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Apponyi Albert gróf
hallandó kormányt alakítani

Programra: általános, egyenlő és titkos választójog 
Hyilt levélben közölte a kormányalakítás feltételeit és akadályait 
Szilágyi Lajos: „Ha Apponyi Albert kisebbségi kormányt alakit és 

a nemzetre appellál, nagy többség ál! mögéje"

Hagy lendületet vesz az ellenzéki akció
Apponyi Albert gróf legutóbbi 

parlamenti beszéde szokatlanul nagy 
feltűnést keltett Bethlen , István 
gróf miniszterelnök Apponyi Albert 
nek a titkos választójog érdekében 
felsorakoztatott érveit ellenzéki 
mentalitásból eredőknek min ősitette 
Rákosi Jenő pedig egyenesen kér
dést intézett Apponyi Albert gróf
hoz aziránt, vállalna-e kormány
alak itást ma az általa hirdetett 
elvek érvényesítése mellett.

Apponyi Albert gróf vasár
nap nyilt levélben válaszolt 

Rákosi Jenőnek
és a többi között a következő szen
zációs kijelentéseket teszi:

Mindenkor irtóztam a felelőtlen 
politikacsinálástól, hanem ellenkező
leg elvül állapítom meg magamra 
nézve, hogy ellenzéki — még re
ménytelennek látszó ellenzéki állás
ban'is. mindig csak azt hirdetem es 
annyit, amit és amennyit megvaló
sítani mernék, ha a hatalom ke
zembe adatnék. Minden tmás eljá
rást politikai frivol i tásnak, sót 
nem is egészen becsületes dolognak 
tartottam mindig. Természetesen 
gyakran tévedhettem és tévedtem 
is: vessen reám követ az, akin ez 
nem történt meg; de a politikai 
komolyság és felelőssegerzet előbb 
kifejtett alapelve ellen, tudtommal, 
nem vétettem soha. Hogy pedig 
nem fogok erről az álláspontról a 
frivolitás fertőjébe lezuhanni eppen 
most, öregségemben, a nemzet leg
komolyabb óráiban, a legdöntőbb 
problémákkal szemben: az tálán 
lélektanilag is feltehető.

Igenis
vállalnám a hatalmai, 

ha az egyébként lehetséges volna, a 
választójogi kérdésben azoknak az 
elveknek megvalósításával, amelye
ket minapi beszédemben vallottam.

— De ez nem jelentheti azt, 
mintHa

az általános, egyenlő, titkos 
választójoggal

ki volna lűcritve az, amit a hata
lom elvállalásának föltételéül szab
nék, hanem jelenti azt, hogy annak 
Programnak, amelynek alapján a 
hatalmat vállalnám, és amelynek 
a nemzet minden aktuális kérdésére 
Ki kellene terjeszkedni, egyik elen
gedhetetlen kiegészítő része a, be
szédemben kifejtett választójogi 
elvi felfogás yglna.

— Annak az egész programnak 
keretében pedig, mely a nemzet 
jövőjét az alkotmányos jogfolyto
nosság sziklájára és a fejlődés
képes hagyomány talajára építené, 
a nemzeti hagyományt képviselő 
vezető elemoU őszinte közreműkö
dése mellett, teljes megnyúlással 
és biztosságérzettel mernék a nagy 
demokratikus kiépítéshez hozzá
fogni, melynek szükségességét, er
kölcsi jogosultságát és a keresztény 
hitben való gyökerezését lelkem 
minden erejével átérzem.

— De erre semmi kilátás nincs; 
először azért, mert

a mai ferde közjogi helyzetben 
kormány vállalásom 

zárva.
másodszor, mert éppen 
gatására nem voL.v. 
akik nélkül, vagy _..A. 
akiknek ellenére, politikát nem csi
nálhatok. Én úgy érzem, hogy égész 
politikai pályámon át soha annyira i 
igazam nem volt, mint mos! és I

ki van

►pen azok támó- 
>lna kilátásom.

éppenséggel,

soha annyira izolálva nem voltam, 
mint éppen ma. De azért a eszme
kor, amelyet képviselek, benső igaz
ságánál fogva érvényesüld fog, 
ha talán nem is az én életemben és 
nem is általam. Ebben az egyéni 
kilátásnélküliségben lehet erő is, 
mert felment a taktikázástól és a 
beteg megalkuvásoktól. Minden
esetre, ameddig Isten erőt ád hozzá, 
képviselni fogom azokat az igazsá
gokat, amelyek felismerésétől és 
követéséiől függ nemzetem jövője.

Amit mondok, azt azzal a foko
zott komolysággal mondom, mely 
az isteni itélőszék közelségének 
tudatából ered.“

Apponyi Albert gróf nyilt levele 
óriási feltűnést keltett politikai kö
rökben mindenfelé. Általános véle
mény, hogy Apponyi Albert gróf 
parlamenti beszédében ós nyilt leve
lében kifejezett

határozott állásfoglalása nagy 
lendületet ad a titkos választó
jog kivívását célzó ellenzéki 

akciónak.

Szilágyi a várható fejleményekről
Ezt bizonyítja az alábbi nyilatko

zat is, amelyet
Szilágyi Lajos,

a demokratikus blokk elnöke adott 
a Hétfői Napló munkatársának:

Örömmel és meghatottsággal ol
vastam úgy Apponyi Albert gróf, 
mint Rákosi Jenő megnyilatkozá
sait. Végre megszólaltak helyettünk, 
az újságokban naponta szereplők 
helyett ők. a sokkal hivatottabbak. 
Szívesen halljuk, látjuk, olvassuk 
és követjük őket. A nyilt levélnék 
mindenesetre meglesz a hatása, 
hogy

megkétszerezi a pár nappal 
ezelőtt elhangzott gyönyörű 

parlamenti beszéd hatasat 
kétségtelen, hogy a választójog 
kérdésében főleg a titkosság kiter
jesztése érdekében

számottevő cselekedetet jelent.
— Hogy Apponyi a hirdetett esz

méi alapján kormányalakulasra is 
vállalkoznék, abban nem kételke
dem. Kormányának programját 
ismertetés nélkül is ismerem. Ttf- 
dom, hogy

á szó nemes értelmében be

mokrata. a szó nemzeti értelmé
ben legitimista.

Programját tehát aláírom és köve
tem. Nem osztom azonban a néze
tét, hogy a mai közjó íj i helyzetben 
kizártnak volna tekinthető kor
mány alakításra. való vállalkozásá
nak lehetősébe. Apponyi legiti
mizmusa nem pucs-legitizmus, 
nem is az uralkodóház érdekeit 
szolgálja, hanem a nemzet érdekeit 
tekinti. Nem mámái holnapra kíván

cselekedni, számol a külpolitikái' 
helyzettel, csupán előkészíteni ki- 
ván mindent, de

gondosan mérlegeli a fényeket.
Még kevésbé akadály a vállalkozás
nál az ő demokráciája. Ebben a te
kintetben még nagyobb tömegek 
állanak mögötte. Apponyinak az a 
kijelentése, hogy elveszítené azok 
támogatását, akik nélkül. Vagy 
akik ellenére politikát nem csinál- 
hatna, kétségtelen, tény. Tudjuk 
ugyanis, hogy az Apponyit egyéb
ként fentartás nélkül követő

legitimisták egy része a demo
krácia kérdésében Apponyival 

szemben áll.
Ezeknek a politikusoknak a 'távold 
maradása azonban a mai helyzet* 
ben sem annyira döntő jelentőségűé, 
hogy támogatásuknak hiánya Ap* 
ponyi kormányát valamely vonat-, 
kozásban gyengíthetné, mert távol
létüket ellen súly oznét a (lomokra* 
tikus tömének ereje és súlya.

— Osztom Apponyi Albert gróf**, 
nak azt a nézetét, hogy

soha annyira, igaza nem volt, 
mint ma,

de tagadom, hogy ma annyira izo* 
Iáira volna, ahogy mén 
Iáivá vem volt. lejen is: 
mögött felsőrakoztathatók 
legszélsőbb rétefjei és

amennyiben Apponyi 
ségi kormányt alakitana 
appelálna a nemzetre, i____
többségét nyerné el a mandá

tumoknak.
A pártonkivüli politikusok köré

ben is nagy érdeklődéssel tárgyal
tak vasárnap Apponyi Albert rróf 
nyilt leveléről. Mindazok a poli
tikusok, akik a választójog vitájá
ban felszólalnak, határozott formá
ban fognak választ adni Apponyi 
Albert grófnak. Értesülésünk sze-< 
rjnt

Andrássy Gyula gróf,
bár eredetileg nem akart a Házb’an 
felszólalni. Apponyi Albert beszé
dének hatása alatt, valamint a esti-, 
törtöki ülés eseményei következté
ben elhatározta, hogy kedden fel
iratkozik a választójog, vitájához.

Andrássy Gyula gróf beszéde 
iránt rendkívül nagy érdeklődés 
nyilvánul meg, mert

Andrássy Gyula gróf hivatott 
megvilágítani azokat a köz
jogi aggályokat, amelyeket 
Apponyi kormányalakításának 

akadálya gyanánt hozott föl.

soha izci- 
Apponyi 

a nemzet

kisebb- 
és 

óriási

Bizalmas megbeszélések voltak 
a kormánypártban a titkosságról

Apponyi Albert grófnak a titkos 
választójog érdekében felsorakozta
tott érvei még az egységespáiífc 
egyes tagjaira is hatást gyakorol
tak. Tel jenen beavatott helyről 
ugyanis úgy értesülünk, hogy

a kormánypárton csütörtökön 
és pénteken este bizalmas meg
beszélés volt a titkos választó
jogról és estekben a megbeszé
lésekben Bethlen István gróf 

miniszterelnök is résztvett ,, 
A kormánypárt tagjai a .választójog

gyakorlásának módját illetően erő
sen megoszlanak. .Vannak ugyanis , 
olyanok, akik

az egész vonalon nyílt szava
zást követelnek.

Ezek a lenhanaosabbak. Azt köve* 
telik, hogy

a városokban Is nyilt legyen a 
szavazás.

Ezek között Barthos Andor dabasM 
Halász Móric, Szomjas Gusztáv. I 
Ci rác fi Jenő,



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, hétfő, május 18.

todky Sándor és Fdcs 'Antal a hang
adók, akikre elsősorban vonatkozik 
Apponyi Albert gróf célzása, hogy 
•.nem hajlandók le!ü részelni azt az 
rigót, amelyen., ülnek". Velük szem
ben csak a csöndes érvelésre szorít
koznak azok, akik a kormány ere
deti javaslatát teszik magukévá, 
vagyis akik a törvényhatósági vá
mosoknak és az öt ipari kerületnek 
hajlandók megadni a titkosságot. 
Ezeknek a képviselőknek a száma 
h legnagyobb a pártban, főként 
azért, mert

Bethlen István gróf csütörtökön 
este bizalmas körben a leghatá
rozottabban arra szólította fel 
híveit, hogy a Rubinek-féle mó
dosító javaslattal szemben az 
eredeti szöveget segítsék győ

zelemre.
Jfirdekes, hogy a bizottságban elfo
gadott szöveg mellett csak PükjA 
Endre, Rubin ck István fa. Bíró Pál 
kardoskodnak, utóbbi azért, mert 
az ózdi bányaterületet, képviseli es 
a titkosság kiterjesztése esetén el
veszti mandátumát. A helyzetre jel
lemző egyébként az a nyilatkozat, 

melyet
Görgey István,

Mz egységespárt egyik vezető tagja 
•teli munkatársunk előtt:

A kormánypártban több megbeszé
lés volt a titkos választójogról. A 
'részletekről, minthogy a megbeszé
lések bizalmas icllegüek voltak, bő
vebben nem nyíl atkozhatom, csak 
•ezt jelenthetem ki, hogy

a miniszterelnök ur, bár párt
kérdéssé nem tette a titkossá
got —, az eredeti szöveg elfo
gadására szólította fel híveit,

HFéf végtelennek tartom tehát, hogyllféteégtolennek tartom tehát, hogy a 
iplénumban a Rubinek-féle módosi- 
jtás elvetésével az eredeti szöveg fog 
Skeresztühnenni. vagyis

n törvényhatósági városokban 
és a bányakeriiletekben titkos 

á lesz a szavazás.
Kícm hiszem ugyanis, hogy a pari 
.amely n miniszterelnöknek minden 
fflterdésben feltétlen híve, szembe
helyezkednék határozott kívánságé- 

Hval.

. . • „kiváló mi nóség,szürke
tentapksév±__

IÁ női hörcipő
Szandálok extra l-a minőség

19-22, 23-26, 27-30, 31—35, 36—40 számig
80 90 110 I3Ö 150 ezer kor.

