus négyéves uralma alatt 
a pusztulás ült orgiát a főváros 
fölött Négy év alatt nemhogy al
kotásra nem volt gondja az akkori 
hatalmasoknak, de még a meglevő 
vagyonok megóvása, gondozása 
sem volt fontos a számukra. Min
den idejüket, minden gondolatukat 
lefoglalta a politikai torzsalkodás, 
a gyűlölet szitása s amíg a város
házán ennek a szellemnek a meg
honosításán fáradoztak Wolff és 
társai^ addig a főváros vagyontár
gyai. épületei sorra martalékává es
tek az enyészetnek. A múlt évben 
már nem volt egy iskola, amelynek 
ép lett volna a teteje, nem volt egy 
templom, amelynek falán meg lett 
volna a vakolat, nem volt egy vá
rosi épület vagy bénház, amelynek 
falai ne omladoztak volna.

A kurzus négyéves nemtörődöm
sége megbosszulta magát s ha a fő
város azt nem akarta, hogy vagyo- 
nai rövidesen romba dől jenek, úgy 
gondoskodni kellett a leghalasztha
tatlanabb javítások elvégzéséről. A 
főváros súlyos pénzügyi helyzeté
ben azonban nem. is gondolhatott 
arra, hogy a maga költségén fogjon 
hozzá a nagy javítómunkához s ez
ért a kormányhoz fordult segítség
ért s nagyobb hitelt kórt a tataro
zás megindításához. A kormány az 
ősszel 15 milliárdot folyósított erre 
a célra a fővárosnak a legsúlyo
sabb feltételek mellett s kikötve, 
hogy a kölcsönt egy év alatt 4 rész
letben tartozik a főváros vissza
fizetni.

A 15 milliárd azóta már régen el
fogyott, végeztek ugyan egyes épü
leteken kisebb-nagyobb javításokat

azonban még mindig egy egész se- ; 
reg sürgős munka vár végrehajtás
ra. A tatarozás nagyobb része még 
hátra van. A fővárosnak azonban 
még most sincs pénze, hogy a maga 
erejéből folytassa a megkezdett 
munkát, sőt kénytelen a szerződés 
értelmében visszafizetni a kor-1 
mánynak a 15 milliárdos kölcsönt, 
amelyre eddig már négy milliár
dot törlesztett. A tanács azonban el
határozta, hogy befejezéshez jut
tatja a középületek helyreállítását 
s feliratot intézett a kormányhoz, a 
melyben azt kéri, hogy utaljon ki 
az állam újabb 5 milliárdot s fizes
se vissza azt a 4 milliárdot. ame
lyet a főváros az előbbi kölcsönre 
eddig lefizetett. Kéri továbbá a ta
nács, hogy a kölcsön folyósítása 
esetén a kormány állapítson meg 
enyhébb feltételeket s a visszafize
tésre csak a jövő évben tartson 
igényt

Kovács Ernő
13 posztünagykercskedés 
Budapest V, Nagykorcna u. IS

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Neustadt an dór Taíolfickte
1. B. Jungbunzlau i. B. 

Kratzau i. B. Dalowitz 1. B.

vezérképviselete Magyarország számára
Béos, Zelinkagasse 4

! Porges és Társa Rt.
I textilnagykereskedés Károly körpt 19. Vezérigazgató 
| Wild |enő. Igazgatók Baum Mór ét Sohonenaoheln Béla

Erasmo M. Reda 
Biella

41 *
Textilwaren altér Art
Ropresantam von Textllfabrtkon

Reifzer Emil nagykereskedése
VJ. ásnfl/rf, Jtnlto*

Herllnger és Rubel
posztó- bélesarunaívkereskedCs. FöOzl.t: 
Halván, ucca H. Delafiazlet: Dohány ucc. 19

WARENHAUS
VI, MARI AHIbFERSTR ASSE 85-87 
SOMDESTES. BlliHGSTES KAUFHAUSZ WIEN

Fogaszat-dentist
MARFAI ARTÚR Ms®26

Kik a Kamara uj tagjai
Az alábbiakat! közöljük a budapesti 

Kereskedelmi óh Iparkamara ujuunau 
megválasztott tagjainak névsorát a hi
vatalos választási eredmények alapján.

Az uj Kamara tagjai egyébként a 
blokk-listák teljes győzelmével a követ
kezők lettek. Rendes tagok: Belatiny 
Artúr .borkereskedő, Bolopotovszky Kál - 
mán füszerkereskedő, Drucker Gézi* 
férflruhakereskedő, Éber Antal búnk- 
Igazgató, Eppinger Károly kézinüáru- 
kereskedő, Farkas Vilmos füszerkores- 
kedő, Fischer Ödön selyemkereskedő, 
Frey Kálmán gabonakereskedő, Gon.d& 
Hugó gyári ügynök, Hantos Eleméi’ dr- 
bankigazgató, Heinrich Dezső vasnagy
kereskedő, llirsch A. Jakab borkeres
kedő, Kovács Hermann tea kereskedő, 
I/édennann Mór posztókereskedő, Muda- 
rassy-Beck Gyula báró bankigazgató. 
Magyar Bertalan női ruhakereskedő, 
Mössmer Pál dr. vászon- és fehérnemű
kereskedő, Roisz Jenő d.r. kereskedelmi 
részvénytársasági igazgató, Saxlehner 
Ödön ásványvizkereekedő, Struczky 
Sándor piaci kereskedő. Székács Antal 
üvegkereskedő, Szénássy Béla papirke- 
rcskedő, Vértes Emil férfidivatkeres
kedő, Vük Gyula fakereskedő. Póttagok: 
Mikler Sándor, Werthoimer Hugó, Né
meth József, Strassor Gyula, Zimmer 
Ferenc, Szárföldy József, Schillinger 
Sándor, Schreyer Béla, Vizy Domokos, 
Földes ö. Ede, Ilingwald Henrik, Havas 
Ferenc, Fóliák Gyula, Rössler József, 
Kátai Ernő, Major János, Biharik Imre, 
Róna Manó, Perényi Mór, Zerkovitz 
Oszkár, Rothberg Vilmos, Gottliob Béla, 
Hoffmanu neBedek és Komlós Sándor.

Az iparosok részéről. Rendes tagok: 
• Németh Gyula, Báthory István, Dem- 
bitz Gyula, Nagy Antal, Kreke Dávid, 
Gschwindt Ernő, Vida Jenő, Biró Pál, 
Lingel János, Szurday Róbert, Kart- 
schoke János, Kaszab Aladár, Vass 
Kálmán, Kovács P. József, Reiner Mór, 
Gundel — ■ • — -
Ferenc, uungii 
Becsey Antal, 
Sándor ' 
tek:
János, Harcsa Béla, Huber József, Spel- 
ter Henrik, Czippauer László, Sebők 
János, Peterdy Elek, Stulcz Ferenc, Dá
vid Sándor, Fáhn Sándor, Dávid Ká
roly, Hosszú Istváli, Végit János, Mar- 
jay .Ferenc, Kollár Gábor, Miakits Ká
roly, Nagy Ferenc, Kovács Károly, 
Kraft István, Pető György, Lochmayor

Károly, Rechuitz Béla, Clioriu 
Jung-fer József, Fayer Sándor, 

___Deutech Mór, Holczer 
és Bittuor János. Póttagok let- 

Sajó János, Breitnor Lipót, Jakab

Holczer Viktor, Budapest
ékszerész, arany- és eiUstmOves

Gyár és raktár- ÍV, Károly körűt IQ ítélem.)

Villamos erőre berendezve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- és ezüstmunkát, alakítást és javí
tást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és órákban. Tclefónszám: 116—24

Uleiner Mátyás díuaf áruházában 
vidéki kereskedők és konfekció-árusok finomabb 
szövet-, selyem- és mosókelmeszükségletiiket kisebb 
méretekben is nagybani árban szerezhetik bet
Budapest VI, Andrássy üt 3. szám

Holtzer S. és Fial
kézműáru nagykeieskcdés

Saját klkÉszítÉsű teher-és nyomottéul 
Budapest, Zrínyi ucca 17 119

SZAKORVOSI vér- es nemfbetagek 
■■■ ■■ r(’)S20rfl.
EZÜST SALVARSAN-OLTÁS. — Rendelés egész nap 

Rákóczi-út 32. I. éra. 1. R0kijMs.il szemben.

NŐI KALAPOKAT

A-

az ,üK SZ* ta^oK 
családtagjai részére 
20" o Kedvezmény
nyel adunk. Férfi és 
női kalapiavit^sokat 
és átalakításokat 8 
nap alatt eszköz
lünk nagyon szépen

Kalapipari és 
Kereskedelmi Rt. 

Budapest VI. Óucoa 47 
Nagymező ucca és 
Gyár ucca között

Fehér Géza, Budapest V, Nagy 
korona ucca 24.

Su$úr Ármin posztó, pmut- beies-

R0kijMs.il
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KÖZGAZDASÁGI HÍREK
Az OKISz elnöke n Kamarában. A 

inoRt lefolyt válaBzlóHokon Lédermann 
Mórt, aa OKISz elnökét njltól a Kamara 
rendee tagjává választották. Ez alka
lomból Lédermann Mórt tisztelői ós ba
rátai közül számosán koresték fel üd 
vfVzlémi kikel, kifejezést adva annak a 
reményüknek, hogy közhasznú inüködé- 
Hóvel továbbra is eredményesen fogja 
szolgálni a kereskedelem és ipar érde
keit. Az OKJSz legközelebb! igazgató
sági íiléeén egyébként Lédermann elnök 
részletesen ismertetni fogja azokat a 
gazdaságpolitikai feladatokat, melyek 
ngy a Kamaránál, mint pedig a főváros 
töfvi'mybatósági bizottságában sürgős 

'megöldAera várnak.
Megszűnik a Postatakarékpénztár? á 

Takarékossági Bizottság a napokban 
'vizsgálatot, tart a Postatakarék pénzt ár
inál, hogy azután döntsön annak további 
fen tartása, vagy megszüntetése felől. 
Gazdasági körökben egyöntetűen az 
utóbbi megoldást tartják kívánatosnak. 

1 Az Iparjog uj egyetemi tanára. A bu
dapesti közgazdasági egyetem Purébl 
Győző dr. fővárosi tanácsnokot, a köz- 
gazdasági ügyosztály vezetőjét magán
tanárrá kóposilette. Purébl az ipari közr- 
igaiógatáat és rendészetet fogja előadni.

Szaporodnak a csődök. A Tudakozódó 
Egyket most készülő kimutatása szerint 
r csődök aziüna április havában több 
volt mint az egész elmúlt év folyamán.