HAzlolpök, alacsony vagy magas sarokkal 90 ezer K 
Tornacipők, tornatrikók, eredeti svéd szoknya* 

nadrág legolcsóbban

SCHÁFER céfl
Dóbrentei tér 4 Tel. J. 125*30. - Vidékre utánvéttel

Értesítési
ni t. vendégoimot, hogy a keze

lésemben bérelt

Bellevue-szállú
I.,  Attila ucca 53. újonnan átalakított 
tcrraNzait a legizlósesebb elrendezésben 
és kivilágításban f. é. május hó 15-én 
megnyitottam. Költséget nem kímélve, 
iparkodtam a teraszokat a korszerű 
igényeknek megfelelően, kellemessé va
rázsolni és gondoskodtam arról, hogy 
az idény végéig mindenkor úgy a sza
badban, mint rossz időjárás esetén vé
dett helyiségekben egyaránt a legélve
zetesebb szórakozásban lehessen része 
vendégeimnek. Üzleti programmom a 
következő: naponta 10 órától délelőtti 
sörözés, 1 órától 4 óráig ebéd a szabad
ban, délután 5 órai te« tánccal (a sza
badban), melyhez Budapest legjobb 
jaz.z-zenckara szolgáltatja a zenét, este 
S*tól vacsora Berkw híres cigányzene
kara mellett, 10 órától záróráig a for
rasz-búrban tánc. Hetenként kétszer 
zárórameghoaszabbltás. Külön termek 
és elkülönített terraszok. Tisztelettel

KAPÓSA MARGIT

Mohácsi Lajos klssazdavezár 
holdanként tíz kiló búzát vett fül 

a főldisénytöktöl
Megindult ellene a bűnvádi eljárás

A kemenesmagati és a rnag.var- 
gencsi csendőrőrsök feljelentést tet
tek a celldömölki járásbíróságnál 
dr. Mohácsy Lajos marcalgergcli 
á^. ev. lelkész ellen, amiért számára 
„földosztás fejében" búzát, szedtek 
össze. Dr. Mohácsy Lajos ellen a 
csendőri feljelentések következté
ben eljárás indult meg a cclldö- 
mölki járásbíróságnál.

A csendőri feljelentések szerint 
„Lukács Imre II. oszt, tiszthelyettes 
és Csapó János II. oszt, főtörzsőr
mesterből álló járőr, arról értesült, 
hogy Marcaligergely községben 
földbirtokreform céljára az igény
lőktől magánúton búzát szednek 
össze. A járőr ez ügyben a nyomo
zást megejtette és megállapította, 
hogy a gabonát Nagy József mar- 
caligergelyi lakos kezeli. Nagy Jó
zsef előadta, hogy ő Mohácsy Lajos 
maroalgergelyi ág. ev. lelkésszel 
érintkezésbe lépett avégett, hogy 
részükre földosztást eszközöljék ki, 
mire Mohácsy azt elfogadta olyan 
feltétellel, hogy

részére minden igénylőtől 10 ka 
búzát szedjen össze, ő a búzát 
összeszedte, összesen 516 kg-t az
zal, hogy ezt Mohácsynak akkor 
szállítják cl, ha a földet meg

kapják".
„Dr. Mohácsy Lajos — folytatja

Kuhárszkyné és társai már a Marké uccal fogház lakói
Vasárnap délután 5 óra van. a 

Conti uccában és környékén még 
minden csendes. Megdöbbentő csend 
van abban a hírhedt helyiségben is, 
mely az utóbbi napok rendőri kró
nikájának még ebben a várorész- 
ben is szokatlan szenzációt szolgál
tatott. Aszó-szoros értelmében ki
rabolták a betévedt vendégeket. A 
Conti ucca és a Bérkocsis ucca sar
kán van Kuharszky Józsefné „ká- 
vémérés“-e. két asszonyka ül most 
egy asztalnál szomorúan és éppen a 
büntanya rejtelmeiről szóló híreket 
rekapitulálják. Az egyik Fodor Jenő 
főpincér felesége, akinek a gondo
latvilágát csak az a kérdés foglal
koztatja. hogy a kávémérés tulaj
donosától. Kuhárszky Józsefnétől 
férje visszakapja-e három és fél
millió korona óvadékát. Reményte
len az asszonyka, mert a hitelezők 
tömegesen jönnek és eddig vagy 70 

legolcsóbban

divatáruházában

SZAKORVOSI vér- és nsmlbetegek
"■■■■részére.
EZÜST SALVARSAN-QLTÁS. — Rendelés egéaz nap 

Ráktaihát,32. L em.. 1. Rókuaaal szemben.

a csendőri jelentés — Világos Jó
zsef TIT. oszt, tiszthelyettes és Káz- 
mér Ferenc csendőrőrből álló járőr
nek Czipott Rezső jegyző és Kiss 
Jenő bíró jelenlétében történt kikér
dezésénél beismerte, hogy a búzát 
az ő részére szedték össze földosztás 
fejében A kérdéses hazát a járőr 
lefoglalta".

A másik csendőri feljelentés sze
rint „a rendes bírósági tárgyalások 
folytán kiosztott 82 magyar gencsi 
házhely igénylőtől azért, mert a fe
lek érdekeit a tárgyalásoknál kép
viselte, törvény ellenesen az igény
lőktől fejenkéyt 10 kg, összesen 820 
kg búzát vett fel, melyet magának 
előre kikötött.

..Dr. Mohácsy Lajos ellen a csend
őri feljelentések következtében meg
indult a büntető eljárás a cél Idő
in ölki járásbíróságnál. Mohácsy 
régi kisgazdapárti politikus,, a kis
gazdák egy csoportja vezérének is 
vallja és így az ellene történt felje
lentések nagy felháborodást vál
tottak ki annál is inkább, mert az 
általa képviselt ügyek legtöbbjében 
nem történt semmi és a mindenféle 
híresztéit nagy politikai befolyása 
teljesen értéktelennek bizonyult. 
Az ügyet legközelebb interpelláció 
formájában a parlamentben is szó
vá teszik.

millió korona követelést jelentettek 
be.

A szomszédos lokálokban, ahol 
éjszakánként hangos csak az élet, 
egyedül a tulajdonosok találhatók, 
akik kaján örömmel újságolják 
egymásnak Kuhárszkyné és társai 
sorsát. Megszűnt, egy konkurens. 
A Conti ucca lakói pedig sajnálják 
őket, most, mióta letartóztatták; ko
rábban, amikor Kuhárszkyné se
lyemben, ékszerekkel megjelent az 
üccán. irigyelték és ellenséges tekin
tettel kisérték.

A konkurensek mindent tudnak. 
Már régóta, figyelték a rablótanyát. 
Fel is hivták rá a rendőrség figyel
mét. A rendőrség azonban nem lép
hetett fel Kuhárszkyné ellen, mert 
konkrétum nem állott rendelke
zésre. Most már minden adat együtt 
van. sőt a bünlajstrom egyre nő. 
Vannak az áldozatok közt nős em-

birPtki aklk , bonban „családi 
"kasból. nem tesznek feljelentést 
Lzek közt van egy uutógarage tu 
lajdonosa, akivel «. Kossuth Laiós 
nccaban. az. Astória előtt ismeX 
•lett meg Kuhárszkyné és , 
barlangjaba, ahol azután v.lA?‘ 
gal elrabolták néhány millióját a' 
áldozatok egyike egy Bovskív 
kereskedő. Ez, sem tesz fel jelentési' 
A legutolsó áldozat egy haióskaní' 
tany. akivel ,, Diinakorzén” került 
össze kuhárszkyné 4 .
‘•uít'n Ez 80 ™illió koX
bérszky1%rés0SSságá|bÍé“tháKU 
nanlír a földi élet minden ÍC)-h,lr.0“ 
feltárták előtte. Á rendörK^1 
gyanús volt már a hu -,k- s 
és amikor Igazolásra
akor vette észre, hogy az 50 mimX 
kornuabol 21) millió hiányzik “ hl

Speininger Béla rovottmultu alakéi 

sen mindhármát letartóztatták A 
zoit iinielyeket a nineében egvÖ, 

fXtló'k’ 7 "".dfzeres?"
V»X ” ttakT-a. , bévemerésbe hété 
' vagy Kuhárszkyné által oda 
csalt embereket. Már az első kihah
g.itas  alkalmával beismertek min 
dent es tegnap „tár át is adták őke 
az ügyészségnek. Kuhárszkyné és 
fakói “ m°St a Markőuo°ai fogház

Japán selymek 
gyönyörű mintákkal

Crepe de Chinek 
minden színben 

Nyers selymek 
simák és mintásak

Ruhaszövetek
Krém és divatszinekben

Karton, delén
sxép uj mintáKKal

EponzsoK
divatos újdonságok

Ruhavásznak
minden színben

Frottier-kelméK 
fürdőKöpenyeKre 

BútorKartonok 
áthuzatoKra 

Vásznak, sifonok 
óriási választékban 

Csipkék, szalagok 
divatos újdonságok

KLEIN 
ANTAL
Király ucca 53. sz

(Akácfa ucca sarok)
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Törvényszéki biró, pénzügyminiszteri 
tisztviselő és rendőrfogalmazó 

hajnali afférja 
előállitással és viszontfeljelentéssel

Az Amerika kávéház szenzációja
„Nagyon finom emberek a biró urék“ — mondja a kávés

Vasárnap, hajnali fél 5 órakor a Thö- 
köli út és Aréna út sarkán levő Ame
rika kávéházban kínos incidens játszó
dott le. A kávéház szombaton éjjelről 
vasárnapra virradó 5 óráig volt nyitva. 
Az 5 órai zárórás kávéházakban rendőr
tisztviselő és rendőr is tart ügyeletét. 
Az Amerika kávéházban dr. Lakatos 
Ferenc rendőrfogalmazó, Nagy Márton 
felügyelőhelyettes és Kovács 
István rendőrőrmester tartottak ügyele
tet. Fél 5 órakor dr. Antalffy Manó tör
vényszéki bíró unokaöccsével, dr. Szabó 
Andor pénzügyminiszteri fogalmazóval 
betért a kávéházba. Előzőleg ugyanab
ban a házban, a Thököli út 27. sz. alatt 
lakó Avedik Simon táblai elnök özvegye 
és fia Avedik Félix bíró estélyén voltak. 
Antalffy bíró és Szabó fogalmazó a 
rendőrfogalmazóval szemben foglaltak 
helyet és jókedvűen diskurálgattak, éne
kelgettek és megjegyzéseket tettek, amit 
a fogalmazó magára értett.

Lakatos rendőrfogalmazó felkolt és 
a szintén ügyeletet tartó Nagy Márton 
felügyelőhöz ment.

— Ügyeljünk erre a két úrra, nehogy 
botrányt okozzanak.

Felkelt a bíró is 
rendőrtisztviselőhöz:

— ,Mit akarnak az 
Lakatos fogalmazó
— Ne avatkozzék a 

éléseimbe!
A bíró azonban nem tágított.
— Kérem nem csinálunk mi semmit

6em . . .
A kávéház közönsége lassan a három 

vitatkozó köré gyűlt A rendőrfogal- 
mazó, hogy végotvessen a kínossá váló 
ügynek, felszólította a bírót, hogy men
jen vissza a holyóre. Ugyanekkor dr. 
Szabó miniszteri fogalmazó sietett oda:

— Mi történik itt! Mit akarnak!
A rendőr fogai mazó, hogy befejezze az 

ügyet, utasította Nagy Márton felügye
lőt, hogy igazoltassa az urakat. Dr. 
Szabó miniszteri fogalmazó arcképes 
igazolványával igazolta magát, dr. An
talffy bírónál azonban nem volt semmi 
igazolás. Erre a rendőrfogalmazó utasí
totta Nagy felügyelőt, hogy igazolás 
céljából állíttassa elő dr. Antalffyt.

— Kérem tessék cgy rendőrt küldeni 
velem — szólt a törvényszéki bíró — a 
Felsőerdősor 7. alatt lakom, ott igazol
nak és megmutathatom a törvényszéki 
bírói kinevezésemet is.

A rendőrfogalmazó azonban az elő
írásra hivatkozva ezt nem engedte meg 
és fentartotta intézkedését. Kovács őr
mester erre felszólította a bírót, hogy 
kövesse. Dr. Szabó ingerülten közbe
szólt:

— Hová akarja vinni? Én ragaszko
dom ahoz, hogy a főkapitányságra vi
gyék! Én is vele megyek!

— A kerületi kapitányságra visszük,

XVII.

és odament a két

urak velünk? 
figyelmeztette: 
hivatalos intézke-

— felelt a rendőrfogalmazó és újból ki
adta a parancsot az őrmesternek:

— Vigye azonnal ezt az urat!
Kovács őrmester be is kísérte dr. ^4n- 

talfíy bírót, akivel unokaöccse Szabó dr. 
is együtt ment.

A kerületi kapitányságon, az igazolta
tás után azonnal elbocsátották a bírót, 
aki Szabó dr.-ral a főkapitányságra sie
tett. és jelentést tett Lakatos fogalmazó 
ellen, „személyes szabadság megsértése'1 
címén. A feljelentésről kora reggel re
feráltak Marinovich főkapitánynak, aki 
szigorú vizsgálatot rendelt eZ, amely 
még vasárnap délelőtt megindult

Érdeklődtünk az Amerika kávéház 
tulajdonosánál, aki a következőket mon
dotta:

— Hogy őszinte legyek, nem tudom, 
hogyan kezdődött az egész. Én csak azt 
láttam, hogy a kávéház közönsége na
gyon ellenséges hangulattal nézte a ren
dőrfogalmazó erélyességét.

A pincér, aki Antalffy bírót 
pénzügyminiszteri fogalmazót 
gálta, ismeri őket régebbről — 
vondégei.
, — Nagyon finom, jóravaló, 
úriember mindakettő. Nem is ______
mi baja lehetett velük a rendőrfogal
mazó úrnak? . . .

Munkatársunk felkereste Szabó Andor 
dr. pénzügyminiszteri fogalmazót, aki a 
következőképpen mondotta el az eset le
folyását:

— Éppen leültünk a kávéházi asztal
hoz, mikor észrevettem, hogy a szemben 
ülő rendőrtisztviselő erősen végignéz 
rajtam, amit én természetesen viszonoz
tam, mire a rendőrtisztviselő megkér
dezte, hogy mit akarok.

— Semmit — feleltem — hiszen ön 
sem akar semmit.

— Később Antalffy Manó dr. felkelt 
és néhány lépésnyire távozott az asztal
tól. A rendőrtisztviselő utána ment. Pár 
pillanat múlva odajött hozzám a pin
cér és figyelmeztetett, hogy Antalffy 
Manót a rendőrtisztviselő igazoltatja. 
Odasiettem hozzájuk. Antalffy dr. az Or
szágos Kaszinó igazolványát mutatta 
fel, de a rendőrtisztviselő ezt nem fo
gadta el. Az ügyeletes rondőr a fogal
mazó utasítására bekísérte Antalffyt a 
kerületi kapitányságra, majd onnan a 
főkapitányságra mentünk. Itt azonnal 
bejelentettem az esetet. A szolgálatot 
teljesítő rendőrorvos saját kérésünkre 
megvizsgálta Antalffyt és megállapí
totta, hogy teljesen alkoholmentes. Ezok 
után nyugodtan várjuk az ügy fejle
ményeit.

és a I 
kiszol- j 

állandó i

csendes 
tudom,

tartó lelkes éljenzéssel és tapssál fogadta 
a hallgatóság. Varga Mátyás polgár
mester ezután bezárta n díszközgyűlést,

A díszközgyűlés után bankot volt, 
mely után küldöttségeket fogadtak a 
miniszterek, akik az esti vonattal vissza
utaztak Budapestre.

A miniszterelnök megvádolta 
Karcagon a sajtót, hogy 

„az elméket elhomályosítja" 
Bethlen gróf a reakció vádja ellen védekezett és 

Igazolni igyekezett „népszerűtlen" politikáját ;
I adat, hogy Magyarország pozíciójút az 
| uj Európában újból inogcrősilsílk, ho-y 
Magyarország tokintélyo a nemzetek ta- | 
nácsában újból helyreálljon és’ óbból a í 
célból is áldozatokat kellett követelni. i 
Áldozatokat kellett követelni abban a I 
tekintetben, hogy le kellett mondani és ' 
le kell mondani olyan cselekvésekről és ' 

talán | 
mo- i 

kon-

Karcag, május 17.
Karcag város május 17-én tartott köz

gyűlésén Bethlen István gróf miniszter
elnököt és llakovszky Iván belügymi
nisztert a város díszpolgárává válasz
totta. A díszpolgári oklevelet ünnopi 
díszközgyűlés keretében vasárnap dél
előtt adták át a miniszterelnöknek és a 
belügyminiszternek, akik Mayer János 
földraivelésügyi miniszterrel ma délelőtt 
11 órakor Karcagra érkeztek.

A feldíszített vasútállomáson népes 
küldöttség ólén Far/ya Mátyás polgár
mester üdvözölte a miniszterelnököt.

A vendégek és a fogadásukra megje
lent küldöttség hosszú menetben lovas- 
bandériumnial az élén a városházára 
hajtatott, ahol Török Vince református 
lelkész üdvözölte a miniszterelnököt.

Szalay László esperes-plébános Ra
kovszky Iván belügyminisztert üdvö
zölte. Majd Bethlen István gróf minisz
terelnök a következő beszéddel válaszolt 
az üdvözlésekre:

— Az engem ért kitüntetés — mon
dotta — értékes annak a politikának 
megítélése szempontjából is, amelyet az 
országos politika terén képviselek. A 
kormányok a tekintély elvét kell, hogy 
képviseljék és ép ebből kifolyólag nem 
hajszolhatják a népszerűséget.

— Mi volt a feladat a kommunizmus 
bukása és a béko megkötése után? »

— Ha a célokat nézem, három felada
tot kellett a kormánynak megoldania. 
Az egyik, hogy a felbomlott társadalmi 
rendet az országban helyreállítsuk.

Gazdasági téren is szomorú viszonyok 
következtek be. Az volt a feladat, hogy 
Magyarország pénzügyi helyzetét sza
náljuk, hogy egészséges pénzügyekkel 
bírván újból politikai faktor 
a nemzetek között.

— A kormánynak mind a 
törekvése áldozatokat rótt a 
ra. Pénzügyeinket megfelelő

*******AMMA<«*AAA*MMW<VmM 

fiz őrizetbe vett gyanú
sítottak tagadják a 

debrecenigyilkosságban 
való részességüket

Debrecen, május hó ff.
k debreceni borzalmas rablógyil- 

koság ügyét meg mindig homály 
fedi, de a nyomozó hatóságok remé
lik, hogy már a legközelebbi órák
ban sikerül Révész Olga trafikosnő 
gyilkosát elfogni.

A rendőrségi nyomozást irányító 
Tóth Gyula rendőrkapitánynak ma 
bejelentették, hogy a gyilkosság 
napján félegy és egy óra közölt egy 
automobil állt meg a trafik közeló- 

■ ben lévő Csokonai-szobornál, az 
autóból egy a szeméiyleirásnak tel
jesen megfelelő szürkeruhás fiatal-i 

I ember ugrott ki, bement a I ralikba, 
majd hosszabb idő múlva futva be
szállót! autójába és azon tovább haj-, 
tatott

Ha ez megfelel a valóságnak, éti 
esetben a gyilkos néhány óra alatt 
elérhette a határt és azóta mari 
megszállott területen tarózkodik. A 
rendőrség orélyesen nyomoz most 
ebben az irányban; a legnagyobb 
pontossággal kibogozza ennek a 
nyomnak is minden részletéi, nehogy 
elveszítsen egy esetleges fontos szá-< 
lat.

Debreceni tudósítónk éjjel 1 óra* 
kor érkezett telefon jelentése szerint 
a rablógyilkosság elkövetésével gya
núsított Szülémül Miklós cipészse-* 
géd es Offer Ferenc betonmunkás, 
akiket előzetes-' letartóztatásba he

gyeztek alibit akarnak igazolni. Of? 
fér Ferencnek sikerült, is beigazolni, 
hogy a rablógyilkosság elkövetésé- 

1 ben- nem részes, ellenben Szulányi- 
ellen igen súlyos gyanuokok merül-, 
tok fel.
KEXD

is lőhessen

két irányú 
polgúrság- 

-____ _____ ___ adózás ke-
rcsztülvitelo nélkül, nem lehetett volna 
rend behozni és az államháztartásban 
kénytelenek voltunk a legmesszebbmenő 
takarékosság elvét alkalmazni.

— Mindez egy kormányzatra nem 
népszerűséget, ha nőm népszerűtlenséget 
jelent. A külpolitikában az volt a fel-

olyan kijelentésekről, amelyek 
nemzeti hiúságunknak hízelegnek 
mentán, de amelyek a nemzetek 
szornjóben Magyarország presztízsét erő
síteni nem alkalmasak.

— Mindezek együttvéve a kormánynak 
népszerűtlenséget hoztak.

— A nemzetnek áldozatokat kell hoz
nia egyes radikális rögeszméik terén is, I 
amelyek egyes körökben élnek. Ilyen a 
demokrácia. A demokratikus fejlődésnek 
nem az az igazi barátja, aki ennek elő- ' 
feltételei nélkül egyik napról a másikra j 
akar intézményeket megvalósítani, ha- ' 
nem az, aki fokozatosan és célirányosan ! 
igyekszik arra, hogy a nemzetnek azI 
egész vonalon polgári önkormányzatot í 
adjon. És ha a radikális eszmékkel 
szemben is lemondást követelünk bizo
nyos társadalmi osztályok részéről, ez 
nem reakció, ez öntudatos és céltudatos 
haladás előre, amelyet nőm lehet elho
mályosítani azzal, hogy nem végzünk 
egyik napról a másikra ugrásokat, me
lyekről tudjuk, hogy csak a nemzet ve
szedelmére válnának.

— A közönséget elsősorban a sajtó tá
jékoztatja, amelynek tekintélyes része, 
sajnos, ma is nem felvilágosító feladatot 
teljesít, hanem párt politikai érdekektől . 
vezetve azon dolgozik, hogy az elméket . 
elhomályosítsa és olyan kérdéseket, 
amelyek a politikai élet napirendjére 
kerülnek, összebogozzon.

— Kérem önöket, tartsák meg bizal- | 
inukat irántunk.

Ezután Rakovszky Iván belügyminisz- | 
tér hangsúlyozta, hogy megválasztása. 
folytán nemcsak a város polgárainak 
vált testvéreivé, hanem leikével egybe
kapcsolódott azzal a lélekkel, amely a | 
városban uralkodik és amely gondozza | 
minden polgárnak az érdekét. Majd a , 
magyar önkormányzat ideális kifejlődé- I 
séről beszélt. ■

A bel ügy miniszter beszédét hosszan- |

H B 4^/1/ ■ ■ gyümölcsöztél t irancia mellettPénzt havi 2-3%-kal sütc ank
Sütő- és CunrásziparosoK Rt.| Alapt6K<:^ egymilliÁrcI^ Korona |

irancia mellett

Jelentjük 
tisztelt vendégeinknek, 

hogy

Jíí
f'«RH

4-

&

Kiss Béla 
cigányprímás 
zenekara muzsikál

New • Y ork Rt
igazgatósága és személyzete

azonnal folyósít a legelő- *. CMMnyösebb feltételek mellett 
Ingatlanra 24 36°/o. Váltóra és folyószámlára
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Apátiig Istvánnak 
em léktáblát állitottak 

Nápolyban
magyar tudományos köröket meg

hívták, de az ünnepélyen nem volt 
jelen senki

Apátiig István, az élettan nagy ma
gyar buv.iru már fiatal kezdő profesz- 
bzor korában abban a kitüntetésbon ré
szesült, hogy a nápolyi egyetem meg
hívta, hogy szabad idejében folytasson 
kutatásokat Nápolyban és tartson elő
adásokat a világ minden részéből ősz
szeg.', ült tudósoknak. Apálhy, felhasz
nálva az alkalmat, nyári vakációk ide
jén minden évben Nápolyba utazott, 
ahol külön laboratórium várta ót, mint 
a nápolyi egyetem tiszteletbeli tanárát. 
Az olaszoknak a világháborúba való be
kapcsolódása azután megszüntette 
'Apátiig és a nápolyi egyetem között a 
kötelékeket, ahogy azonban a békeokmá- 
uyok.it aláírták és ratifikálták Itália ré
sziről Is, a nápolyi egyetem újból 
meleghangú meghívó levelet küldött 
Aváthynnk. Apátiig annakidején le is 
utazott Nápolyim, ahonnan azonban né
hány hót múlva már hazajött Szívbaja 
miatt, amelyet a románok fogságában 
szerzett. Rövidesen Nápolybái való ba- 
zii'ikezése után azután Apátiig Szege
den meg is halt.

A nápolyi egyetem — mint értesü
lünk — azzal hódolt a nagy magyar tu
dós és kutató emlékének, hogy abban a 
laboratóriumban, ahol dolgozott, mun
kaasztala fölé, amelyet azóta senki sem 
használt, hatalmas márványtáblát állít
tatott a tudós reliefjével, amelyet Olasz
ország egyik legkitűnőbb szobrásza: 
Fereri készített. A márványtáblát az el
múlt napokban leplezték le Nápolyban 
az olasz tudományos élet kitűnőségei
nek jelenlétében s arra a magyar tudo
mányos köröket is meghívtak, de az ün
nepélyen néhány Nápolyban tartózkodó 
magyar diákon, a római magyar törté
nelmi intézet néhány kutatóján kívül 
Bftnki más nem vett részt.

RakoD5z&q Irá bslfigymiaszter 
a Ház Hanftarendjéröl, a uármegi|ei javaslatról 

és a szvMvjmtanil 
A közigazgatási bíróság illetékes a fővárosi 

visszaélések megvizsgálására
adni a nemzetgyűlés tagjainak, hogy 
gazdasági ügyeik intézésére hazamehes- 
senck.

— Amennyiben tehát nem maradna 
idő a vármegyei választásokról szóló 
javaslat tárgyalására és erre csak ősz
szel kerülne sor, ebben az esetben a fel- 
sőház tagjainak a javaslatban megálla
pított részét

Ideiglenesen nem az uj, hanem a 
régi törvényhatóságok választanák 

meg,
mihelyt azonban az uj törvényhatósá
gok megalakulnak, a felsőház érdekelt 
tagjait uj választás alá fogjuk bocsá
tani.

Arra a kérdésre, hogy a fővárosi vá
lasztási visszaélések megtorlására ter- 
vez-e valamelyes intézkedést és a szel
vény rendszert illetően nem von-e le a 
kormány bizonyos konzekvenciákat az 
országos választójogi javaslat mó'dosi- 
tásúra. Rakovszky Iván belügyminisz
ter í; következőket mondotta:

— A székesfővái-osi törvényhatósági 
bizottság újjászervezéséről szóló tör
vény büntető intézkedéseket is tartal
maz. Különben is mindenkinek módjá
ban áll a sérelmek orvoslása érdekében 
lépést tenni a közigazgatási bíróságnál. 
Nekem ezekre az ügyekre közvetlen be
folyásom nincs és nem is lehet. Arról, 
hogy a szelvényrendszert töröljük-e 
választó jogi törvényjavaslatból,

még nem döntöttünk.
Mindenesetre mérlegelni kell ebben

KÉKKÚTI
légzőszerveket rendben tartja!