A Magyar Általános Kőszén bánya 
Részvénytársulat május 9-én tartotta 
X^XXIIL rendes évi közgyűlését dr. 
Berzeviczy Albert b. t. t. elnöklésével. 
Az igazgatóság kegyelettel és elismerés
nél adózik a vállalat nemrégiben elhunyt 
nagynevű alelnöko, báró üli maiin Adolf 
nemen emlékezetének. A közgyűlés egy
hangúlag tudomásul vette az igazgatóság 
jelentését. Az 1924. évi osztalékszelvény 
május U tői kozd-ődólog 175.000 koroná
val fog a szokásos helyeken beváltatni. 
Az igazgatóságba beválasztattak: Ko
vács Géza, gróf Rcnéville Henri és Rőt- ■ 
tar Márk. A közgyűlést követő igazga
tósági ülésben elnökké dr. Berzeviczy 
Albert, aleinökökké Bisteghi Rudolf és 
V5da Jenő vezérigazgató választattak 
meg.

Az 1924. évi jő vedelem- vagyonadó ki- 
veté?d lajstromok közszemléje. Az 1924. 
évi jövedelem- és vagyonadó kivetési 
lajstromok az egyes kerületi elöljárósá
gok adószámviteti osztályánál májúé hó 
21-től közszemlére lesznek kitéve min
dennap délelőtt 8-től délután 1 óráig.

A Fabank Részvénytársaság igazgató
sága közli, hogy a folyó évi közgytilén
nek 1.170,598.102 K tiszta nyereségből 
részvényenként. 300 K (150 százalék) osz
talék kifizetését fogja javasolni.

A* Phőbns Villamos Vállalatok Rt. 
igazigatósága közli, hogy a május 15sre 
egybehívott közgyűlésnek (az előző évi 
1009 koronával szemben) részvényenként 
4000 korona osztalék kifizetését javasolja.

Az ürlkány—Zsil völgyi Magyar Kő- 
hzénbánya Részvénytársaság május hó 
‘bén tartott közgyűlése az 1924. üzletévi 
osztalékot réwvényenkint 100.000 koro
nában állapította meg. Az 5000 korona 
névértékű részvények 34. számú szel
vénye május hó 11-től kezdve a Magyar 
Altaíános Hitelbanknál kerül bevál
ásra.

A Victóría Gőzmalom osztaléka. A 
Viktória Gőzma lomnak legutóbb meg
tartott közgyűlése elhatározta a feluji- 
Lásí alapnak t> milliárd, a nyugdíjalap
nak 3 milliárd, a tartalékalapnak 1.2 
milliárd, a Magyar Molnáriskola alap
nak 200 millió koronával való dotálását 
és rótavónyénként 30.000 korona, (össze
sen 18 milliárd korona) osztaléknak ki
fizetését. Az igazgatóságba uj tagokul 
Gratz Gusztáv dr., Marsehall Ferenc dr., 
Forrni Dezső és Baoher Béla választat 
tak be.

Az Első Buda pesti osztaléka. Az 
KM Budapesti Gőzmalmi Rt. e hő 11-ón 
tartja közgyűlését. Osztalékul n múlt évi 
5000 korona helyett 15.000 koronát fizet 
« ngy hirllk, hogy a konszernjéhez tar
tozó többi malmok is hasonló arányban 
fogják az or/.telékot fizetni.

í DoMnyió XI
rossz szájízét eltüuteti a 

I Fodormenta LVSOFORM 
| öblögetés
I Fertőtlenít Olcsó

Holnap, kedden, az összes pártok be- 
1 fejezik az ajánlások gyűjtését és ezer- 
I dán délelőtt 9 órától déli 1 óráig a niini- 
I málisan 1900 aláírást és szelvényt tar 
i t a Imazó iveket átadják a kerületi vá- 
1 Jasztúsl bizottságnak. Már most meg le
het állapítani, hogy a választóknak 
alig 40 százaléka ólt az ajánlás jogával, 
mert a főváros 290.000 választója közül 
mindössze 110 -120.000 látta el az alá
írásával és szavazójegyének szelvényé
vel a pártok jelölő iveit. Pedig a ható
ságok több mint 270.000 választónak 

| kikézbesitették a szavazójegyét s e 
j percben csupán 18.000 körül ran a visz- 
i szamarad! igazolványok száma. Ezeket 
1 azonban már nem is fogják kikézbesi- 
ieni, miután az elírások és

, olyan fantasztikusak, hogy lehetetlen 
: tulajdonosaikra rábukkanj.
■ adataink szerint

tévedések

A demokratikus blokkétszer 
annyi aláírást gyűjtött, mint 
a többi pártok együttvéve 

Szerdán délig kell benyújtani az ajánlásokat

tehát nagyon ráfért úgy 
mint a Ripka-pártra, mi
napi halasztás mentette meg 
a csúfos szégyentől, hogy 
sereg választókerületben az

Beszerzett • i 
i

Ia demokratikus ellenzéki pártok 
több mint 78.000 aláírással fog-

j(Vk holnapután ajánló-iveiket át
nyújtani

a választási bizottságnak. Wolffék 
25.000, Ripkáék 18.000, a Szabadelvű 
Párt körülbelül 5000 aláírást tudlak 
megszerezni. A választások ég ajánló
ivek benyújtásának egy -héttel való el
halasztása ‘ ‘
Wolff ékra, 
után ez a 7 
őket attól 
esetleg egy _ ___________ „_________
aláírások elégtelensége miatt nem is in
dulhattak volna. Az elmúlt héten azon
ban mindent elkövettek, hogy a veszé
lyeztetett kerületeikben bármily módon 
de megszerezzék a hiányzó aláírásokat. 
Wolffék és Ripkáék ügynökei naphosz- 
szat ott őrködtek az elöljáróságokon 
ós a választási bizottságoknál, hogy az 
igazolványaikért jelentkező választók
tól megszerezzék a szelvényt. így sike
rült is néhány aláírást és szelvényt ki-

n
tó

Madarat tolláról 
Embert iószabásu

IMHOF
ruhájáról Ismarik meg

Diuaíszabású
lézertőlulsíir 795

Gyapjú Hivat 
öltöny 795 
Gummiftlöltö

'ezertől

350czcrtöl 

IMHOF 
RUHAHÁZ 
VII. Rákóczi út 62

E hirdetésre hivathozéhnah 5% engedmény

XIV. MAGYAR KIR, osztAlysorsjAték

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetbent

3.000,000.000
azaz három milliőrd Korona

Sorsjegyek az árusítóknál kaphatók a hivatalos árakon!

Nyolcad 
la ezer K

Negyed
>O ezer 9

Fé! 
Q ezer

I Egész 
|iaoezerK|

Első osztály húzása szerdán Kezdődik
is

terrorktalniok s hosszas fáradozással 
>» küzdelemmel elérték, hogy a- ünsz« 
kerületekben legalább a minimális 100<j 
aláírást felmutathatják. A választani 
bizottságok elnökei előtt tehát holnan Utáí sV-jy01^- IUi,lt BÍPkáóí de a 
szabadelvűek is benyújthatják választó 
kerületenként az 1000 aláírást 
bán még mindig

nem Jelenti azt, hogy ezek a pártok 
minden kerületben indulhatnak U 

választásokon.
Az utóbbi napokban ugyanis, mint a 
napi sajtó is jelentette, sorozatai* 
jöttek nyomara a szelvény- és „hZT 
hamisítóknak s lefüleltek egy táS£ 
tót amely a szavazó-szelvények hiány,, 
miatt bajba jutott pártoknak száz 
számra adott e| 10-20.000 koronájáéi 
hamisított szelvényeket. Különösen 
szabadelvűek és Ripkáék ültökben 
nek a szélhámos társaságnak s kétsévh^. esett helyzetükben min? mentőtan^m 
ka-t fogadtak azokat a csalókat, akik az 
UkbbLiIiaP°ybíU1 s“‘zeEámra szállít" 
nyékét** 3 llam's a,á>rásokat és szelvé- 

Természetes, hogy Ripkáék, a szabad- 
elvnek, dó Woltték is egészen kétséX 
vannak esve a csalások miatt, mert a 

t8áeok most °Mk w-

minden egyes benyújtott aláírást és 
szelvényt gondosan meg fognák 

vizsgáim, hogy nem hamis-e.
hoKy,a Bipka-párt a'legtöbb 

™í>1 e|tbeS pont<>saa » minimális 
1000 aláírást képes beszolgáltatni, ki van 
teve annak az eshetőségnek, hogy az 
aláírások és szelvények között több a 
hamm, amelyeket a bizottságok meg. 
semmlsitenek s esetleg 1,-sznek egyes 
“<*• an!?ly<*b<® ennek következ
tében a valódi, elfogadható szeh-énvak 
szama nem éri el az 1000-t. Persze ez 
esetben az illető párt abban a kerület. 

. Tz'i1 ’nd',lhnl a Választásokon. Oda
át tehát. most nagy az idegesség, az íz, 
galom, mert meglehet, hogy az. 1000 alá
írás ellenőre is üldözni fogja kurzusé- 
kát a balszerencse s ...........
uem vehetnek részt 
harcban.

Ami a kispártokat HZ,UKnaK
“>nsa_ taljesen reménytelen. A maroknyi, 
szélsőséges Vági-csoport, amely eredeti’ 
kTrfiűIfm? S> csak 5 válnszté-
keniletben kísérletezett a külön lista- 
alakítással,

egyetlen kerületben sem volt kénes 
az 10011 aláírást megszerezni.

Vági elvtáre tehát nem hareolliat a 
választási fronton, pedig nagyon szere
tett volna városatya lenni, amit bizo- 

h°sy mind az öt kerületben 
jelöltette magát saját listáin. A Wolff- 
pártból kivált keresztény alakidatok. 
amelyek a XII. és XX. választókerület
ben külön listát állítottak, bíznak ab- 
bán, hogy szerdán együtt lesz a «üksé. 
ges ezámu aláírás és Törökné-ffováes 
Hermin és társai mégis csak klállhat- 
nak a cMtatérre, hogy összemérjék ere
jüket a vezér csapatával. Lehet, hogy er, 
a két külön lista valóban eljnt a válasz
tásokig. Holnapután tehát lezárul a vá
lasztási aktus utolsóelőtti fejezete és 10 
nap múlva sor kerül az utolsó, végső 
felvonásra, a nagy csata lefolytatá
sára.

több kerületben 
a választóul

illeti, azoknak

A» Országos Kereskedő ős Iparos 
Szövetség hivatalos lapja 

!&z OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti
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HÍREK Az autómobiíos rabíóbanditák 
bünpöre a bíróság előtt 

Kedden tárgyalja a bünpört Zakariás bíró tanácsa 
amerikai automobilos haramiák

— Kúpért ügyét kedden tárgyalja n 
Schadl-tanács. Amint ismeretes, egy 
sajtóperi tárgyaláson Fjchadl tanács
elnök egy közbeszólás miatt nyolcnapi 
elzárással büntette meg és rögtön letar
tóztatta Rupert Rezső nemzetgyűlési 
képviselőt. A nemzetgyűlés nem találta 
megsértettnek Rupert képviselői immu
nitását s igy a legfelső bíróság is jóvá
hagyta a n.voícnupos fegyelmi büntetést. 
Aznap, amikor a büntetés kiszabatott, 
kellett volna tárgyalni Rupertnek egy 
rágalmazást perét is, Rupert azonban el
fogultsági kifogást jelentett be az egész 
budapesti büntetőtörvszék ellen. Az ira
tok ilykép felkerültek a Kúriára s 
miután Schadí elnök úgy nyilatkozott, 
hogy nem elfogult, a Kúria Rupert ki
fogását elvetette. Schadl elnök ily kö
rülmények között újból tárgyalásra 
tűzte ki az ügyet, még pedig keddre, 
amikor itn feltétlen ítéletet fognak hozni 
az ügyben.

— A Pesti Chevra Kadisa közgyűlése. 
Vasárnap délelőtt tartotta a Pesti 
Chevra Kadisa rendes évi közgyűlését 
Adler Gyula elnök elnöklete alatt. Napi
rend előtt kegyeletre szavakban emléke
zett meg az elnök az elmúlt évben 
elhalálozott tagjairól. Majd dr. Endrei 
főtitkár az 1924. évről szóló jelentést 
terjesztette elő. A Chevra Kadisának
1924. évi bevételei ki tettek 9.414.105.088 
koronát, kiadásai pedig 9.407,700,273 ko
ronát. Az összes kiadásokból 8620 millió 
koronát fordítottak jótékony, valamint 
kegyeleti kiadásokra, vagyis az összes 
kiadásoknak több mint 90 százalékát. A 
szertartási ügyeket Fleischmann Sán
dor, a gazdászati ügyeket Arányi Ig
nác vezette, önzetlenül állottak oldala 
mellett Hofíer Gyula, Molnár Frigyes, 
Eismann Gyula, Gál Béla és Fuclis La
jos urak. A közgyűlés a jelentést egy
hangú lelkesedéssel elfogadta, majd az
1925. évi költségvetést tárgyalták. Végül 
az 1926. évi választások vezetésére ki
küldött bizottságot választották meg,

— Egy apa harca gyermekéért. Dr.
Kepes Érnő középiskolai tanár 1921-ben 
elvált a feleségétől és dacára annak, 
hogy a bíróság az ő vétkességéből ki
folyólag bontotta fel a házasságot, a 
gyermekek tekintetében nem rendelke
zett. Az árvaszék később úgy intézke- , 
dett, hogy dr. Kepes leánygyermeke az» 
anvánál maradjon, ami ellen ez kézzel- 
lábbal tiltakozott. Egész sorát a felje
lentéseknek zúdította az árvaszék ellen. 
Azt állította,hogyazárvaszék indolenciá
val és lelkiismeretlenül végzi dolgát és 
így alkalmat ad arra* hogy gyermeke 
előtt második felesége befeketittessék. 
Annak a szegény gyermeknek — foly
tatta tovább — első feleségemnél nincs 
papja, nincs levegője, mozgási szabad
sága. Az árvaszék örökre éket ver köz
tem és gyermekem között. Ilyeneket és 
éhhez hasonlókat állított a tanár az 
'árvaszékről, amely fölhatalmazást nyert 
a belügyminisztertől, hogy nyilvános 
rágalmazás vétsége icmén perbe fog
hassa Kepes dr.-t Az ügyet most tár
gyalta Csilléry dr. büntető járásbirő, 
aki előtt vádlott tanár kijelentette, hogy 
nem érzi magát bűnösnek, egyébként 
pedig az árvaszék végzését a közigazga
tási bírósághoz megfelebbezte. A bíró
ság ez ügyben még nem hozott Ítéletet, 
mert szükségesnek találta, hogy előbb 
megvárja a közigazgatási biróság dön
tését , , __ . .

_  Egy kurzusbank bukása. Meleghy 
J&bmA, régi gentrycsalád tagja, két év
vel ezelőtt elhatározta, hogy banküzletet 
nyit és hogy a cég jóhangzásu legyen, 
igazgatóul szerződtette vállalatához gróf, 
Csdky Ármin és Marinkovics Péter volt 
földbirtkosokat. Az üzlet egyre jobban 
gyarapodott, közben azonban a tőzsdei 
veszteségek következtében a cég kény
telen volt fizetésképtelenséget jelenteni 
annak dacára, hogy Meleghy dúsgazdag 
rokonai többizben szanálták a vállala
tot. Csdky Ármin gróf és Marinkovics 
Péter, miután igazgatói állásuk meg
szűnt és állítólag a tőzsdei veszteségek 
következtében az ő értékpapírjaik is 
odavesztek, büntető feljelentést tettek 
Meleghy ellen, akinek ügyét most tár- 
gyalta Fehér Róbert dr. itélőtóblat egyes 
bíró. A tárgyaláson a bíró fölmentette 
Meleghyt a vád alól, egyrészt azért 
mert a panaszosokkal elszámolási vi
szonyban állt, másrészt pedig bár tény 
az, hogy Meleghy idegenek tulajdonai 
képező értékpapírokat tovább adott, 
azonban ez csak abban az esetben bűn
cselekmény, ha azokat kellő időre visz- 
szaszerezni nem tudja. Miután ezek a 
papírok tartozások fedezetére szolgálták, 
a tartozások kiegyenlítve nem lettek, 
Vádlott" bankár Jóhiszeműen reudelkez- 
katatt. uzokkal.

Az . ____ _________
vakmerő kalandjairól szóló mozifilmekre 
emlékeztető bűntény történt az elmúlt 
év szeptemberében a fővárosban. Három 
elszánt haramia meg akart gyilkolni 
egy soffőrt, hogy gépkocsiját elrabol
hassák és annak felhasználásával a go
nosztettek egész sorozatát követhes
sék el.

A szenzációs bűntény előzménye az 
volt, hogy Cserna Sándor 25 éves keres
kedő és Berta Márton 25 éves vámőr, 
akik különböző bűncselekményekért már 
több ízben elítélve voltak, elhatározták, 
hogy bűncselekmények révén vagyont 
fognak szerezni. Ebből a célból maguk
hoz vették még Werten Miklós 23 éves 
kereskedősegédet is.

A háromtagú társaság úgy határozott, 
hogy nagystílű bűncselekményeik sike
res keresztülviteléhez automobilt^zeenz- 
nek. Ezért egyik zugligeti telefonállo
másról felhívták a Bérautomobilosok 
Szövetkezetét és egy nagyobb kiránduló 
társaság számára az esti órákra auto
mobilt rendeltek meg.

Mind a hárman revolverekkel felsze
relve, álruhában és kendőkkel lefödött 
arccal a zugligeti Disznófő-vendéglő 
közlőében vártak az autóra. A gép
kocsi a jelzett időbeu meg is érkezett. 
Fekete Béla soffőr még le sem szállha
tott az ülésről, amikor a három bandita , , ... __________ ___ ___
már körülfogta és mellének szegezett lékutcák irányába elfutottak. A rend
revolverekkel ráparancsoltak, hogy 
minden kívánságukat ellenkezés nélkül 
teljesítse, mert különben az életével 
fizet.

A soffőr meglepetéséből még magához 
sem tudott térni, amikor támadói már 
megkötözték és elhurcolták egy elha
gyott telken álló munkásbódéba, ahol a 
védekezésre vagy bármely akcióra tel
jesen képtelenné lett embert ledobták a 
földre.

A haramiák ezután eltávoztak, hogy 
az automobilon megszökhessenek. Ami
kor azonban meg akarták indítani a 
gépkocsit, akkor vették észre, hogy ezt tanút fognak kihallgatni.

— A Dunába ölte magát. A Lánchid- 
ról a Dunába ugrott vasárnapra vir
radó éjjel egy középkorú férfi. A rend- 
őrőrszem észrevette, hogy mászik át a 
korláton, de mire odaért már a Dunába 
ugrott az öngyilkos és a keresésére in
dult halászok már nem találták. A hát
rahagyott kabátban Czwileli János vas
esztergályos névre szóló munkakönyvét 
találtak.

— Hamis huszdolláros. Az Eldorádó 
kávéház főpincére aranyláncot adott el 
Witt Lóránt 29 éves magánhivatalnok
nak. Witt egy huszdollárossal fizetett, 
mely hamis volt. A huszdolláros ..Lir“ 
jelzésű és két egymásra ragasztott kü
lön nyomatból készült A — 
WiUet őrizetbe vette és 
nyomozást.

— Hétfőn hirdetik ki — -a .... 
szófiai bombamerénylet pöreben. Szoliá- 
ból jelentik: A haditörvényszék előtt 
lefolyt főtárgyalás mai utolsó napjan 
a vádlottak zárszavára került a sor. 
Zadgorski sekrestyés könnyok kozott 
méltányos Ítéletért könyörgott Fned- 
mairn szántén a bírák igazságerzetéhez 
és méltányosságához apellált. Ezután a 
biróság a tanácskozó terembe vonult 
vissza az itéálet meghozatala végett.

— Hűtlen társ. Wdgner János piaci 
árus bejelentette a rendőrségén 
hogy társával Ffauendienst Ist
vánnal egy kiskocsin kétmillió ko
rona értékű árut vittek. Wagner a 
Wámház-köruton hétért egy egy 
kocsmába, kör,ben a 
kocsival együtt. A renárseg meg
indította a nyomozást.
_ A azociálderaokrata hadirokkantat 

éa hadiözvegyek szövetsége vasárnap 
délután az Aréna úti Énftómunkás Ott
honban gyűlést tartott. 
inogható Jolánét volt a mankón bicegő 
é« feketepápaszemes vak rokon tok felvo
nulása. A gyűlés halgatosága 4U“dó’n 
könnyes szemmel és “■’dó né
kogáwal halgatta a szónokokat, dr. Ba- 
/ussoMzsefot, Gál Benőt. Knur Pálnét. 
Glnddnyí Mihályt és Klinika Lajos kép
viselőt, akik a háború .áldozatainak rét 
leütő nyomorúságát tették szóvá.

— Elütötte a mozdony. A Ferencvá
rosi pályaudvaron egy mozdony tolatás közben elütötte'kovács Inr 
re málbázót. Súlyos ej a
Telep-uÉoai kórházba .vittek.