A választójogi törvényjavaslat vitája 
hosszabb időt vesz igénybe. Egy ülésen 
legfeljebb húrom szónok beszédére jut 
idő és így a választójog tárgyalása jú
nius első felére is átnyúlik. A kormány 
határozott tervo az, hogy a nyári szü
net előtt, amely legkésőbb július elején 
feltétlenül esedékes lesz, a választójogon 
kiviil a felsőházi tör vény javaslatot és 
az indemnitást is letárgyalja és a nyári 
szünet után, előreláthatóan

októberben kétkamarássá alakítja 
át a törvényhozást.

A felsőhúz tagjai között jelentős szá
mú hely jut a vidéki törvényhatósá
goknak, amelyeknek ujjáalakitását pe
dig ellenzéki körökben erősen sürgetik. 
Múr a fővárosi törvényjavaslat tárgya
lása idején követelte az ellenzék a vi
déki törvényhatóságok újjászervezésé
ről szóló javaslat benyújtását és letér- 
gyalását, nehogy a régi törvényhatósá
gok nyerjenek felhatalmazást a felső
házi tagok delegálására. Ezekről az 
aktuális kérdésekről

Rakiovszky Iván belügyminiszter 
a következő nyilatkozatot tette a Hétfői 
Napló munkatársa előtt:

— A vidéki törvényhatóságok ojjá- 
szervezéséről szóló' törvényjavaslat lé
té rgyalása azért késik, mert időközben 
mindig újabb és sürgősebb Javaslatokat 
kellett tető alá hozni. Most is az a hely
zet, hogy a nemzetgyűlés munkarendjét 
a nyári szünetig nem lehet megváltoz
tatni:

A választójogi javaslat megszava
zása után a felsőházi törvényjavas
lat következik, közben azonban le 
kell tárgyalni az indemnitást is.

Ezeknek a javaslatoknak a lótárgyalása I dönthetjük majd el, hogy van-e szükség 
mintegy hat hetet vesz igénybe, julius a szelvényrendszerről szóló választójogi 
elején pedig feltétlenül szünetet kell ! szakasz módosítására. ’

a 
tekintetben a fővárosi tapasztalatokat, 
meg kell vizsgálni, hogy a vidéken 
nincs-ö tér ilyen visszaélésekre és csak 
az összes körülmények mérlegelése után

J/

r

Most módjában áll a t. bútorvásárig 
közönségnek, mig a feloszlás tart, 
kitűnő minőségű bútorokat 

nagyon olcsón bevásárolni.

Raktáram a következőkből áll:
Hálószobák 
Uriszobák 

Leányszobák 
3 ajtós szekrények 
Angol garnitúrák 

Jourasztalok 
íróasztalok 

Vitrinek

Ebédlők 
Előszobák
Konyhák 
Sezlonok 

Kárpitos bútorok 
Zongoraszékek 

Székek 
Ászt, ok

BntiapEst, Belváros, Haji* ucca 1Z-14
Bu tor kereskedőknek árkedvez m ény 
Raktárhelyiségek kiadók, üzlet- és' 
asztalosulíihaly felszerelések eladók

'"L I".

Szombaton este 10 órakor a Jó
zsef körúti Savoy szálló portásánál 
egy folyamőri egyenruhás fiatalera- 
ber .jelentkezett és szobát kért.

— Átutazóban vagyunk a felesé
gemmel — mondotta

A portás a IV. emelet 28-as számú 
szobáját adta nekik. A fiatalember 
bejelentőt kért és beírta:

Horváth Lajos 21 eves r. k. fo
lyamőr és felesége Párisi Rózsi 

21 éves r. k. Budapestről.

Azután kifizette a. szobaárát, borra
valót adott a. portásnak, felíratta, 
hogy órakor keltsék fel őket és 

| ázzál eltávozott. Néhány percre rá 
egy fiatal igen csinos növel jelent 
meg és jelentkeztek a szobájukba.

Béggel %6-kor a szolga bekopog
tatott. de hiába zörgetett közel egy 
negyedórát, senki sem felelt. Végül 

.is belökte a kulcslyukon zárban levő 
’ kulcsot, felfeszitette az ajtót és
i Az ágyon keresztben, teljesen 
i felöltözve feküdt halva a leány, 

a földön szétvetett tagokkal, 
szintén felöltözve, a férfi, aki

i felöltözve feküdt halva a leánj 
a földön szét vetett tag okkal * RZillfÓn FnlnliK'/tm a fni.fl aLI

okozta lőtt seb. Óvatosan hord- 
aKyra fektettek és bevitték a 
XVŰ-es helyőrségi kórházba. A 
kiszállott, rendőri bizottság megálla 
pi?jtta, hogy

a férfi és a leány megírták a 
levelet, azutan a leány lefeküdt 
es lehet, hogy elaludt és álmá

ban lőtte agyon a férff.
is megállapította, 

-óra. tá^ tör
ténhetett a gyilkosság es öngyilkos.

A bizottság azután intézkedett 
hogy a leány holttestét szállítsák a 
bonctani intézetbe.

Érdeklődtünk Hafner Alajos szálló 
igazgatónál, hogy miképpen lehetsé
ges az. hogy 3 órakor a gyilkosság 
és öngyilkosság valószínű időpont
jában nem hallotta senki a két fegy
verdörrenést?

—A környező szobákban nem, lakik 
senki és ha hallotta is valaki a több 
falon átjövő lövés zaj úgy hallat- 
szik, mint erős ajtó csapás.

Érdeklődtünk a. XVII-es helyőr
ségi kórházban Horváth Lajos álla
pota iránt. Horváth még él, eszmé
letet meg nem nyerte vissza és élet
ben maradásához kevés a remény

A rendőrségnek az a feltevése 
hogy a leány neve — álnév. Ebben 
az irányban is megindult a nyomo
zás.

a késő éjjeli órákban érte
sülünk. Horváth Lajos anélkül 
hogy eszméletét visszanyerte volna! 
kiszenvedett.

egyesülünk

nek jobb kezében nagy 
gálati revolver és fejéből 

várgott a vér.
Azonnal jelentette Hafner 
szállóigazgatónak. aki 11..... .... ..
tóttá a portást rendőrért, telefonált 
a mentőknek és a főkapitányságnak 
azután felment a szobába. Az aszta
lon egy levelet talált, amely magya
rázatot ad a. gyilkosságról ás Ön
gyilkosságról. így szól a levél:

Nem tudtuk elérnircélunkat nem1 
lehettünk féri és feleség. Minden és j 
mindenki ellenünk volt. Nem lehet-! 
tünk egymásé az életben — egyesü
lünk a halálban"

Horváth Lajos 
Párisi Rózsi

Néhány perc múlva megérkeztek 
a mentők. A mentőorvos a lánynál, 
megállapította. hogy 3—3^ órája 
halott. Halálát a balhaldntékon be- 
azonnal megölte. A férfi még nyö- 
menö revolver golyó okozta, mely 
szörgött. Azonnal injekciót adtok 
neki, mely végig rázta a testét. Sé
rülése halálos, jobb halántékán tá
tongott a nagy szolgálati revolver

Alajos 
kiszalasz-

B. A.

Vívjuk ki a nemzetek 
egyenjogúságát satöbbi 
magától fog következni

Győr, május 17.
A Külügyi Társaság Apponyi Albert 

grófnak elnökletével vasárnap délelőtt 
tartotta ünnepi ülését a városháza köz
gyűlési termében. Apponyi Albert gró
fot a közönség felállással és tapssal fo
gadta.

Az ünnepi ülést Darányi Kálmán dr. 
főispán nyitotta meg és felkérte Ap
ponyi Albert grófot, hogy tartsa meg 
ünnepi előadását. Apponyi először a 
Népszövetségi Ligák Unióját ismertette. 
A Népszövetségi Ligák Uniójának az a 
célja, hogy tovább fejlessze a Nemzetek 
Szövetségét olyképen, hogy az ne csak 
a kormányok képviselete, hanem a nép 
képviselete is legyen.

Ma még győztes és legyőzött áll egy
mással szemben. Ma még nem lehet úgy 
beszélni., amint a szivünknek jól esne, 
de lehet kiegyenesedetten, önérzettel kí
vánni jógáink elismerését.

Beszéde további 6orán kétségbeejtőnek 
jelzi a mai politikai konstellációt, mert 
egy súlyos angol államférllu szavaiból 
az tiinik ki. hogy a békét kizárólag Né
metország helyzete veszélyezteti. Ma
gyarország annyira körül van véve nála 
erősebb államokkal, hogy Magyarország 
világpolitikai szempontból nem fontos. 
Ennek a felfogásnak az elterjedése a mi 
legnagyobb veszedelmünk. A mai euró
pai konstelláció mutat bizonyos belső 
ellentéteket, amelyek alapján joggal le
het remélni olyan politikai kifejlődést, 
amelyben ez a kis pont. Magyarország 
számítani fog. Be kell vinni a keztu- 

i datba, hogy van magyar probléma, 
j Genfben erőteljesen hangoztattam. 
! hogy igenis meg van ez a magyar prob- 
5 léma, és hogy Magyarország minden 
i fórum előtt protestál Trianon ellen ó.

nem fogadja el véglegesnek a trianoni 
verdiktet.

| — Vívjuk ki a nemzetek egyen jogusu
1 gát m akkor a többi Isten seg0delmAvel 
I magától fog következni!
I Éljenzéssel és felállással köszönte meg 

a hallgatóság Apponyi Albert gróf m.'i 
gával ragadó beszédét, ami után Praz- 
uovBzky Iván beszólt.

Apponyi Albert gróf kíséretével 
együtt délután visszautazott a 
rosba. _____ .

I
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Kereskedő ét Iparos Újság
1 textilgyárosok harca I 

a szeszkartel ellen 
Felbomlik a gyáripar egységes frontja

Egészen a legutóbbi időkig a magyar 
gyáripar jjÓlszcrvezett egységgel védte 
érdekeit a közönséggoi. a kereskedelem
ijei és kézmüvesiparral szemben. A 
gyáriparnak ezen az egységes frontján 
nrndig

veKetőszerepct vitt a Textilgyárosok 
Szövetsége, mely számos textiléikk 
100%-os vámvédelmének kivívásával 

dicsekedhetik.

Nagyon természetes, hogy ez a szövet
ség a maga érdekképviseletei mozgat 
nainál mindenkor a hazai iparfejlesz
tés egyetemes érdekeire hivatkozott, s 
legkedvoneebb vesszőparipája, minden
kor az volt, hogy a gyárak fontartását, 
a legkeservesebb áldozatok árán is biz
tosítani kell, mert a nagyiparban végre- 
hajtott minden leépítés növeli a miinka- 
nélküliséget és súlyos szociális válságra 
vezethet.

Az utóbbi időben azután kiderült, 
hogy a gyáriparnak ez az „altruista** 
í'gységes frontja csak addig egységes 
és addig altruista, amíg az egyes szak
iunk érdekei egymással nem keriilnok 
fezembe, de kíméletlen kcnyérha'rccá vá
lik s az egységes front felbomlására ve
zet minden konkrét eset,, ahol bizonyos 
ellentétek mutatkoztak. Bebizonyult ez 
már a

••seh-m a gy a r kereskedelmi tárgya- 
íHOk idején, amidőn a Textilgyáro- 
ok Szövetsége teljes erejével har- 
ok az ellen, hogy a textilvámok 

mérséklés? árán biztosítva legyen a 
malomipar fen tartása.

Most, amidőn Huszár Károly ismeretes 
interpellációja révón élénken, foglalkoz
tatja a közvéleményt

a sárvári müselyemgyár válsága, 
ismét a Textigyárosok Országos Szövet
sége lép akcióba s ugyanazokkal az ér
vekkel hadakozik a szeszkartel ellen 
rnelyok ugyan eléggé helytállóak s csak 
az a hibájuk, hogy éppen úgy álkai- 
mashatók a textilgyárakkal szemben is.

Az alábbiaklian közöljük erre, vonat
kozólag mint érdekes dokumentumot a 
Textigyárosok Országos Szövetsége fő
titkárának nyilatkozatát:

— A saeszkartel árai igazolása céljá
ból hivatkoaiík arra, hogy mig az ő ön
költségi ára 14.000 koronát tesz ki, ad
dig a világpiaci ár mindössze 6000 ko- 
rona» ennélfogva a kartel nem lehet ab
ban a helyzetben, hogy önköltségi áron 
ahri szolgálja ki a műselyem gyárakat. 
Erre csak az a megjegyzésünk, hogy ha 
valamely textilgydirról kiderülne, hogy 
árai nőm 150%-kal, mint a szeszkartel 
esetében, hanem csak lOVo-kal haladnák 
meg a külföldi árakat, akkor az egész 
közvélemény egyértclmilleg odanyilat- 

hoay _

az Ilyen Iparágnak, amelynek ön- 
költségei ennyire meghaladják a 
külföldi árakat, nincsen létjogosult

sága

»'s helyesebb volna ezzel a nem gazda
ságos termeli 4i iparággal egyáltalában 
fölhagyni. Ha tényleg olyanok a szesz
ipar termelési költségei, hogy onnyiro 
fölötte vannak a világpiaci áraknak, 
akkor itt haladék nélkül az egész szesz
termelés átszervezéséhez koll fogni, mert 
lehetetlen, hogy egy iparág, amely a 
müselye mi poron kívül viég zámos más 
Iparnak (vegyészeti, élelmezési ipar) 
nyersanyagot szolgáltat, ilyen önköltsé
geken fölépített árakkal terhelje a ha
zai termelési.