A rendőrség 
megindította a

az Ítéletet a

r

a soffőr valamelyes kis alkatrész kieme
lésével hasznavehetetlenné tette. Erre 
visszamentek a bódéba, ahol Fekete Bé
lát, a halántékához szegezett revolverek
kel azzal fenyegették meg, hogy nyom
ban agyonlövik, ha nem jön velük és 
nem indítja el az automobilt

A soffőr kénytelen volt a parancsnak 
engedelmeskedni és ezért gyors iramban 
elindult Kőbánya fel-. A haramiák lö
vésre tartott revolverrel állottak mö
götte, de egyben milliós összegeket 
ajánlottak fel számára, ha belép a 
rablótársaságba.

Fekete Béla egész utón azon töpren
gett, hogy miként hiúsítsa meg a bűn
cselekményt. Amikor szédületes gyorsa
sággal vezetett kocsijával az Üllőt utón 
a körút keresztezéséhez ért, a Mária 
Terézia-laktanya felőli járdán két 
rendőrt pillantott meg.

Egy pillanatnyi elhatározás után a 
gépkocsival a járdára kanyarodott és 
torkaszakadtából elkezdett kiáltozni:

— Gyilkosok! Fogják meg!
Ezután a közben megállított gépkocsi

ból kiugrott. Cserna a nem várt ese
mény hatása alatt rálőtt a eoffőrre, de 
golyója célt tévesztett.

Nagy XVI József rendőr ellen őr és 
Takács XI János közrendőr rögtön a 
gépkocsihoz rohantak, hogy elfogják a 
rablókat, de azon a szemben lévő mel-
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selyem effektusokkal I8Í

22,28
őrök üldözőbe vették Csornát és társait, 
akik revolverekből lövöldöztek vissza, 
de a golyók egytől-egyig célt tévesztet
tek. Végül is az utcai járókelők segít
ségével sikerült a három gonosztevők 
kőül Csernél és Bertát elfogni, mig 
Werten Miklós megszökött h mindmáig 
nem tudták kézrekeriteni.

Kedden vonja felelősségre a két go
nosztevőt a budapesti királyi törvény
szék Zakariás táblabiró elnöklete alatt 
álló bűn tetőtan ácsa rablás és zsarolás 
cimén. A főtárgyalói,' iránt széleskörű 
érdeklődés nyilvánul meg és azon sok

Árak ezer kordiában

MIX_____ 19,20
Marouuiii ^Xák________ 22,25

SelyemíÉoyíí nyomott imqoinXUO 
LlWyszatin 50 divatszínben 28 [2 32 I 
W piadin színben................ 45

1 M(lfOI|llÍll legújab sima színekben 66,15 
;Eponzs frízé 115 széles __

Gyapjugpenadin 
Mosött...
GfflIIVOile kelme ruha színekben 90,110 
Ripsz puhavászon......._ 25, 15

Eolin kelme tiszta gyapjú________165
SötÉtkék is fekete Unom kelme 130,160 
KOSZtilmkelme elsőrendű minőság 210,320 
Koverkot és iiurherry kelme 1*5,200 
FÉrMme ... .......... 125,150
Sehottis aljkelme párW minták 220,290 

dom^Á^^S-dfJőu Selyemfényű puplin SátrfiO, 75 
tartotta 85-ik ünnepélyes közgyűlését, . .. __ ’ __
amelyet Jókai emlékének szentelt A köz- 11117RÍ l1 /I 3/ ííl fin
gyűlésen többek között megjelent Al- .......................... Ull
recht főherceg, Tóth Lajos államtitkár, PohÓP F9Uá7QÍÍP 97 K Sí
Sipőcz Jenő polgármester, Scitovszky I' iujCLülll ... .. ............. iJ, üli
Tibor a nemzetgyűlés elnöke is. Berzc- i UncnHdFnn Ifi 4Q1! 00
viczy Albert megnyitója ntán Rákosi aYIUüUHullull...................... 10, Id 2 U

“ SSÍ "S^*ye gyoles 19%M
Lepeúö gyoles . ..... 45,55
Paplanlepedő gyoles.......75,95

Damaszt étkészlet 6 szem. 325, 450 
Damaszt kávéskészl. G sz. 270, 450, 650 
Fralíiorkelme flinlököpenyre....250
F0röőilressz"?rVWtliH5,65,75 
Ftööilressz női és fÉrii, 

gyapjú flöranyagból 130,150,180 
FUggOnykelme 
Butorkarton. virágos 
PaplaOlepellŐ elsőrendű 

PlHiotat 
Klott papion 
Törülköző, X’séi6 

FÉriiing ..........
Oilfid alsónadrág 
Férfi hklóiiig 
FÉrii flórzokni 
1 ffloszWarisoya 32*2,

László méltatta Jókai kiváló képességeit. i
— Egy angol főur halála. A vasár

napi reggeli lapok egy londoni híradás 
szerint azt jelentették, hogy Francia ’ 
John Lascelles viscount, az angol király | 
veje agyonlőtte magát A hÍT mint ma 
bebizonyult téves. Nem az angol király | 
veje, hanem ennek testvére viscount 
Henry George Charles Los cella lett ön
gyilkos.

— Baleset, A soroksári úton egy mo
torkerékpár, melyet Ndndsi József vas
esztergályos vezetett elütötte Felka Ká- 
rolyné háztartásbeli nőt Súlyos állapot
ban a Rókus kórházba vitték.

— öngyilkosságok. Kosók István 50 
éves bankfőellenőr Lipót-körut 60. 
szám alatti lakásán főbolőttc mayrát 
és meghalt Tettét gyógyíthatatlan 
betegsége miatt követte el. — 
Graubér, Dezső «31 éves ügynök Dal
nok ucca 16. sz. alatti* lakásán fel
akasztotta magát és meghalt Tet
tének oka ismeretlen.

— Titokzatos szurkálás a 
utcában. A vasárnap virradó 
luingos jajveszékelés verte fel a Ken- 
der-utoát. A sötét józsefvárosi 
járókelői rémülten jelentették a közeli 
rendőrkapitányságon, hogy egy kocsma 
előtt Slama Ignác szobafestő szóváltás 
közbej} leszúrta Schorling Vilmos bér
kocsissegédet. A kapitányságról azon
nal rendőrök siettek a színhelyre, ahol 
a földön vérbe fetrongve talált ik egy 
férfit, akinek melléből patakzott a vér. 
Mellette egy fiatalember állt, körülöt
tük pedig a .közeli csapszékekböl kitó
dult közönség csoportosult. A rendőrök 
azonnal lefogták a sobeírűlt ember mel
lett álló Slema Ignácot. Bevitték a 
főkapitányságra, ahol ittas állapota 
miatt csak reggel tudták kihallgatni. 
KiUaDgatW után szabadj boceátottáJu

19,23,40 
.......32,38 

minőség ... 200 
minőség 80 
300,370 500 
19‘2, 25, 33 
98-tól 300-ig 
39-től 120-ig 
120,155,175

30, 40,50 
45, 65

Kender
éjjelre

sikátor
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Párizs fertőiében
Apacsok között

M Montmartrei álapacsok is a Sacre Ceur rejtelmei

Prfrizs, május.
A uiozidránuik és a ponyvaregények 

tették népszerűvé a párizsi apacsokat. 
Otthoni szemmel nézve azt hihetjük, 
hogy Párizsban mások sincsenek, apa
csok, qiqolottek ülnek az Operaházban, 
a Cafe de la Pari ban éa a negyvenezer 
folyton száguldó autótaxiban. Pedig ez 
nem igy van: egy hosszú életet élhet le 
valaki Párizsban, anélkül, hogy apa
csot látna.

Az apacsok tanyája ma a Montmartre 
feletti rész. Ott bujkálnak a Sacre 
Ceur zárda környékén, nem jönnek elő, 
csak éjfél után, amikor is az egész ne
gyed kizárólagos birtokuk. Nem za
varja meg ott őket más, mint néhány 
kiváncsi idegen és elvétve egy-egy csa
pat rendőr. (Egyedül nem megy ott egy 
rendőr sem!) Párizsi ember óvatosan el
kerüli ezt a helyet.

Ilyenkor kezdődik kis kocsmáikban a 
mulatság, amely azután reggel hatig 
tart. Nem ritkán késeléssel, verekedés
sel fejeződnek be az éjszakák, ez azon
ban ott olyasmi, hogy „szóra sem érde
mes !“ A sebesültet befektetik a kocs
máros ágyálfa, ott vagy meghal, vagy

italt, mire egy üveg rendes vörös bort 
hoztak.

— Itt mindennek más neve van! — 
súgta nekem. — Párizsi tolvajnyelv...

A „parketten** vagy húsz pár táncolt 
Pesti szemeknek szokatlan mozdulatok
kal táncolták a simrnyt. Saphir mester 
zavarba jönne, ha igy kellene tanítania.

Az egyik asztalnál vígan „ütötték a 
blattot". Figyeltem őket, huszonegyest, 
játszottak egy frankos alapon. (Nagy 
pénz az Párizsban) Olyan halkan, fino
man ment a játék, mintha nem egy 
montmartrei apacstanyán, hanem Lon
donban, a Lordok Klubjában 
volna.

A teremben mindenki beszélt: 
furcsa hangzású tolvajnyelven, 
liíott a cigány nyelvhez.

Lassan fél 3 lett Már kezdtem unni 
az apacstanyát Nem volt az más, mint 
egy külvárosi kiskocsma odahaza.

A terem egyik sarkából zaj hallat
szott. Két férfi szólalkozott össze egy 
nőn. Megállt a zene, a parkett kiürült 
és a két szitkozódó férfi kikerült a te
rem közepére. Az összeütközés okozója, 
egy kifestett fekete gigolette pedig fel

lettem

valami 
Hason-

maros agyaim, un ...........................—
felgyógyul. Ha meghal, akkor másnap ' állt az égjük asztal tetejére és onnan 
éjjel kiteszik a hullát az uccára, ha ! tüzelte, biztatta a férfiakat, 
meg felgyógyul, akkor nagy „boszu- 
késclést" tartanak. Hü társaik az apa
csoknak a gigolettek, akik minden ve
szélyes vállalkozásban részt vesznek.
Sokszor sokkal veszélyesebbek, mint az 
apacsok.

A Coock-iroda egy tisztviselője, aki 
„hivatalból" jól ismeri ezeket a helye
ket, volt szives engem kalauzolni. Szí
nes inget, tarka nyakkendőt, rikítóan 
gyűrött ruhát adott reám és a zsebembe 
csúsztatott egy revolvert. így felsze
relve, nekivágtunk a Sacre Ceur négy
száz lépcsőjének...