— Az az ár, amelyen a szeszkartel 
látja el a mflselyemgyúrakat — nem 
csupán a sárvári, hanem a moson i mű- 
selyemgyárról is van gat) —, azt ered
ményezi, hogy ha a magyar műselyom- 
iparnak minden más termelési költsége 
t^gyonlö volna a külföld iparáéval, még 
|bban az esetben is, pusztán o fölemelt 
széttár következtében, a külföldi 15 mi>. 
frankos müselyemárral szemben sw, 
frank a inagyqi mii selyem önköltségi 

ára, tehál ez egymagában véve 2(1% hát
rányt jelentene a magyar ipar számára. 
Mivel pedig a magyar müselyemipar 
exportipar, hiszen termelésének 85%-át 
külföldre szállítják, ez a 20%-os hátrány 
az export teljes elvesztéséhez vezet,

X szeszkartel azt ajánlja, hogy h 
differenciák kiegyenlítése érdekében 
a kormány emelje fel a in íí selyem 
vámját. Ez az eszme tipikus kartel- 

gondolkozásra vall.

Vámemelés itt egyáltalán nem jöhet te
kintetbe. Elsősorban is a műselyemgyá-

A kamara a forgalmiadó reformja 
mellett foglalt állást

A GYOSZ ellenzése miatt nem terjesztették fel eddig az 
előmunkálatokat a kormányhoz

A GYOSZ kivételével az összes ipari és kereskedelmi 
érdekképviselatak követelik a reformot

Még ez év január havában tör
tént, hogy Búd János pénzügyiül; 
niszter magához kérette a vezető 
érdekképviseleteknek, közöltük az 
OKISZ-nak képviselőit is. akikkel 
közölte, hogy hajlandó az osztrák 
rendszerű íorgulmiadórendszer be
vezetésére abban az esetbeu, ha az 
érdekképviseletek garanciát vállal
nak a KÖltsógvetésileg előirányzott 
évi 100 millió aranykorona for
galmi adó bevétel tetei nMében.

A garancia tekintetében Búd Já
nos pénzügyminiszter eleinte a 
tényleges anyagi biztosíték kérdését 
vetette fel és valamilyen adóközös
ség alakjában kívánta az állami be
vételeket biztosítani, amikor azon
ban az. érdekképviseletek e tervnek 
keresztiilvihetetlenségét nyomós ér
vekkel kifejtették, hajlandó volt 
megelégedni az úgynevezett statisz
tikai garanciával is. amely abban 
állt, hogy az egyszer lerovandó for
galmi adókulcsát oly magasan álla
pítják meg. amely egy bizonyos át
lagos forgalom alapulvétele mellett 
az eddigi bevételeik változatlan be
folyását biztosítja.

Áz érdekképviseletek ezen az ala
pon elvállalták azokat az előmun
kálatokat, amelyekkel a pénzügymi
niszter őket megbízta, s az OKISZ 
a textilárukra vonatkozó statiszti
kai adatokat még február havában 
eljuttatta a kamarához, amely a 
tárgyalások vezetésével volt meg
bízva. a

A legutóbbi időkben, a gazdasági 
krízis elmélyülésével egyenes ahány
ban fokozódott, az érdekképvisele
tekben tömörült ipari ás kereske
delmi érdekeltség kívánsága a re
form megsürgetése iránt, minthogy 
a jelenlegi gazdasági válság okát a 
gazdasági társadalom igen helye
sen elsősorban a forgalmi adóra vo
natkozó jelenlegi rendelkezéseknek 
tulajdonította.

Hogy ezek az előmunkálatok 
mindezideig nőm jutottak el a pénz
ügyminiszter asztaláig; annak oka 
elsősorban az. hogy a Gyáriparosok 
Oi > lúgos Szövetsége, amely annak
idején a legelső sorokban harcolt az 
osztrák forgalmi adórendszer meg
valósításáért utólag megy Viozlatta 
álláspontját és a gyökeres adóre
form helyett az adókulcs loszállitá- 
sának követelésével állott dó.

A gyáriparosokat erre az elhatá
rozásra az a megfontolás késztette 
hogy az osztrák forgalmi adó rend 
szere esetén a gyárosoknak 6,4-os 
felemelt forgalmi adó kulcsnak 
megfeleld összeget kellene előlegez
niük, amire a jelenlegi rossz kon
junktúra mellett megfelelő ‘okovel

Sx ÖrsxaBO* KeraskxdS «• Iparos SxOvstsée hivatalsa lapja

raknak az export a fontos, nem pedig 
a belföldi piac, mór pedig az export te
rén a vámok segítségének vajmi kevés 
jelentőségű van. A jnüBclyemnek a 
vámja kilogramonként 1 aranykorona, 
tehát az áru értékének mindössze 6%-a, 
éppen azért, mert a vámtarifa kidolgo
zásánál a müselyemipar export jellegé
nél fogva nem helyezett súlyt a belföldi 
piac megvédésére.

A vámemelés a műselymen alapuló 
többi Iparoknak, mint a szövőipar
nak, paszom ént iparoknak, stb. ter
melési költségeit drágítaná meg

és olyan eltolódásokat okozna, amelyek 
egészon kiszámíthatatlanok lennének.

A Textilgyárosok Szövetsége magáévá 
teszi a müselyomgyárak sérelmeit és 
oda fog hatni, hogy a kormány ez 
irányban befolyást gyakoroljon a szesz
kart el árpolitikájára.

nem rendelkeznek. Az a helyzet 
alakult ki tehát, hogy a kezdetben 
egységes front megbomlott, a 
gyáriparosok külön utat vá
lasztottak és az egyetértésnek ezen 
hiánya következtében a reform elő
készítésével megbízott kereskedelmi 
és iparkamarának munkássága is 
azokban a tárgyalásokban merült 
ki, a mely eh kel az ellentétes állás
pontokat összeegyeztetni igyeke
zett.

A i»énzügyrainiszternek legutóbb 
elhangzott kijelentése után azon
ban. amellyel az érdekképviseletek
nek tett szemrehányást az előmun
kálatok halogatásáért, ti kereske
delmi és ipari érdekképviseletek 
nem nézhették tovább tétlenül a re
form elódázását, hanem összehívták 
a kamarában azokat a vezető egye
sületeket, amelyek annakidején a 
reform előkészítését a pénzügymi
niszter felkérésére vállalták.

Ezen az értekezleten, amely Bela- 
tiny Arthűr kamarai elnök vezeté
sével zajlott le, Koffler főtitkár a 
GyOSZ képviseletében kijelentette, 
hogy a gyáriparosok körében az 
osztrák rendszerű forgalmi adóre
form tekintetében nincs egyetértő 
vélemény, ennélfogva a GyOSZ el 
áll a reform sürgetésétől ó« ehelyett 
a forgalmi adó kulcsának leszállítá
sára fekteti a súlyt

Az Országos Tparegyesiilot nevé
ben Nannépyi Ernő titkár annak a 
nézetének adott kifejezést, hogy, 
amennyiben belátható időn belül a 
gyáriparosokkal való megegyezés 
remélhető volna, az Országos Tpar- 
egyesttlet i« hajlandó a reform el
odázásához hozzájárulni.

A kereskedelmi testületek részé
ről Balkáni Kálmán igazgató, 
Kremmar József, dr. Kossal ka Já
nos, valamennyien az előmunkála
tok sürgős felterjesztése mellett 
foglaltak állást.

Az OKTSZ képviseletében Szarka 
István dr. kifejtette, hogy a. meg
változott gazdasági viszonyok’ nem 
a reform elodázása mellett, hanem 
éppen ellenkesőleg e reform sürgőn 
megvalósítása melett szólanak. 
mert a forgalomnak ha a megbénu
lása, amely a válság tulajdonkápeni 
oka, legoLősorban és logfőképen a 
jelenlegi forgalmi adórendszernek 
köszönhető, amely az ország terüle
tén bellii minden ámeserét lehetet
len né tesz. Az érdekeltség ezt a kér
dést különben is már eUntézcítnek 
tartja éa semmiesetre Bem n.vugod- 
hátik bele az elodázásba. Az sem te
let a halogatás oka. hogy egyes 
részletkérdések tekintetében, ami nő 
p-'lilánl • a kisiparosok terheinek

enyhítése, a fázisok összevonása, 
vugy az adókulcsok megállapítása 
stb. tekintetében még nem jutottunk 
teljesen egyöntetű áUá*pontra, 
meri hiszen a pénzügyminiszter
től nyert megbízatásunk csak a sta
tisztikai előmunkálatok elvégzésére 
terjed ki, az egyes részletkérdések 
elintézése pedig részben a kormány
nak, részben pedig azoknak a ta
nácskozásoknak a feladata, amelye
ket majd a pénzügyminiszterrel to
vább kell folytatnunk.

A kereskedelmi és iparkamara 
elnöke öszefoglnlva nz elhnngzotJa- 
kát megalapította azt. hogy a ke 
reekedelmi, valamint n kis és kö
zépipar érdekeltségéi képviselő tes
tületek valamennyien a reform sür
gőssége ós az előkészített anyagnak 
haladéktalan fel terjesztése mellett 
foglaltak állást, ennélfogva a ka
mara ennek a kívánságnak eleget 
fog tenni, az előmunkálatokat a 
pén zügy mi n i szt ér i utm h oz terjeszti
fel. annak a megemlítése mellett, 
hogy a Gyúrj_parosok Országos Szö
vetsége külön álláspontot foglalt eL

Az érdekeltség most már a pénz
ügyminiszter pjabb nyilatkozatát 
várja, hogy az eléje terjesztett ter
vezetek alapján a GyOSZI ellenzés© 
dacára hajlandó é a gazdasági élet 
túlnyomó nagy többségi* által köve
telt reformot, az uj költségvetési év 
kezdetével életbeléptetni. Amony- 
nyirr a hangulatot ismerjük, a ke
reskedelmi. valamint a kis- és kö
zépipari rétegek a legélesebb küz
delmet hajlandók megvívni a for
galmi adó reformjáért «s ennek a 
szándékuknak már a közel jövőben 
impozáns módon fognak kifejezést 
adni.

HŐI KALAPOKAT
az „OK SZ* tagoK 
családtagjai részére 
2O°/o Kedvezmény
nyel adunk. Férfi és 
női kafapiaviMsokaf 
és átalakításokat 8 
nap alatt eszköz
lünk nagyon szépen 

Kalapipari és 
Kereskedelmi Rt.

Budapest VI. 0 uoca 47 
Nagymező ucca és 
üyár ucca között

U/elner Mátyás divatáruházában 
vidéki kereskedők é» kontekcló-árusok finomabb 
szövet-, selyem- és mosókelmeMükségletüket kisebb 
méretekben is nagybani árban szerezhetik be: 
Budapest VI, Andrássy ül 3. szám

Holtzer S. és Fiai
kézműáru nugykereskedes

Sajti kikéníteiű fehér-íi nyomottam
Budapest, Zrínyi ueca 17 119
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A községi uúlnsztúsok 
lefolytatásának szabályul 

Hogyan kall szavazni T 
A főváros füzetben adta ki 

az utasításokat
A közeledő választások alkalmából 

» főváros tanácsa a szavazutszedő kül
döttségek tagjainak használatára főze
tett bocsátott ki, amelyben részletesen 
felsorolja a választásoknál szem előtt 
tartandó szabályokat és útmutatással 
szolgál a választások törvényszerű le
folytatására vonatkozóan.

A füzet mindenekelőtt a szavaaatsze- 
dő küldöttségek tagjainak kötelességéi 
és hatáskörét írja körül. Megállapítja a 
■kibocsátott füzetben a tanács, hogy a 
szavazóból y iségek ben milyen berendezés 
legyen s hogy kikből állhat a segédsze
mélyzet. A szavazó helyiségből legalább 
két helyiségnek kell nyílnia, ahol a vá
lasztók észrevétlenül helyezhetik el a 
borítékban a szavazólapot. Ha ilyen 
helyiség nem állna rendelkezésre, 
úgy megfelelő számú zárt fülke létesí
téséről kell gondoskodni. A választók 
minden párt részéről szavazókörönként 
1—2 biznlmiegyént alkalmazhatnak, akik 
a szavazó helyiségben a választás tör
vényszerűségét ellenőrzik s e feladatuk 
keretében az elnök engedőimével fel is 
szólalhatnak. A szavazás befejeztével 
joguk van észrevételeiknek a jegyző
könyvhöz való csatolását kívánni. A bi
zalmi egyének neveit legkésőbb a vá
lasztás megkezdése előtt tudatni kell a 
az a vázát szétlő küldöttség elnökével. A 
bizalmi egyének minden párt részéről 
ogyenlő számban és egyenlő jogokkal 
külön megbízottakul alkalmazhatnak, 
akik a választók és a szavazatszedő 
küldöttség között az összeköttetést len
tartják. Ha valamely párt bizalmi egyé
nei e jogukkal élni nem kívánnak, ez 
a körülmény nőin akadályozza meg azt, 
hogy a többi pártok megbízottakat al
kalmazhassanak. Szükség esetén a sza- 
vazatszedő küldöttség elnöke jelölhet ki 
saját hatáskörében megbízottakat.

A választás reggel 8 órakor kezdődik* 
az összes körzetekben egyidejűleg. A 
szavazás megkezdése előtt az elnök kö
teles meggyőződést szerezni arról, hogy 
az Összes funkcionáriusok . jelen ypn- 
nak-ó és hogy a szüvazóheTyfáeg beren
dezése és felszerelése megfelel-e a kö
vetelményeknek. Amennyiben akadá
lyok vannak, ezeknek elhárításáig, il
letve a hiányok pótlásáig az elnök a 
szavazást elhalaszthatja. Ha azonban 
az akadály legkésőbb déli 12 óráig el
hárítható nem volt, a szavazást az illető 
körzetben meghiúsultnak kell tekinteni. 
A pártok bizalmi egyénei a kerület pol
gárai közül 1—1 választót, mint azonos
sági tanút jelölhetnek meg. akik a vá
lasztók személyazonosságát ellenőrzik. A 
szavazás tartanul alatt a helyiségben a 
sznvazatezedő küldöttség tagjain, a bi
zalmi egyéneken, a megbízottakon, az 
azonossági tanukon, az írnokokon, vala
mint a szavazásra beszólitott választó
kon kívül más nem tartózkodhat.

Szavazó joga van minden választónak, 
aki a névjegyzékben fel van véve. A 
személyazonosság kétségtelen megállapí
tása esetében a választót csupán azért, 
mert szavazójegyét felmutatni nem 
tudja, a szavazásból kizárni nem lehet. 
A szavazás hivatalosan előállított, zárt 
borítékban, ugyancsak hivatalosan elő
állított szavazólappal történik. A kül
döttség elnöke a választónak átnyújtott 
szavazólapot előzetesen kézjegyével és 
az ABC egyik betűjével látja el. A vá- 
laaztó kívánságára az elnök köteles 
megmagyarázni, hogy a szavazólapon 
sz egyes lajstromok milyen sorrendben 
következnek s hogy a szavazás milyen 
módon történik. Ezután a választó a 
mellékszobába vagy a fülkébe megy, 
ahol azt a lajstromot, amelyre szavazni 
akar, a szavazólapon, a lajstrom felett 
levő üres négyszögbe tett kereszttel 
megjelöli, a lapot a borítékba helyezi 
és azt lezárja. A lezárt borítékot ezután 
átadja az elnöknek, aki azt az urnába 
helyezi el. Ha a választó ismertetőjénél 
ellátott, vagy nem hivatalos borítékban 
akarja leadni szavazatát, vagy h,a netn 
elrekesztett helyen töltötte azt ki, az el
nök azt el nőin fogadhatja. Miután a 
választás két napig tart, az elsőnapi 
szavazás után este 8 órakor nz urnákat 
és a szavazóhelyiségek bejáratát lepe
csételik, bezárják. Az Őrzésről ellenőrző 
személyek gondoskodnak. Másnap reg
gel meg kell győződni a pecsétek eértcf 
♦enségérŐl. A második napon este 8 óra 
"Un jelentkező Tálnwtók.f ' .znvnzlí.r. 
bOM4t«Ul lehet. I

Lesz-e deficit a költségvetési 
év végén?

Ok nélkül ragaszkodik a pénzügyminiszter a 120 milliós 
forgalmi adójövedelemhez

A házhaszonrészesedés eltörölhető, mert pótolja a 
magasabb házbér után befolyó magasabb házadó

A folyó költ-égvetési évre, mely 1925 
június 30-án végződik, tudvalevőleg 78 
milliárd aranykorona deficit lett, előirá
nyozva. Amikor a költségvetés nemzet
gyűlési tárgyalása során Paupe.'a Fe
renc nemzetgyűlési képviselő, a Föld
hitelbank alelnök-vezérigazgatója erős 
kritika tárgyává tette a magángazda
ság túlságos megterhelését, a pénzügy
miniszter azt válaszolta, hogy az állam
háztartás egyensúlya csakis a jelenlegi 
magas adótételek és szigorú adóbehaj
tási módozatok mellett tartható fenn.

Tudjuk és elismerjük, hogy mindnyá
junknak kötelességünk áldozatot hozni 
az államháztartás egyensúlyának hely
réé Ili tilsáért, jóllehet, elméleti szem
pontból vitatható, vájjon mi fontosabb, 
előbb helyreállítani az államháztartás 
egyensúlyát, és azután szanálni a ma
gángazdaságot, vagy pedig előbb a ma
gángazdaságot talpraállítani, hogy azu
tán u megerősödött magángazdaság 
könnyebben bírja el az államháztartás 
helyreállításának terhét Is.

Azonban a péziigyminiszter kalkulá
ciója nem bizonyult helyesnek. Ugyanis 
az eddigi eredmények azt mutatják, 
hogy az adócsavar működése következ
tében

csaknem 50 %-kai több adó és ille
ték folyt be, mint amennyi előirá
nyozva 
jóllehet 
denciát 
fedezik

volt, ennek következtében 
a kiadások is emelkedő ten- 
mutatnak. a folyó bevételek 
a kiadásokat, sőt még feles
leg is mutatkozik.

A költségvetési évnek csak első há
rom hónapja, julius, a,ugmwtr.s, - ijgep- 

' tmnber záródott deficittel, Októberben 
már másfélmillió aranykorona körüli 
összeggel meghaladták u bevétetek a ki
adásokat és azóta állandó a bevételi 
többlet, úgyhogy « nemzetközi kölcsön
ből öt hónapon keresztül egy fillért sem 
kellett felhasználni, tehát kidobott pénz 
volt az a többmillió aranykorona, amit 
erre az időre kamattérítés cimén fizet 
tünk a nemzetközi kölcsön tőkeösszege 
után.

Októbertől februárig a bevételi több
letek következtében az államkincstár 
pénztárál lom Anya 178 millió aranykoro
nára emelkedett. Kincstári szempontból 
úgyszólván példátlan eredmény, hiszen 
a nemzetközi kölcsönből csak 135 millió 
korona lett felhasználva, illetve a fő
biztos által felszabadítva, tohát 43 mil
lió aranykorona a. tiszta bevételi több
let, a kincstári felesleg. Igaz ugyan, 
hogy a márciusi számadás megint 1.9 
millió aranykorona deficittel záródott, 
ez az eredmény azonban még mindig 
hét és félmilliói araykoronával kedve
zőbb a szanálási terv előirányzatánál. 
Feltéve, hogy az arány ilyen marad, 
akkor junius végéig a legrosszabb eset
ben még 6—7 millió koronával szaporo
dik a költségvetési hiány. Ezt a fentem- 
litett 1.9 millióval együtt, levonva az 
eddigi feleslegekből, nemcsak hogy defl 
cit nem lesz, hanem ellenkezőleg,

36—35 millió korona tiszta pénztári 
felesleg fog mutatkozni a költség, 

vetési év végén.
Azt mondja ugyan a pénzügy minisz

ter, hogy számítani lehet a vámbevé
telek csökkenésére. Ez sem áll egészen, 
mert hiszen csak két eset lehetséges.

WARENHAUS
VI, MARI AHIbFERSTR ASSE 85-87 
SOLIDESTES, BILLIGSTES KAUFHAUSZ WIEN

Fogaszat-dentist
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Vagy megkötik a kereskedelmi szerző
déseket, ebben az esetben csökkennek a 
vámtételek, viszont emelkedik a forga
lom és igy a nugyobb forgalom kisebb 
vámtételek mellett is meg fogja hozni 
a szokott bevételátlagot; vagy pedig 
neiu sikerül létrehozni a kereskedelmi 
szerződéseket , ebben az esetben meg
maradnak a jelenlegi magas vámtéte
lek, tehát szintén nem fog számbavehe- 
tőeu csökkenni a bevétel.

A házadénál is emelkedés várható a 
fokozatosan emelkedő házbé.rkiilcs kö
vetkeztében, még ha be is váltja a kor
mány ígéretét és eltörli a közhaszon- 
részesedést. Ezt is ki fogja pótolni leg
alább 80% erejéig « magasabb házbér* 
és iizletbérjövedelem magasabb hozama.

A nyíltban is előfordult, hogy ki
váló minőségű mezőgazdasági ter
mékeinket a körülöttünk lévő szom
szédos államok a nyugati fogyasz
tási piacukon saját termékeik gya
nánt. adták el, a ezzel saját hazai 
termelésüknek igyekeztek jó hír
nevet. szerezni. Különösen Lengyel
ország ' kewwkedolp^ ellen volt 
emiatt panasz azért, mert a lengyel 
kereskedők a Magyarországból be
szerzett tojást, baromfit és vajat a 
nyugati piacokon lengyel termékek 
gyanánt adták ,el,^ Előfordult a zó n- 
bán ez más országokban is, különö
sen pedig Dániában, amely a mező- 

j gazdasági kultúrát igen nagy tö
kélyre emelte és amely sokáig tét
lenül volt kénytelen nézni, hogy 
nagy gonddal, fáradsággal és áldo
zatkészséggel kifejlesztett mezőgaz
dasági kultúrájának gyümölcseit a 
tisztességtelen kereskedelem büntet
lenül szedi le, azáltal, hogy ezeket a 
dán termékeket a világpiacon külön
böző országok termékei gyanánt 
árusítja.

Dánia végül is radikálisan oldotta 
meg a kérdést, az élelmiszerek nagy 
részére nézve egy nemzeti védjegy
nek a használatát tette kötelezővé 
és ezzel elérte azt, hogy a jóminő- 
ségü dániai tojás és vaj a világ
piacon mindenütt a dánországi me
zőgazdaságnak és a dániai paraszt 
szorgalmának szerez hírnevet.

Az élelmiszerek forgalmának sza- 
baddátétele és minden korlátozástól 
való mentesítése után megindult 
nemzetközi forgalom ismét aktuá
lissá tette nálunk is ezt a kérdést, 
Amennyiben mind gyakrabban fór 
dúltak elő esetek, hogy az Ausz
triához csatolt és’most már osztrák 
területet képező Burgenlandból tö
megesen jönnek osztrák bevásárlók 
Magyarországba és a szekéren kivitt 
élelmiszereket az osztrák piacokon 
osztrák termék gyanánt adják el.

A forgalmi adóra vonatkozólag azt 
mondja a pénzügyminiszter, neki mind
egy, milyen kulcs alapján folyik be és 
milyen módozatok mellett az adó, a. 
lényeges az, hogy évi 120 millió arany
koronának okvetlenül be kell folynia. 
Ez érthető volna az előirányzott 78 mii 
lió koronás deficit mellett, miután azon
ban nem lesz déliéit, nein értjük, miért 
ragaszkodik a miniszit a forgalom ily 
horribilis megterheléséhez.

Csonka-Magyarország minden egyes 
lakójára, a csecsemőket is beleszámítva, 
lő aranykorona forgalmiadó-teher esik, 
a miniszter kalkulációja alapján, 
ugyanakkor, amikor a hatalmas angol 
birodalom csak három és fél fontot irá
nyoz, elő minden egyes lakosától jöve
delmi adó cimén és a várható költség
vetési felesleget a konzervatív pénzügy
miniszter, Churchill, is a jövedelmi adó 
kulcsának mérséklésére akarja felhasz
nálni. Kövesse Búd János dr. is Chur
chill példáját és mérsékelje a forgalmi
adót. hiszen még ha 25%-kal mérsékelné 
is a l’orgalmiadó-hózamot,, úgyis aktív 
egyenleggel végződnék a költségvetés, 
nem is szólva a nemzetközi kölcsön fel 
nem használt részeinek kamatjövedel
méről, mely az előirányzatban nem fór 
dúl elő.

Az élelmiszerteresRedelem szabályozósát 
sürgeti a TojásKeresltedők Egyesülete

Meg kell akadályozni azt, hogy a magyar termékek 
jó minőségét más államok saját termelésük hírnevének 

emelésére használják ki
Ezek az üzelmek egyéb visszaélé

sekkel is kapcsolatosak, igy többek 
között a magyar termelőknek és a 
•*««*i kereskedelemnek sérelmérehazai _____________ ________
szolgál az is. hogy a szekéren hor
dókban, vagy zsákokban kivitt to
jásárut a kiviteli illeték szempont
jából néni számszerűleg, hanem 
csak becslés utján állapítják meg, 
aniiBől az ilyen osztrák bevásárlók 
máris nagy előnyre tesznek szórt, 
ifiért a csomagoló anyagokat ma
gukkal hozzák és az nqm terhel! nz 
Úru Ucöltségeit és a becslés is min 
dig az ő javukra üt ki.

A Tojáskereskedők Egyesülete en
nélfogva akciót kezdett abban az 
irányban, hogy a kormány ezeket n 
visszaéléseket és a magyar terme
lők és kereskedők hátrányára szol
gáló üzelmeket az élelmiszerkeres
kedelem szabályozása tárgyában ki
adandó rendelettel szüntesse meg, 
amelyben intézkedjék aziránt is, 
hogy Magyarországról tojást csak 
szokványos ládákban, vagyis 1440 
darabot tartalmazó tartályokban le-> 
hessen kivinni. Ez a rendelkezés; 
elejét venné annak, hogy a jóminő-* 
ségii magyar tojás az osztrák pia
cokon, burgenlandi áru gyanánt te
gyen értékesíthető, de elejét venné 
egyúttal a kiviteli illetékből szár-> 
mazó állami bevételek megrövidítés 
sének is.

Az ilyen szokványos ládákba cső-* 
I magolt áru ugyanis már nem érté-* 
kesithető burgenlandi parasztáru! 
gyanánt és a kiviteli ijjeték tekin* 
telében sem tennének az osztrák be-< 
vásárlók a magyar, kereskedőidért 
szemben előnyre szert.

A Tojáskereskedők Egyesületei 
ebben az ügyben a földmivelésügyi. 
minisztériumhoz fordult kérelmével 
egyidejűleg pedig érintkezésbe lé« 
pett az Országos Baromfitenyésztő 
Tanáccsal is, amely előreláthatólag 
a hazai termelés és a magyar ag
rártermékek jóhirnevének védelmo 
érdekében teljes mértékben támo
gatni fogja a tojáskereskedelméti 
közérdekű céljainak elérésében.