Holdas éjszaka volt. Amikor felértünk 
a lépcsőkön, alattunk kibontakozott Pá
rizs azzal a speciális rózsaszínű lóg- 
szinnel, melyet a transparensek égő 
ezrei okoznak. Éjjeli egy óra volt. Azok 
a kiskocsmáik, ahová idegonek járnak 
„párizsi éjszakát" tanulni, már zárva 
voltak. Ott tizenkettőkor megszűnik az 
élet, a vendégek lemennek a Pigalra, az 
előkelő mulatóhelyekre.

Halálos csend volt az egész tájékon. 
Két biciklis rendőr jön velünk szembe, 
megállítanak bennünket és igazolványt 
kérnek. Igazoljuk magunkat.

— „Merői!" — mondják és tovább 
mennek.

Utitársam megszólított:
— Nem fél? Jöjjön csak utánam és 

tegye azt, amit én. Ne árulja el magút, 
hogy idegen, mert akkor baj lesz!

így mondta: baj lesz! Én nem féltem, 
esak szerettem volna otthon lenni. Mégis 
jobb a hotolFwoba ...

Egy földszintes ház előtt állottunk 
meg.

— Itt vagyunk — szólt, a vezetőm. Ez 
a „Vakondlak", Híres apacstanya. Mig 
íem ülünk az asztalnál, ne szóljon egy 
szót sem.

Kopogtatott. Kezem önkéntelenül meg
markolta a revolverem agyát Az ajtó 
kinyílt és ogy elég rendes képű leány 
barátságosan tessékelt bennünket be
felé.

— „Messiours!...“
Meglepett a fogadtatás. A filmeken 

félszemü koosmárosok, titkos jelszavak, 
rozoga lépcsők szerepeltek. Már az apa
csoknál is hóditott a kultúra?

A terem nőm nagyobb, mint ogy tá
gas pesti ebédlő. Köröskörfll húrom sor
ban n falak mentén padok ég asztalok. 
A szoba közepén ogy 8—4 négyzetméte
res hely szabadon hagyva táncnak. A 
torom tele volt, az egyik sarokban egy 
tarkára fostett öreg nő ütögetett egy 
lmrjaszakadt cimbalmot. Sokáig tartott, 
ómig kivehettem a melódiát: az olső 
simmy-muzsikút játszotta:

„A legszebb tánc a ainimyl..."
A leány, aki ajtót nyitott nekünk, 

közben helyet csinált az egyik asztalnál. 
Kalauzom rendelt valami furcsa nevű

Előkerültek a hosszú apacskések. 
Megvillantak. A következő percben már

egymásnak ment a két apacs.
Elborzadva néztem ezt a Hans Heinz 

Ewers novellába való jelenetet. A te
remnek azonban alig a tizedrésze figyelt 
h verekedőkre, a kúrtyázók nyugodtan 
játszottak tovább, mintha mi sem tör- 
térténne, a többiek is nyugodtan itták a 
burukat vagy ölelgették a babájukat.

Kalauzom odasugta nekem:
— Nehogy közbelépjen! Magát ver

nék el!
Erről rnár hallottam. Ha Párizsban 

egy idegen ember közbelép, ha két em
ber verekszik, akkor azok ketten közös 
erővel verik el a közbelépőt

Az egyik férfi kiejtette a kést a kezé
ből. Megsérült a karja. A küzdelem 
abbamaradt, a gigolette odament a 
gigolette odament a győzteshez, meg
ölelte, megcsókolta és az ölébe ült, a se
besült karját 
szolgálóleány 
ronggyal.

Három óra 
mentünk. A kocsmáros utánunk szólt:

— Au revoir, monsieur.
Vezetömhöz fordultam:
— Részemről soha többé! 
Meggyőződéssel helyeselt.
A lépcsők alján kezdődik az úri 

Montmartre. Ott húzódik meg a Rat 
Mórt (döglött patkány) és a Chat noir 
(fekete macska). Mindkettőben álapa
csok tanyáznak, akik tíz frankért és va
csoráért adják ki magukat vérszomjas 
apacsoknak, holott nem egyebek, mint 
facér kereskedősegédek. A pesti bank
direktor ur pedig, ha hazajön b. nejével 
vagy valami jobbal — Párizsból, el- 
szömyedve mesél ismerőseinek azokról 
a félelmetes párizsi apacsokról, akiket 
a Pigalon látott...

Makai F. Emil.

B7.ns időpontjáról móg DlnC8 d5ntí, 
előreláthatóan püskösdkor, vagy p? 
tor Pál napjára hívja össze a vezető
éig a szociíldeinokratapárt az orszá- 
gos kongresszust Jelenleg az a hely, 
zet, hogy a lemondás, a parlamenti 
harc teljes kilátástalansága miatt 
majdnem bizonyosnak tekinthető Ez* 
zel a kérdéssel egyébként kedden az 
országos pártválasztmányunk is fog. 
lalkozni fog.

Értesülésünk szerint a pártválaszt, 
mányban jelentős többsége van azok
nak, akik az aktivitást sürgetik, mert 
— mint mondják — a szocálsta pártnak 
tribünre van szüksége.

•****************WWWMWWW

pedig a rendes képű ki
kötözte be valami

volt már. Fizettünk és

A városi porcellángyár 
B-lisfája

A szocialista képviselők 
lemondásával a pártválasztmány 

foglalkozik

A fővárosi választások után újra dönt 
a passzivitásról

Az ellenzék magatartásában egyelőre 
változás nem várható. Az a döntés 
ugyanis, amelyet a demokratikus blokk 
legutóbb hozott, s amely szerint csak a 
Szilágyi Lajos vezetése alatt álló pár- 
tonkivüliek határozták el magukat a 
passzivitás feladására, véglegesnek te
kinthető, bár nem lehetetlen, hogy né
hány hét múlva fordulat áll be a poli
tikában. A képviselők körében ugyanis 
egyre erősödik a hangulat az aktivitás
ba lépés mellett és a legutóbbi állásfog
lalás is csak szolidaritásnak tekinthető, 
amelyben a három baloldali párt kitart 
egymás mellett — a fővárosi választá
sokig.

miként döntenek, annyi azonban bizo
nyos, hogy a fővárosi választások után 

részünkről újabb konkrét indítvány 
fog elhangzani a demokratikus biok 
értekezletén, ahol a passzivitás to
vábbi fontartáeáról, vagy feladásáról 
újabb döntést provokálunk.
A szociáldemokraták hallani 

akarnak a passzivitás feladásáról, sőt 
az elterjedt hírek szerint a lemondás 
gondolatával foglalkoznak.

sem

LÉTAY ERNŐ
nemzetgyűlési képviselő a várható for
dulatról a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Valószínűnek tartom, hogy 
a fővárosi választások eredménye 
uj helyzet elé állítja a passzivi

tásban maradt pártokat
A demokraták belső pártügye az, hogy

GYÖRKI IMRE dr.,
szociáldemokrata képviselő ebben az 
ügyben a következőket mondotta a Hét
fői Napló munkatársának:

— Szó sem lehet arról, hogy a szo
ciáldemokrata párt feladja a passzi
vitást, ellenkezőleg egyre erősbödik 
az a vélemény, hogy le kell mondani 
a mandátumról. A lemondás kérdése 
azonban ezidőszerint még nem aktuá
lis, mert befejezett ténnyé csak akkor 
válik, ha a legfelsőbb fórum: a szo
ciáldemokrata pártkongresszus azt ha- 
tározatilag kimondja. A pártkongresz-

f f ■

Ul UUllilllUlly
mielőtt tavaszi kárpitoskellék szükségleteiket beszerzik, 
kérjenek ajánlatot. Mintákat bérmentve küldünk.

Matraccslnval, bútorszövet, futó- és ebédlészényeg, ponyvavá
szon, afrik, rugó összes kárpltosclkkek nagyban e, kicsinyben
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IV, Kamermayar Károly ucca 1 »x. (Közp. városháza)
202-93 vAGÓ Él TAR!A

Pénzt havi 2-3%-kal Sútőbanh
1 AlaptflXe; egy milliárd Korona |

A Világ Pénteki számában érdekes cik
ket közöl egy állítólagos műsoros es
télyről, amelyet a főváros tanügyi ügy
osztálya rendezett bucauzóul a távozó 
Zilahi Kiss Jenő és Schöberl Ferenq 
tiszteletére. A cikk elmondja, hogy 
60.000 koronúa teríték mellett a tanügyi 
osztály tisztviselői eljátszottak egy al< 
kalmi) színdarabot, amelynek hőse a 
keresztény eszméért küzdő Zilahi Kiss 
Jenő, szerzője pedig a proletárdiktatúra 
volt bizalmiférfla, báró Babarczy Ist
ván, aki egyúttal a tanügyi ügyosztá« 
lyon mint tanácsjegyző működik. Végül 
megjegyzi a Világ cikke, hogy a szín* 
darab előadásával a szerző és a szereplő 
tanügyi tisztviselők le akarták róni há
lájukat Zilahi Kiss és Schöberl iránt 
azokért a milliókért is, amelyeket bizon 
nyos címeken a színdarab szerzőjének 
ós szereplőinek juttattak.

A Hétfői Napló tudósítója érdekesnek 
tartotta felkeresni Schöberl Ferenc tan
ügyi tanácsnokot, hogy tőle közvetlenül 
tudja meg, mi igaz a Világ érdekes oik-< 
kéből, igaz-e a bucsuelőadás, a két B- 
listára kerülő főtisztviselő ünneplése 4a 
igazak-e azok á külön milliók, amelyé
ket Zilahi Kiss és Schöberl állítólag az 
ügyosztály tisztviselőinek juttattak, 
Schöberl tanácsnok a kővetkezőkben 
magyarázta ik az esetet:

— Mindenek élőit lo kell szögeznénk 
hogy a Világ említett cikke elejétől vé
géig szemenszedett valótlanság, rága
lom. Egy hónappal ezelőtt történt mu
latságot igyekszik a Világ ebben a cikk
ben a legtendenciőzusabb ferdítésekkel 
beállítani s bennünket, valmint az ügy
osztály tisztviselőit gáládul megrágal
mazni. Az eset, illetve az a bizonyos es
tély, amelyről a lap ir, hónapokkal ez
előtt volt megtartva, de nem az Ester-, 
házy uccában, hanem a Mária uccat 
tisztviselő kaszinóban. Hazugság, hogy 
60.000 koronás menüt szolgáltattak volna 
fel, mert a teríték árát olyan alacso
nyan szabták meg, hogy a legszerényebb 
viszonyok között élő tisztviselő is részt- 
vehetett az estélyen. Már most, ami az 
estélyen előadott báró Babarczy István, 
által irt alkalmi darabot illeti, az egy 
olyan kedvos apróság, amelyen még a 
rosszakarat sem találhat kifogásolni va
lót. Nem tudom, honnan vehette a Világ 
azt a fantasztikumot, hogy a színdarab
nak Zilahi Kiss Jenő a hőse s hogy az 
ő személyének dicsőítéséről szól a darab 
meséje. Kijelentem, hogy sem Zilahi 
Kiss Jenő, sem én, sem más létező fő
városi tisztviselő nem szerepel a szín
darab alakjai között A meséje sem 
dráma, hanem egy nagyon kedves víg
játék, amely egy városi tulajdonban 
levő porcellángyár B listáját alkalmazza 
színpadra a legmulatságosabb jelenetek 
sorozatában. Rágalom az is, hogy az 
ügyosztály a darab szerzőjének és sze
replőinek milliókat utalványozott volna 
ki. Igaz, hogy a tanügyi ügyosztály 
tisztviselői kaptak a B-listával kapcso
latos munkák elvégzése után bizonyos 
külön dijakat, de ezek nem haladták túl 
azokat a méltányos összegeket amelye
ket a többi ügyosztályok külön munkát 
végző tisztviselői is kaptak. Nem igaz 
tehát az sem, hogy azon az estélyen Zi
lahi Kiss Jenőt és engem ünnepoltek és 
búcsúztattak volna, miután akkor még 
szó sem volt sem az ügyosztályok ko
moly összevonásáról, sem a mi távozá
sunkról.

O x _ a azonnal folyósít a lo^ló- 
Ircnzt nyösebb föltételek mell ott
Ingatlanra M-36°/o. Váltóra és folyószámlára
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SZÍNHÁZ
llnio- és Renaissance-Színházak 

leszállítják hely áraikat
Az igazgatók semmi körülmények között sem kötnek 

koííektív«szerződést

AZ

A Budapesti Színigazgatók Szö
vetsége vasárnap délelőtt a Király- 
Színházban ülést ta'rtott. Az ülésen 
elsősorban is a színészek legutóbbi 
állásfoglalásáról tárgyaltak és ki
mondták, hogy

szeptember elsejétől kezdődően kol
lektív szerződést nem kötnek.

Erről a határozatról értesítik a 
Bjüdapesti Színészek Szövetségét, a 
mely rövidesen közgyűlés elé viszi 
<tz igazgatóknak ezt az elhatározá
sát.

Hosszas vita indult meg afölött, 
hogy a színházak a szezonvégi elő
adásokat leszállított helyárak mel
lett tartsák-e meg vagy sem. A 
vita végeztével úgy döntöttek, hogy 
az

A színházak müsorgondjai
Óráróí«órára változnak a

Soha még annyi gondjuk nem 
volt a színházaknak, mint az, idén, 
amikon a konjunktúra végleg eltá
vozott. és a. színházak csak a maguk 
munkájától várhatnak segítséget. A 
nehéz esztendőt egy aggodalommal 
teli szezonvég zárja be, amikor egy 
direktor sem tudja, hogy milyen da
rabot hozzon, hogy melyik darab 
tenne, az, ami a, szüneti gázsit biz
tosítani tudja. Úgyszólván

ónáról-órára változnak o Terveit 

a mind a mai napig még nem. ala- 
kuli ki színházainkban az észten no- 
vég végleges programúm-

A Nemzeti Színház és az Opera- 
ház az egyetlen, ahol már. határoz
tak.

rAz Operaház az idén már nem 
lart bemutatót és repfazt sem 

hőz.
A Nemzeti Színház pedig a 

Névtelen hajó"-val sarja sze- 
zonját.

Annál nagyobb gond ül az Unió 
színházak irodáiban. Az első tervek 
szerint úgy volt, hogy

a Király Színházban a BüjM- 
rúhás hölgy, a Blaha Lujza Szín
házban a. Régi jó Budapest, a 
Magyar. Színházban a Pirandello 
darab jön. a Belvárosi Színház
ban vedig egy francia bohózat, 
az Osztr.igás Mici reprize követ

kezik.

Ez a mŰBörtervezet azután órá
ról órára változott. Úgy volt hogy 
a Király Színház a Szibill Után mar 
bezárja kapuit, majd a Magyar 
Színházat fenyegettek nyári szünet
tel, azután szó volt arról, hogy a 
Király Színház majd a ligeti bcala 
Színházban vendégszerepel, és így 
tovább, minden óra mást es mást, 
jelentett. Ma már bizonyos kiala
kulás mutatkozik, amennyiben a 
vasárnap déli konferencián úgy 
döntöttek, hogy

a Király. Színházban a Jlégi Jó 
Budapest", a Magyar Színház
ban Plrandello rA ^er-fní. 
és az árny" című 
kezik'Titkos Ilonával. Turzszsel 
és Somíayval a főszerepekben. 
A Belvárosi Színház „A megál
modott szerető" cin::ufrg"™ 
bohózatot hozza.
val a vezető szerepben, a Blaha 
Lujza Színház pedig egyelőre 
Ufferini büvésztársulatat szere
pelteti, majd megkezdi nyári 

szünetét.

szfnÖ Ö k^SSLra ^fó 

— ’melyekk0’

Unió színházak. 
Magyar Színház, 
ég Blaha Lujza 
a Renaissance Színház kerestülviszl 
a holyárcsökkeutést, mig a Vígszín
ház és Fővárosi Operettszinház, va
lamint a Royal Orfenm, Terézkörutl 
Színpad és Apolló Színház továbbra 
Is a régi magas helyárak mellett 

játszik.
A Városi Színháznak nem kell le

szállítania helyárait, mert éppen 
nemrégiben vitte keresztül a hely- 
árleszálli*tást, a Nemzeti Színházban 
szintén alacsonyabb helyárak van
nak, mint a többi színházban.

A helyárleszálliíás már a hét ele
jén. legkésőbb szerdán életbe lép. A 
hélyárleszáUitás a színészek fizeté
sét nem érinti.

a Király Srtnháx, 
Belvárosi Színház 
Színház, valamint

szezónzáró darabtervek
egyetlen olyan darabot sem ta
láltak. amely alkalmas lenne a 

szezon végére.

Ma az a helyzet, hogy a Vígszín
ház Szenes Béla a .Csirkefogó" című 
darabjával zárja a szezont, a Fö- 
vfa&si Operettszinház pedig „Tuti- 
Frutl" címmel és 9 órai kezdettel 
kabaré-előadásokat fog tartani. Szó 
.van azonban arról is, hogy a Víg
színház a „Riquette** című operettet 
hozza.

A Városi Színházban egyelőre az 
a helyzet, hogy a nagysikerű 
„Dolly44 miatt nem is gondolnak be
mutatóra. Ha azonban nem tarta
nak nyári szünetet, akkor.

Nagy Imre „Sneider FánV* című 
operettje jön.

Sebestyén másik színházában, a 
Budai Színkörben pedig

Zerkovitz Béla és Bús Fekete
László „A nóta vége" című ope

rettje következik,

Kiss Ferenccel és Tímár Iiával a 
főszerepben. Az átépített színház 
megnyitását e hónap 30-ikára ter
vezik.

A fícnaissance Színházban is Pi- 
randello darabra gondolnak, de még 
nem határoztak. Nem lehetetlen az 
sem, hogy a színház junius első 
napjaiban

megkezdi nyári szünetét, 
addig pedig Farkas Imre „A májusi 
muzsika4* című operettjét tartja mű
sorön.

Ma premier
a

'Terézköruti 
Színpadon

Rendes hilyárak

Kezdete 'Itg órakor

Telafónszám 65-54

• (A Májusi muzsika. Farkas Imre bá
jos zenéjü) életképe, ma, vasárnap és a 
hét minden napján is színre kerül a 
Renaissance-Sxlnházban a bemutaó nagy- 

, sikerű szereplőivel,

RÖVID HÍREK
APOLLÓ SZÍNHÁZ

a jövő hónapban a Royal Or
feumban , vendégszerepel. A 
vendégjáték egy hónapig tart.

LÁSZLÓ LILI
játszotta vasárnap délután a Re- 
naissanco Színházban „A Water
looi osatá“-ban llosvai Rózsi sze
repét. A fiatal színésznő, akit dr. 
Bárdos Artúr fedezett fel, pom
pás alakítást nyújtott. Megnyerő 
külseje, kellemes orgánuma, tehet
séges játéka hamarosan meg
nyerte a közönség tetszését, amely 
nem egyszer nyiltszinü tapsokban 
is megnyilvánult.

„PEER GYNT“
felújítását tervezik a Magyar. 
Színházban a jövő szezonban.

A

| Kert Mozfinindent télül fog múlni |

* Halló, Amerika utolsó előadásai. 
Még csak csütörtökig bezárólag adják a 
Fővárosi Operettszinház szenzációs re- 
vüjét. Addig minden este a nagyszerű 
énekes-táncos látványosságot adják, 
amelynek századik estéjét nagy lelke
sedéssel ünnepelte a közönség.

| Kert Mozi lesz a Kedvenc"]

* Orska Mária a Fővárosi Operett- 
színházban pénteken, e hó 15-én lép 
fel először, még pedig legdrámaibb ala
kításában, mint Klára a Medekind-féle 
Másikban. Műsora ezután igy alakul: 
Szombaton május 16-án: Vedekind 
nagyérdekü drámája, a Schloss Wetter- 
stein kerül színre. Vasárnap a Musikot, 
hétfőn a Schloss Wettersteint ismétlik. 
Kedden Strindberg Rausch (Mámor) 
sjrnü komédiája szerepel a játékrenden, 
szerdán pedig Strindberg passziójátéka, 
a Husvét (Ostern). Csütörtökön a Rausch 
előadásával búcsúzik Orska Mária és a 
bécsi Kammerspiele társulata.
| Kert Mozi megnyílik csütürtükön~|

•AVígszínház jövő hetének eseménye 
Szenes Béla uj bohózatának, a Csirke
fogónak szombati bemutatója. A leg
nagyobb érdeklődés előzi meg a kiváló 
szerző legújabb alkotását, amelyben a 
Vígszínház legkitűnőbb erői játszanak. 
A premierig minden este a színház 
legutóbbi nagy sikere, a Fanny éo a 
cselédkérdés kerül színre.