Beck Vilmos és Fial
gyapjftftrúgyArai

Bross -r Meseritsoh

Kmerich Dité Humpoloc

Iroda:
Bécs VI, Hirschengasse 29

PLATSCHEK VILMOS 
térfirulia áruháza Budapest IV. kerület. Károly 
körút (Központi városház.) Tel efón: 11-78. jzám
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Milyen kulcsokat javasol 
a forgalmiadó-reform 

tervszete?
A gazdasági erdelcképvisoletek most 

terjesztették fel a pénzügyminiszternek 
az osztrák mintám Javasolt fázisrend- 
BZOTre vonatkozó tervezetüket.

“E szerint az élelmezési célokra szol
gáló állati nyorstermék (hús) forgalmi 
adója a vágóhidról való kiszállításkor 
5% és e kulcs mellett 1.43 millió arany
korona adóbevétel várható.

A szeszből készült italok adómente
sek. egyéb italok a termelés helyén 7% 
forgalmi adó alá esnek. E kategória 6 
millió bevételt nyújtana.

A lisztnél a malom 5%,, az importőr
7.%-ot  fizetne és e cikk 17 millió arany
koron^ bevételt nyújt.

A szént koksz a belföldi termelésnél 
3%, behozatalnál 3‘/»% kulcs alá esne és 
0.3 millió bevételt biztosit.

A textiláruk kulcsa 8% a behozatal
nál és 7% a belső termelésnél. Félkész
áruk (fonal stb.) adómentesek. A textil
kategória 27.1 millió aranykorona adó
bevételt biztosit.

A bőr és bőráruk a készbőr elkészü
lésének pillanatában 10%-os kulccsal 
volnának megterhelve és 7.3 millió be
váltéit nyújtanának.

i A va«- és fémipar, gép- és villamos
sági ipar cikkeit 3.6%-os adókulccsal 11 
millió bevétellel veszi fel a tervezet, 
amely végeredményben 98.59 millió 
aranykorona forgalmiadó-bovételt ál
hit fel.

Donath Jenő és Társa
Budapest. IV. kerület, Sxerb ucca •

S. aadington & Co Lid 
londoni posztógyárt 

______ cég vezérképviselői 

Guftmann Is Fekiiíiil
kAtssSvStt. és kötéttérugytr 

Budapest- Óbuda
Központi raktér és Irodai 

w. kér., mAk tér «. szAm 
(ANKBR PALOTA)

WEISZ sAndor és róna
Posztó- és bélésárunagykereskedés Budapest,
V, kerület, Arany János ucca 23. méw

Porges és Társa Rt. 
textilnagykereskedés Károly körút 19. Vezérigazgató 
Wild |enő. Igazgatók Baum Mórét 8o honén sohein Bála

Zsebkendők, női fürdőruhák, textiláruk nagybani

HochstadfEr Húr és Fial
kötény-, gyermekruba-, női- és féríl- 
fehérnemüek gyára Budapest, Károly 

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

Neurath Ignác nagykereskedés 

VSn Budapest

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

Pajor és GrlEsz^'na  ̂
kedése Budapest V, Bálvány ucca 5. s~áni

.nAKoorm

SZÖVET/ÉS 
MUNKARUHÁK W1 
Gutmasn

i Június vége előtt 
nem lesz olcsóbb a villamosjegy 
Rényi vezérigazgató nyilatkozata szerint csak most 
folynak a számítások az új jegyrendszerre vonatkozóan

Ripka Ferenc kormánybiztos né
hány héttel ezelőtt kommünikében 
tudatta a sajtóval és a közönséggel, 
hogy intézkedett a villamosjegy 
árak iránt s május 8-ától Budapest 
közönsége már 500 koronával ol
csóbban utazhat a varos egyik vé
géből n másikba. Már maga I kom
müniké is azt sejtette, nogy az 
egész árleszállítást história egy 
ügyes választási trükk s a kor
mánybiztos csak azért utasította a 
vilin mosva sutát. a jegyárak csök
kentésére. hogy a választások kü
szöbén odaállhasson a választók elé 

is , elmondhassa! — lássátok, ime 
mégis csak letörtem a drágaságot 
A kormánybiztos ázol bán azt hitte, 
hogy az árleszállítás is olyan köny- 
nyen, olyan gyorsan megy a fővá
rosnál, különösen a villamos vasút
nál. mint az áremelés. Itt egv ki
csit elszámitotta magát Riphj. Fe
renc. mert különben három hónap
pal előbb kezdett volna hadjáratot 
a villamos jegyárak leszorítására. 
Csakhogy akkor még úgy gondolta 
Ripka. hogy elég nagy híveinek a 
tábora, nem kell a polgári pártra 
olcsósági hullámokkal választókat 
toborozni. Későn vette észre téve
dését a kormánybiztos, későn látta, 
hogy a kibontott polgári zászló 
alatt csak gvéren gyülekeznek a 
harcosok s igy későn is próbálko
zott a villamosjegy árának leszorí

Az uj kamara csak hónapok 
múlva alakul meg

* vidéki kültagok agy részét Junius végén vélasztjék meg 
■ megalakulásig a régi kamara működik tovább

A törvényhatósági bizottságba és a főrendiházba már 
az uj kamara fog tagokat delegálni

A kereskedelmi és iparkamarai I kell addig, amíg az összes kerüle- 
választásokat intéző egyesületközi | tekben megválasztják a kamara vi- 
blokk legutóbbi teljes ülésén, ame
lyen Mátlékovíts Sándor elnökölt, 
Szávay Gyula főtitkár részletes be
számolót tartott a kamarai válasz
tások lefolyásáról és a beszámoló 
során megemlékezett arról a ku
darcról is. amelyet a blokkban 
résztvevő néhány egyesületnek az 
utolsó pillanatban meglepetéssze
rűen készített külön listája szenve
dett. A teljes ülésen résztvevő ér
dekképviseletek kellően megbélye
gezték ezt az eléggé el nem Ítélhető 
eljárást, amely nem egyéb, mint 
nyílt, és tudatos árulás azzal a kar
társi szolidaritással szemben, amely
re a ktilönlista szervezői egész az 
utolsó pillanatig esködöztek.

Hogy e meglepetésszerűen előké
szített puccs nem sikerült, az az ipa
rosok szolidaritásán kívül elsősor
ban az OKISz-nak. legfőképpen pe- 
dig agilis elnökének, Lédermann 
Mórnak köszönhető, akinek érde
meiről a választási blokk teljes 
ülése is meleg hangon emlékezett 
meg.

A teljes ülés ezután a kamara 
megalakulásának kérdésével foglal
kozott és sajnálattal állapította 
meg. hogy az u.i kamara esetleg csak 
két hónap múlva alakulhat meg 
amiatt, mert a vidéki körzetekben a 
választások nem a budapesti válasz
tásokkal egyidejűleg történtek meg. 
hanem csak hetek múlva fognak le
zajlani. Miután pedig a budapesti 
kamara csak a vidéki kerületek ki
küldötteinek megválasztása után 
1 ■'sz teljes, a megalakulással is várni

BÚTORSZÖVETEK
.'ut ír —RWiBHgJjMWt'KmiBg—B——

rafyemr/pw* Dama ztok Függőnykalmék Szőnyegek 
Brokátok Ve'ourok M otraccsin uatok Fu ók

összes kúrpItoskellékeK nagybnn és kicsinyen i« kOldűnk'dékrt 

? ' Társa Kammirmayar Károly u.3. Központi városháza

tásával. Elmúlik tehát a választás 
és Ripka nem teremtett olcsósági 
hullámot. mert nemcsak a villa
mosjegy ára. de másnak az ára sem 
jött le a felhők magasságából, hogy 
kereskedjen a kormánybiztos vá
lasztási harcához.

Mégis kiváncsiak voltunk, hogy 
remélhető-e még ezek után a villa
mos olcsóbbodása? Felkerestük Ré
nyi Dezsőt, a villamosvasút vezér
igazgatóját, aki erre vonatkozóan 
ezeket mondotta:

— Egyelőre bizonytalan, hogy 
lesz-e jegyrendszer — vagy tarifa
reform- Mindenesetre az igazgató
ság foglalkozik a kérdéssel, utas
számlálás is volt s a különböző osz
tályok most végzik a számításokat, 
hogy hogyan és miképen lehetne a 
tarifát leszállítani és a közönség ol
csóbb utazását biztosítani. Amint 
számításainkat elvégeztük, jelentést 
teszünk a tanácsnak, amely azután 
hivatva lesz előterjesztésünkben 
dönteni.

Eből a nyilatkozatból is látható, 
hogy rövid időn belül nem lehet 
számi tani a villa mos jegy árak csök
kenésére. A közgyűlés junius vége 
előtt semmiesetre sem foglalkozhat 
ezzel az üggyel s ha a villamosva
sút igazgatósága nagyon siet, talán 
másfél hónap múlva mégis csak 
eredménye, lez Ripka Ferenc olcsó
sági akciójának.

déki tagjait.
A kereskedelmi és iparkamara 

megalakulásának ilyetén elhúzódása 
következtében aggályok merültek 
fel arra nézve, vájjon a régi ka
mara, folytathatja e működését. A 
törvény szerint a régi kamarának 
mindaddig, amíg az uj kamara meg 
nem alakul, működnie kell, a dolgok 
természete szerint azonban ez a mű
ködés csak a folyó ügyekre, neveze
tesen a kamarai adminisztráció el
látására terjedhet ki. de elvi jelen
tőségű kérdésekben való állásfogla
lás már nem lehet a régi kamara 
feladata, mert, ezzel prejudikálna az 
uj kamarának, amely kétségtelenül 
más összetételű és más felfogást 
képviselő testület lesz, mint volt a 
régi kamara.

A régi kamarának tehát, bár man
dátuma jelárt. tovább kell működni' 
és amennyibe^ korlátolt terjedelmű 
feladatának ellátásához szükséges, 
esetleg teljes ülést is kell tartania. 
Ezen a teljes ülésen azonban nem 
szerepelhetnek olyan kérdések, ame
lyeknek elintézése már az u.i kamara 
hatáskörébe tartozik és amelyek kö
zött szerepelnek azok a fontos ügyek 
is, amelyek miatt a kereskedelmi 
miniszter a kamara újjáalakítását 
rendelte el.

Vonatkozik ez elsősorban a fővá
ros törvényhatósági bizottságába 
kiküldendő három iparos- és két ke- 
reskedötag delegálására, továbbá az 
u.i főrendiházba ki küldendő kama
rai kénviselők megválasztására. A 
kamarának ezeket o várospolitikai. 

illetve országos politikai képviselőit 
tehát már az u.) kamara fogja meg
választani annak a politikai és gaz
dasági felfogásnak szern előtt tartá
sával, amelyet az uj kamara kép
visel.

A kiküldendők személyére vonat
kozó minden kombináció természete
sen még korai volna, az u.i kamarai 
összeállitása azonban arra enged 
következtetni, hogy a kamarát az 
említett fontos közéleti pozíciókban 
azok a fiatal ós u.i erők fogják kép
viselni. akiknek a kamarába történt 
megválasztása egyébként is az 
egész ország gazdasági életére nagy
nyereségei i jrni.

Hflrmln
ereskedése. I1

------— ------------------- 1 posztó, pamut- és bélés-

GROSZ ADOLF
Posztó és kézműáru 
nagykereskedése 
Budapest, V, kerület 
Vilmos császár út 12

Telefonszám: 110-40.

33

Epstein és Pfeífer
textiláru nagykereskedés, Budapest V, Sas u. b,

STEINH.MÜ3T TESTVÉREK
VII. Király utca 1 3

Rövid- ét szövött Áru nsrjy kereskedés

"^KXSEIMER ÉS KLINGER
Budapest IV, Kossuth Lajos u. 17
Telefonszám : József 111—54 101

R
észletfizetésre

férfiöltönyök, raglánok, női velourkabátok 
szőnyegek, lezlontakarók. függönyök é>, 
agygarnlfurák és mindennemű ruháza \ 
cikkek jutányos áron kaphatók.

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

26 Legjobb minőségű 
férfi- és nősszövetek 
legolcsóbb bevásárlási forrása 
FR1EDMANN FARKAS 
divatáruháza VII., Király ucca 11. sz. 
Eladás nagyban és kicsinyben!!