| Kert Mozi a nyár szenzációja |
* „Az ötórai vendég**, a Magyar Szín

ház uj bohózata a legnagyobb művészi 
és a leghangosabb közönségsikerek közé 
tartozik. A kacagtató bohózat ezen a | este: Régi jó Budapest! (>^8). 
héten vasárnap, hétfő, szerda, péntek 
é« jövő vasárnap este kerül színre, ter
mészetesen mindannyiszor M. Makay 
Margit, Csortos, Törzs, Gombaszögi 
Ella, Báthory Giza, Vágó, Stella, remek 
együttesével. Kedden és szombaton 
ásztor APrpád drámai remeke, a „Mag- 
netic“, csütörtökön a végtelenül mulat
ságos „Csibi**, vasárnap délután Fazekas 
Imre pompás „Altoná**-ja kerül színre.
| Kert Mozi műsora wezefni tofl~~~| I Mll?l ;8n8kara i8SZ a szóbeszéd [

• Sikerek hete a Belvárosi Színházban. 
A szezón két nagy sikere, Biró Lajos 
költői és izgalmas szinjátéka, a „Ma
riska vagy a házasságtörés iskolája** 
és a példátlanul mulatságos francia 
bohózat, az „Én már ilyen vagyok** fcl- 
váJtva szerepelnek ezen a héten a Bel
városi Színház műsorán. Szombaton 
oste a színház klasszikus sikerét, a Kék- 
szakáll nyolcadik feleségé-! újítják fel 
Titkos Ilonával és Somlay Artúrral.
| Kert Mozi lesz a meglepetés |

• „Régi jó Budapest!** A Király Szín
ház premierjeit jellemző nagy érdeklő
dés nyíl vénül a színház szombati bemu
tatója, a „Régi jó Budapest** iránt. Az 
uj operett egyenesen páratlan, benne 
végtelenül érdekes és vidám keretben a 
békebeli Budapest ezer kedves és mu
latságos attrakciója vonni fel. A 82- 
esek, a régi budapesti házi ezred teljes 
katonabandája, Luigi, az olasz jámbó- 
énekes, Johson és Dean remek régord- 
nója, az öt Larrison lány, valóságos 
komplett varieté előadás, egy budai 
cukrászda ég egy ŐHbudavári pezsgő- 
pavillon lesznek láthatók a Király Szín
ház színpadán. Az előadás, amelyet Ti
hanyi Vilmos rendez, legolsőrangu. So
mogyi Nusi egy budai cukrászné és 
egy ősbudavári pezsgőspavillontulujdo- 
nosnő, Vaály Ilona egy baronessz és 
cukrászklsasszony kettős szerepében, 
Berky Üli egy cukráeztónyból lett

Ön jól tudja,

hogy csak az olcsó, 
ami valóban jó...Talán 
a kávépótlék ez alól 
kivételt képezne ? Ó 
dehogy! Sőt a régóta 
bevált „FrancK a ká- 
védarál6val“szolgál- 
tatja erre a legvilágo
sabb példát. A lehető 
leggazdaságosabb — 
mert a lehető legkia- 
dósabb.

grófné szerepében pompás trió. Rátkai 
Márton kómikai zsenije egyenesen cso
dákat müvei egy lakájból lett cukrász
segéd és pezsgős pincér szerepében. 
Szirmai Imre mint, Ferenc József kora
beli huszárezredes, Kertész Dezső, a 
színház kiváló vendege, mint huszárfő
hadnagy elsőrendűen szenzációs. D’ar- 
rigo Kornél olasz jambó énekese, Gal- 
lai Johnson néger táncosa, 
Vendrey, Raskó, Szenti ványi 
kvartetje ég a Barrison ötös, 
lön koncertszám.

• Kállay Lili tánciskolája 
a Vigadóban nagysikerű 
rendezett. Különösen nagy 
tott Miglitzer Jolán és 
duettje.
| Kert mozi BrÉnauf és Fasor sarok ~|

Latabár, 
vén’ lump 
mind kü- 

vasárnap 
vizsgaestélyt 
sikert ara- 
Gross Lili

* Uferlni-hét lesz a Blaha Lujza 
Színház e hete is. Esténként egy elő- 
adást tart „A szemfényvesztés 40 .cso
dája** címen. Az előadás kezdete 8 óra
kor. Csütörtökön és szombaton délután 
4 árakor mérsékelt helyárak mellett 
lép fel. Mozihelyárak.

| Kert Mozi újonnan átalakiloa ]

Király Színház heti műsora: Hétfő, 
kedd, szerda, csütörtök, péntek: Szibill, 
Szombat: Régi jó Budapest! (Bemutató). 
Vasárnap délután: Marica grófnő (3)j

| Kert Mozi BrÉna-ut És Fasorsarok |

Magyar Színház heti műsora: Hétfő: 
Az ötórai vendég. Kedd: Magnetic. 
Szerda: Az ötórai vendég. Csütörtök: 
Csibi. Péntek: Az ötórai vendég. Szom
bat: Magnetic. Vasárnap délután: Al
fonz (3), este: Az ötórai vendég (’^8).

Belvárosi Színház heti műsora: Hét
fő, szerda, péntek és vasárnap este: Ma
riska vagy a házasságtörés iskolája. 
Kedd, csütörtök: Én már ilyen vagyok. 
Szombat: Kékszakái) nyolcadik felesége 
(>á8). Vasárnap délután: Ki babája va* 
gyök én. (3).

Blaha Lujza Színház heti műsora: 
Minden este 8 órakor, valamint csütör. 
tök és szombat délután 4 órakor mérsé
kelt, helyárakkal: Uferini á« társulatá
nak vendégjátéka.

Mozgóképotthon 
és Uránia 

óriási sikerű műsora 

A csendes völgy 
Ntlly Shlpmaon világbirú alakítása 

A szófiai bombamerénylet 
KÍVÜL:EZEN

A Mozgókép 
Otthonban

Rlchard Talmadgi 
Afluddhöszeme 

Karold liloyd 

Hűvésicti körúton 
Előadások: 4,6,8, 10
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Nz egyetemi csatár- 
sor és a kispesti 

védelem gyönyörű 
iátéka a tegnapi 
bajnoki nap leg
szebb eseménye

Jt BEHC vasárnapi Idtika 
alapján valószínűen meg

menekült a Meséstől
Az angol-magyar mérkőzésen ki- 

yül nagy érdeklődéssel néztük a teg
napi bajnoki vasárnap eseményeit 
is. A BEAC és a Zuglói A. C. élet
halálharca érdekelt főképpen ben
nünket. A tegnapi meccsek körülbe
lül el is döntötték a kiesés kérdését 
is. Hiszen a BEAC-nak már csak az 
FTC, a Zuglóiaknak pedig csak az 
MTK a hátralevő ellenfelei. Reális 
ezámitás szerint nem számíthatnak 
ezek ellen győzelemre.

5:0 arányban győzte le tegnap 
a BEAC a III. TVE-t.

Olyan teljesítmény ez. amely mél
tán számíthat elismerésre. Az egye
temi csatárlánc valóban oly párat
lan lelkesedéssel küzdött, hogy meg 
is érdemelte a szép győzelmet. A 
gólokat Erhard és Kovács lőtték.

A másik kiesésre Ítélt csapat, a 
Zuglói A. C., már csak döntetlent 
tudott kiharcolni az ITTE ellen. 
Mindkét csapat 1—1 gólt rúgott a 
mérkőzésen.

Birit láttuk viszont tegnap a 
kispesti kapuban.

Valóban hősies küzdelmet vívott a 
KAC az FTC ellen. Heves ostrom
zár alatt tartották a ferencvárosiak 
a KAC kapuját, a kispesti védelem 
azonban sziklaszil ár dán állott a 
helyén. Gól nélkül végződött félidő 
titán

Kohut gólja győzelemhez jut
tatta az FTC-t.

Á tegnapi eredmények alapján a 
BEAC 1 ponttal áll Zugló előtt.

Nz osztrák-magyar 
birkózóviadal

Egy órai késéssel és egyéb tech
nikai akadályokkal kezdték meg 
Ausztria-Magyarország hirkozóvia- 
dalának küzdelmeit. Éppen ez az oka 
annak, hogy lapunk korai zárása 
miatt csak az első forduló esemé
nyeiről számolhatunk be olvasóink
nak. Kellemetlen epizódja volt a 
diadalnak, hogy

a beteg Szalag helyett a kiskö- 
zépsulyban Matúra volt kényte

len beugrani helyébe.
Lég súlyban:

Magyar (Magyarország) győz Zde- 
nek (Ausztria ellen, tussal 13 perc 
alatt.

Pehelysúlyban:
Németh (Magyarország) győz Me- 

zulian (Ausztria) ellen pontozással, 
2 : l arányban.

A' ö hm y ü s ulyba n:
Seszta (Ausztria) győz Jánossy 

(Magyarország) ellen 15 perc alatt 
pontozással.

K isközépsülyban:
Matúra (Magyarország) győz Fi- 

ichcr (Ausztria) ellen, 15 perc alatt 
pontozással, 2 : l arányban.

Nagyközéps ulyban:
Percles (Ausztria) győz Fercnczy 

(Magyarország) ellen, 15 perc alatt 
pontozással.
« Nehézsúlyban:

Badó (Magyarország) győz 
oerger (Ausztria) ellen tussal.

Lapunk zártakor a mérkőzés még 
folyig.

Kirúly nyerte □bécslfutóuersenyt
Béosből jelentik: A nemzetközi futó

verseny eredménye a következő: I. Ki
rály (Budapest) 17085 méter, II. Tuschek 
(Bécs) 16681 méter, 111. Kádár (Buda
pest) 16443 méter, IV. Franz (Bécs) 
16174 méter l óra alatt. V. Steiner (Bu 
uH|»est). VI. Biró (Budapest).

aTJHÁQÜZJKM" könyvkiadó

SPORT
/I rossz, bíráskodás miatt
botrányba fultadt az 
angol-magyar mérkőzés 
Nagy Ldszló bívót inzultálták az angolok — n 
profik csak a második félidő vége felé egyenlítet

tek ki — Pompás küzdelem
MTK Bolton Wanderers 111 & : O) 

28.000 néző — Bíró .* Nagy László
Az angol első osztályú liga harma

dik helyezettjének tegnapi budapesti 
vendégjátéka meglepetésszerü ered
ménnyel végződött. Bajnokcsapatunk 
szezonvégi gyönge formájának tudatá
ban csak titkos reményeket tápláltunk 
egy esetleges kedvező vereséghez. Annál 
örvendetesebb reánk nézve, hogy az 
MTK pompás játék után csaknem végig 
egyenlő erejű ellenfélnek mutatkozva, 
egy góllal vezetett és az angoloknak 
csak a mérkőzés vége felé sikerült ki
egyenlíteniük.

Nem szokásunk a bírói kart kriti
zálni, ezúttal azonban szükségesnek tart
juk leszögezni, hogy

a mérkőzés a biró hibájából bot
rányba fulladt, a gyenge bíráskodás 
miatt felizgatott angolok lnzultálták 
a bírót, aki erre a befejezés előtt 7 

perccel lefújta a meccset.

őszintén szólva, mikor megtudtuk, 
hogy Nagy László biró lett kiküldve a 
mérkőzés vezetésére, cl voltunk készülve 
arra, hogy a mérkőzés lefolyása nem 
lesz sima.

A sorsolás után a két csapat a követ
kező összeállításban állt fel:

Bolton Wanderers: Pym—Howard, 
Grenhalg—Nuttal, Sedon, Jennings— 
Buttler, Jack, G. R. Smith, J. Smith, 
Wisard.

MTK: Kropacsek—Mandl (Orth), Ko
csis—Rebro, Kiéber, Nádler—Senkey II, 
Rakitovszky, Orth (Molnár), Opata, 
Jony.

Az első percekben szabadrúgás az 
MTK ellen. Rebro könnyen szereli 
Buttlert. A 2. percben az angolok kor
úért érnek el, amolyet Kocsis tisztáz. 
Jeny támadása magyar komért ered
ményez. Ezután gyönyörű mezőnyjáték
ban gyönyörködtünk. Két angol táma
dás eredménytelen. A 6. percben Orth I 
mesteri leadása gyönyörű gólhelyzetet ! 
hoz, amelyot Jeny hibáz el. A játék ■ 
ezután ellanyhul. Jack szédületes lö- j 
vése mellé megy. A 15. percben Jeny : 
lendületes lefutása eredménytelen. A 16. ' 
percben Senkey kapura irányított éles ; 
lövése fölé megy. Most már szaporáb- ‘

Kehrling legyőzte 
Borotra világbajnokot 

Izgalmas küzdelem a Davis-Cup utolsó napián. 
N magyar bafnok szenzációs formát látszott kí
séret (Franciaország) kenterben verte Takácsot

N Davis-Cup mérkőzés végeredménye t 
Franciaország győz 4:1 arányban

A tenniszsport pesti rajongói há
lásak lehetnek a Davis-Cup-sorsolás 
szeszélyének, amely a legelső euró
pai tennisz klasszist, a francia 
team-et állította sorompóba elle
nünk a Davis-Cup előmérkőzéseinek 
során, mert nemcsak hogy sok és ér
dekes tanulságot szűrhetett le az 
ifjú magyar gárda a Borotvák stí
lusából, áe Kehrling Béla bajno
kunk újból bebizonyította, hogy 
méltán viseli a „Középcurópa leg
jobb tenniszjátékosa" díszes epite- 
tumát. Az a szép játék, amit a szim
patikus magyar bajnok tegnap a 
világsampionnal szemben produkált, 
még nyugaleurópai viszonylatban 
is kiállja a legmagasabb kritikát és 
győzelme annál is inkább értékes, 
mert nem egészen íitt kondícióban 
startolt a nagyszerűen bedolgozott 
világbajnok ellen.

Kehrling kezd és bár eleinte ide
réMvényUrmU. Budapeat, VIIL, Rökk Ssilárd aeea I.

bak a magyar támadások. Az angolok 
egybekk-rendszerrel védekeznek és 
emiatt néhány formás magyar támadás 
kárbavész.

A 21. percben veszélyes magyar tá
madás. Nagy kavarodás támad az 
angol kapu előtt. Orth a hozzálrá- 
nyitott labdát az angol kapus hasa 

alatt a hálóba helyezi. (1:0).
A kapott gól az angolokat heves tá

madásokra ösztönzi. Ennek eredménye
ként Jack megszökik, gólt is rúg, a biró 
azonban ofTszájd elmén azt érvénytele
níti. Angol támadással ért véget az fél
idő.

Helycsere után az első félidőben meg
sérült Mandl helyét Orth foglalja el, az 
ő helyére pedig az időközben levetkőzött 
Molnár áll be. Néhány percig tartó 
nyomasztó angol fölény két kornerrel 
végződik. A kapu előtt támadt kavaro
dást Orth hidegvérrel tisztázza. A 10. 
percben Molnár kiszökik, de Howard 
idejekorán beéri es taccsra szere). A 31. 
percben Buttler töri magát keresztül a 
magyar védelmen, de lövése mellé 
megy. Most ismét az angolok kerülnek 
fölénybe és a 35. percben

G. R. Smith lövése meghozza az an
golok kiegyenlítő gólját.

A győztes gólért mindkét részről he
ves harc indul meg. Nagy László biró 
sorozatos tévedései izgalomba hozzák a 
közönséget és a viharos közbekiáltások 
idegessé teszik a bírót, akit az angolok 
is szorongatnak. Egy, az angolok kárára 
elnézott offszájd-helyzetből Molnár 
csaknem gólt rúg,

a felizgatott angolok erre hozzá
rohantak és megrázták.

Nagy László biró erre a mérkőzést be
fejezés előtt 7 perccel lefújta.

A meccs bővelkedett a gyönyörű jele
netekben. A legkellemesebb meglepetést 
Rebro pompás debüjo keltette. Bámula
tos dolgokat produkált Orth, mindunta
lan tapsra ragadva a közönséget. Jók 
voltak: Jeny, továbbá Opata és Molnár 
is. Az angolok védelme is többször ra
gadta a tribünt tetszésnyilvánításra.

geskedő és bizonytalan játékának 
nincs sok sikere a holtbiztosán tá
madó francia sampionnal szemben, 
csakhamar magára talál és 5:2-re 
vezet. Izgalmas küzdelem követke
zik. Borotra rettenetes erejű finisbe 
fog. üt, vág, centiméterekre biztosan 
helyez és nemcsak hogy kiegyenlít, 
do 8:6 arányban sikerül a szettet a 
maga javára eldönteni.

Borotra dóuble faultjával veszi 
kezdetét a második szett. Kehrling, 
az első szett sikeres akcióin felbuz
dulva, erősen támad és megsemmi
sítő erejű smashjelnek meg is van 
a sikere: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 Jfa- 
gyar ország javára. Borotra csak 
egyetlen game-t bir szerezni. A má
sodik szett 6:1 fölényes arányban a 
magyar bajnok zsákmánya lesz, A 
harmadik szettben azután már las
san kibontakozik a magyar bajnok 
fölénye: állandó offenzív stílusban 

játszik, löbjei, smashei pontosan be
vágódnak és 6:l-f.e győz. A francia 
világbajnok kínos letörését mutatja 
az utolsó és egyúttal döntő szett: 
Kehrling csodálandó biztonsággal 
tör előre, egymásután szerzi a pont
előnyöket, Borotra még megpró
bálja a lehetetlent, hihetetlen erős
ségű finist diktál, minden labdára 
startol, — fninden hiába, a magyar 
bajnok holtbiztosán parírozza a leg- 
ördöngösebb labdákat is: a meccs 
elveszett és Kehrling a nézők vál- 
lain vonul ki a pályáról...

A nap második és a Davis-Cup 
egyúttal utolsó meccse: Féret és Ta
kács Imre között a magyar bajnok 
kínos indiszpozicióját mutatta: bo- 
szantóan rosszul helyezkedett, kap- 
koclón, idegesen játszott és a legtisz
tább labdákat sorra out-ba vágta. 
Féret elegáns, erőteljes játékot pro
dukált és megérdemelten győzött 3 
szettben 6:1, 6:0, 6:2 arányban. A 
francia játékos technikai fölénye és 
labdakezelése természetesen vitán 
felül áll, csak kár, hogy ez a szép
séghiba esett a mai szép és a ma
gyar színekre oly dicsőséges napon.

Papp György.

Magyarország 
egyénikardvtvő 

bajnoksága
Az egyéni kardvivó bajnokság döntő 

mérkőzéseit vasárnap fejezték be a Mű
egyetem aulájában. A tizes döntő vég
eredménye a következő : 1. vitéz Térsz- 
tyánszky Ödön dr. Mac 8 győzelem, 2. 
Garai János Tisza István Ve 7 győze
lem, 3. Uhlyarik Jenő dr. WVC 5 győ
zelem, 4. Mészáros Ervin MAC 4 győze
lem, 5. Petschauer Attila NVC 4 győze
lem, 6. Szelényi Géza dr. BBTE a 3 győ
zelem, 7. Parlagh Béla dr. BEAC 3 győ
zelem, 8 Kovács Andor Tisza István 
VC, 2 győzelem, 9. Dunai Bertalan 
BBTE 1 győzelem, 10 Glykaisz Gyula 
MAFC visszalépett.

X A MAC országos atlétikai versenye. 
Kezdők részére rendezte meg a MAC 
vasárnapi atlétikai viadalát, amelynek 
eredményei a következők:

800 méter. 1. László Endre (MAC) 
2:06.8 mp. 2. Eresei László (MAC). 3. 
Brunner Gyula (FTC). — Súlydobás. 1. 
Darányi József (MAC) 1302 cm. 2. Kauf- 
mann Béla (MTK). 3. Bácsalmássy An
tal (MAC). — 100 méter. 1. Hajdú Sán
dor (FTC) 11.3 mp. 2. Fluck István 
(BBTE). 3. Kovács József (BBTE). — 
200 méter gát: 1. Réti Sándor (MTK) 
29 mp. 2. Körmendi Viktor (BBTE). 8. 
Brunner Gyula (FTC.) — Diszkoszvetés.
1. Bertalan (BBTE) 3693 cm. 2. Kauf- 
mann Béla (MTK), 3. Darányi József 
(MAC). — Magasugrás. 1. Udvardy Sán
dor (BBTE) 170 cm. 2. Takács Miklós 
(MOVE BSE), 3. Andor László (MAC.)

1500 méter: 1. László Endre (MAC) 
4:26.8 mp. 2. Mihalszky Elemér (CsFC),
3. Plavenszky Ferenc (BBTE.) — 400
méter: 1. Kovács József (BBTE) 54.2 mp.
2. Hayde Béla (MAC), 3. Kétszery 
(MAC.) — Távolugrás. 1. Takács Mik
lós (MOVE) 643 cm. 2. Rácz József 
(OTE.) 3. Kovács (BBTE.) — 500 méter.
1. Szerb (MAC) 16:33.6 mp. 2. Nemes 
(OTE. — 4-szer 20 méteres staféta. 1. 
FTC 1:36.6 mp. 2. BBTE. 2. MBSE. — 
Rúdugrás. 1. Andor László (MAO) 215 
cm.

Kiadja:
A „Hétfői Napló" iapkladóvállalat
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