WeiszH. Ármin Budapes*, Károly körút
13 (az udvarban). Comb és varrókellékek kereskedése

Sugár Arnoid üzletház Buda
pest v.sas ucca 2ü. szám. kendó-, zsebkendő-és 
diva'árunagykereskedő. — Állandó dús raktár

Béli Sándor és Tsa
posztó-és bélesárunagykercskeciés, Károly körút 15

T4ÓF ÉS f iái i
Vilmos császár út 6 85 *

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Szőrme- | 
árugyár. Poszté- és bélésáruk nagyban j

fllestílvatosaübnGíKaitipoKat
készíti _ , , _ _ • ,..Burné M. Ama11a

Budapest, Izabella ucca 10

Holcxar Viktor, Budapest
Aks mérési, arany- és eiütlmUvai

QyAr és raktár IV. Károly kórót IQ 'félem ) 
Villamos erőre berendezve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- és ezüstmunkát, alakítást és javí
tást. Állandó raktár mindennemű ékszer, mmk 
ezüstárukban és órákban. TelefónaxAfli; 11Ö—
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KfiZCAZDflSÁGl HÍREK
Az OKISz igazgatósági ülése. Va

sárnap délelőtt tartotta nagy ér
deklődés mellett aa Országos Keres
kedő és Ivaros Szövetség május 
havi igazgatósági ülését Léder- 
mann Mór elnöklésével. Az ülés 
Fch'kii László dr. titkár jelentése 
alapján letárgyalta a fényiizési 
fa forgalmi adó reformjának kér 
dósét, melyhez Róna, Mór. Koncsok 
Sánd or. Gábcl István, Tuséit Samu. 
Gcrö Márton és Mclsel Ignác szó
lották hozzá. Az igazgatóság ezután 
cg.vhangú határozattal állást lóg 
lalt a végei áru si fásokkal űzött tisz- 
teségtolen verseny ellen. végül 
Koncsok Sándor indítványára el
határozta, hogy a tömegesen csat
lakozó iparosság részére külön 
iparos-szakosztályt létesít, mely a 
különleges kézmüiparos érdekeket 
fogja a Szövetség keretein belül

• képviselni.
I^sxhIIIfutták a vánrkoronát. A Bu 

dup'wti Közlöny közli a pénzügyininlsz- 
'fcériuni 67.168/1925. számú rendeletét, 

..mely szerint a vámoknak aran.y helyett 
Wih törvényes fizetési eszközökben tör
ténő lerovása alkalmával egy arany
koronát folyó hé? május 15-től május 
31-ig bezárólag 14.500 (tizennégyezeröt- 
bzúz) papirkoronúvul kell számítani.

A főiszáza lékos kiviteli illetéket, 
.eltörlik, az egyszázalékos behozatali 
i illetéket nem. A pénzügyi kormány 
7* hir szerint — elhatározta, hogy 

i^niniiis hó 1-én eltörli a változott 
(••gazdasági viszonyokra való lekin-
• ti tíel a félszázalékos kiviteli iileté- 
Lk“i a gyáripar sürgetésére. Ezzel 
Kazeinben az egyszázalékos behoza
tal' illeték változatlanul fenmarad.

A Magyar Ruggy antaárugyár Ifész- 
vőnytársaság mai közgyűlése clhatá- 
"yozta, hogy részvényenként 450% K 

1 $000 osztalékot fizet és hogy a jóléti alap 
' coljaira 350.000.000 K-t fordít. Az igaz- 
: gatósag uj tagjaivá Schwurtz Alfréd és 

dr. Síéin Einri urak választattak. A 
közg.viUéa után megtartott igazgatósági 

. iilráen Kelemen Lajos ügyvezető igazg- 
i gató urat vezérigazgató helyettessé ne- 
■ verték ki.

A magyar-lengyel kereskedelmi 
szerződés. A mag> ar-lengyei keres
kedelmi kamara a magyar-lengyel 
kereskedelmi szerződéssel kapcsola
tos, v.-daniinl a magyar-lengyel ke
reskedelmi viszonylatra^ vonatkozó 
kérdésekben az érdeklődőknek V., 
Bálvány ucca 16. szám alatt, (tele- 

’fón: 79—05), a kamara, helyiségében 
délután 3 6 óra között készséggel 

1 n yuj I fel vj 1 á gosi t ást.

Lehel-e nyugdíjra igénye 
az elbocsájloíí alkamazoltaknak ? 
A budapesti törvényszék, mint munkaügyi felebbezési 

fórum elvi-jelentőségű döntvénye
A budapesti törvényszék, mint mun

kaügyi feHebbszéai bírósúg a napokban 
elvi jelentőségű döntvényt hozott A 
határozat alapját képező ügy szálai még 
1921 november 12-fre nyúlnak vissza.

Illés Ferenc ináv. üzeni altiwzt a 
répcelaki állomáson teljesített szolgála
tot, amikor az inspekcióé forgalmi hi
vatalnok megbízta, hogy reggel 4 óim
kor keltse fel. Illés a hostsú szolgálat
tól elcsigázva, elaludt és csak 4 óra 
után néhány perccel keltette fel a for
galmi hivatalnokot, aki erre alaposan 
leszidta. Illés visszaföleseit. Az ügy az 
illetékes üzletvezetőség elsőfokú fe
gyelmi bíróságához került, amely ülést 
kisebb pénzbüntetésre ítélte. Közben Il
lést nyugdíjazták. A másodfokra fel
került ügyet Budapesten már másképon 
bírálták el. A másodfokú fegyelmi bíró
ság a már nyugdíjazott Illés büutetráét 
„szolgálatból való elbocsájtásban" álla
pította meg.

Illés perében új ’af el vételt kért, amit 
az elsőfokú fegyelmi hatóság el is ren
delt, másodfokon azonban elutasították 
kérelmével. A munkaviszony és a nyug
díjigény megállapítása végett, később 
ügyét a budapesti járásbírósághoz, tet
ték át. A keresetet azonban itt is eluta
sították. Ekkor került az ügy a buda
pesti törvényszékhez, mint munkaügyi 
feljcbbvitell bírósághoz, amely a szol
gálati viszonyra és a munkaügyre vo
natkozólag elvi jelentőségű határozatot-

VMMWMMAAMMMMMMMMANINMMMMAMIMbMMMMMMMM
Az 1924. évi Jövedelem- és vagyonadó

kivetési lajstromok közszemléje május 
28-ig tart. Az 1924. évi jövedelem- és 
vagyona dókivetési lajstromokat az 
egyes kerületi elöljáróságok adéfetzám- 
vítéli osztályánál május 21-től egy heti 
közszemlére teszik ki minden nap dél
előtt 8-tól délután 1-ig. Ez idő alatt a 
lajstromokat minden adózó polgár meg
tekintheti és a mások adójára vonat
kozó írásbeli észrevételeit is junius 15-ig 
a keriiloti adófelügyelőhelyetteseknél 
benyújthatja.

A „Részvénytársaság Villamos és 
Közlekedési Vállalatok Számára*4 (Trust) 
cég közgyűlése jóváhagyta az 1924. évi 
mérleget és elhatározta, hogy a 7. számú 
osztat ék szel vény folyó évi május 18-ától 
kezdve 12.000 K-val váltassák be a Ma
gyar Általános Hitelbanknál.

hozott
A bíróság — ugyanis — nem fogadta 

ol az elsőfokú bíróságnak azt az állás
pontját, hogy a bíróság a fegyelmi ha
tóság határozatát a megállapított tény
állás, a cselekmény minősítése és a bün
tetés kiszabása kérdésében egyáltalában 
felül nem bírálhatja. A bíróságok ál
landó gsikorlata értelmében csak sza- 
bályszeríA fegyelmi eljárások tényúllás- 
megállupífásait nem érintik, ellenben 
azt, hogy a büntetés súlya a megáltapí- 
totl vétséggel arányban van-e: a bíró
ság mindenkor döntése tárgyává teheti. 
A bíróság kimondta, hogy Illés nyugdíj
igénye jogos és annak megfizetésére kö
telezte a máv.-at.

Az indokolás szerint uem is volna jo
gilag alátámasztható, hogy abban az 
esetben, hogyha a fegyelmi eljárás alaki 
szabályait a munkaadó, illetve a fe- 
f egy el uii eljárással megbízott szerv 
megtartja, miért volna a szolgálati vi
szony megszüntetése a munkaadó, il
letve fegyelmi szerv esetlegesen indo
kolatlan önkényétől függővé téve. Nyil
vánvaló az is — állapítja meg az ítélet 
indokolása —, hogy az esetleges jogta
lan elbocsátás esetén a fegyelmi eljá
rásra hivatottak, ha határozatuk mog- 
okolására kötelezettek, eme kötelessé
güknek alaki szabály sértés nélkül nem 
is tehetnek eleget.

Ez az érdekes ítélet a maga ueniébeu 
egyedülálló.

A Trieszti Általános Biztosító Tár
sulat (Asslcurazionl Generáli) folyó hó 
9-én tartotta meg rendes évi közgyűlé
sié. A most megjelent 1924. évi zárszám
adás az immár 94-ik éve működő inté
zet újabb hatalmas terjeszkedéséről tesz 
tanúságot A számszerű adatok közül ki
emelendő a kárbiztoflitá8i ágazatokban 
(A mérleg) 273.126,010.29 lírára és az 
életágazatban (B mérleg) 117,800.713^2 
lírára rugó díjbevétele. A kimutatott 
tiszta nyereség mindkét ágazatban Ösz- 
szcsonlJ67.973.89 líra. A biztosítéki ala
pok összege a tavalyi kereken 640.000.000 
lírával szemben 90 millió lírával 
730,000.000 lírára emelkedett. Az igazga
tótanács az intézet fejlődésére rá ter
jeszkedésére való tekintettel az eddig 
40,009.000 líra 80.000 darab 50 líra névér
tékű részvénytőkének 60 millió lírára 

való felemelésére vonatkozólag is éjn 
terjesztést telt. A közgyűlés a java81atw 
awa a határozattal fogadta el h„_ 
minden 2 részvényre 1 uj részvényt I 
régi részvényeseknek 300 Ura vételáron 
átengedni Az intézet magyarországi ite 
lete fejlődésben lépést tart az összárw 
fojlódésévol.

Az OKISz. lagösszejiivetelei. Má
jus hó 21-ikétől kezdődiileg az 
OKISz rendes heti tagösszejö- 
vételéit minden csütörtökön este e 
városligeti Gundel-fcle vendéglőben 
fa ríja.

A „Pllőbiw- Villámon VáHalalok Rt 
közli, hogy a közgyűlése jóváhagyta m
1924. évi mérleget és elhatároztn, hogy 
a-12. számú osztalékszelvény . j m4_ 
jus 18-tól kezdve 4000 K-val vallassék be 
a Magyar Általános Hitelbanknál, A 
nagyrészvényes személyében történt vál
tozás folytán az eddigi igazgatóság in
mondott és az uj igazgatóságba a kö
vetkező urak választattak: Kovács L 
(elnök), Herzteld Dezső vezérigazgató és 
dr. Ullmann Andor (ulelnökök), Gór brr 
Miksa, dr. Halmos Károly, Kotányi 
Zsigmond, Loewe Erich, Tolna,v Kor
nél és dr. Wolfes lüehárd.

A Buda pest — Újpest - Rákospalotai' 
Villamos Közúti Vasul Részvénytársaság 
május 11-én tartotta évi rendes közgyű
lését a társaság alelnöke, Fotkusházy 
Lajos ehlökiésével. A közgyűlés, melyen 
a részvényesek tiagy számban jelentek 
meg, egyhangúlag tudomásul vette az 
igazgatóság jelentését és megáUatiitotta 
a mérleget, s a megtartott szavazás ut
ján egyhangúlag megadta az igazgató
ságnak a felmentést. Perozel György dr. 
iigyvivöigazgaló a közgyűlés elé ter
jesztette a BUlt vasul üzemének vite
lére a Budapest Székesfővárosi Közleke
dési Részvénytársasággal kötendő meg
állapodást. A kisebbségi részvények no- 
vr-lron Lóvy Béla dr. részvényes szólalt 
íek

A vámköteles áruk és a forgalmi 
adó. A pénssiisr'yminiszternck 43.775.
1925. Vin. számú körrendeleté sze
rinte vámköteles áruk behozatala 
alkalmával az általános forgalmi 
adót akkor is le kell róni, ha a he. 
hozatallal kapeeolatban árnszáJliláa. 
azaz visszterhes elidegenítés nem 
történik. A behozatal alkalmával 
tehát általános forgalmi adó alá esflé 
a vámköteles áru akkor is, ha azt 
valaki mint saját tulajdonát hozza 
be.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség hivatalos lapja

Az OKISz közleményeit Szarka István dr.
eaerkeezH

árbanRemcsak fianem
szenzáció
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HÍREK
— Zita királyné egészséges. Bilbaóból 

jelentik. Lequeitiói jelentősek szerint 
Zita királyné állapota eléggé javult, 
úgy hogy kielégítőnek mondható.

— Gálos Kálmán szivszélhüdéshen 
hirtelen meghalt. Vasárnap dél
előtt megdöbbentő hír érkezett Bu
da pestre: Gálos Kálmán az Idegen
forgalmi Iroda vezérigazgatója va
sárnap hajnalban Balatonfüreden 
szivszélhüdés következtében hirte
len elhunyt. Gálos Kálmán már, 
évek óta szívbajban és érelmeszese
désben szenvedett, amiért, orvosai 
már régóta figyelmeztették. hogy 
minden intenzív munkától tartóz
kodjék. Az utóbbi időkben többször 
gyengélkedett és szombaton ép ezért 
pihenésre leutazott fiával együtt 
Balatonfiiredre. Szombat délután, 
még jachtozott és társaságával ke
délyesen beszélgetett. Estefelé azon
ban kimerültnek érezte magát, fel
ment szobájába és 10 órakor lefe
küdt. Tizenkét óra tájban fia is fel
jött. a szobába. Érdeklődött hogyléte 
iránt és akkor azt válaszolta, hogy 
jobban van és nincs szüksége or
vosra. Hajnaltájban a fia. — aki a 
szomszédos szobában aludt — feléb- 
Iredt és benézett hozzá. Akkor már 
halott volt. Az előhívott orvos meg
állapította. hogy álmában szivszél- 
hiidés érte.

Gálos Kálmán 1870-ben született. 
Iskolái elvégzése után néhány évet 
külföldön töltött és az idegenforgal
mat tanulmányozta. Mikor hazajött
— 23 éves kovában — feltűnést keltő 
könyvben megírta tapasztalatait. 
Az Idegenforgalmi Iroda megalapí
tásakor meghívták a szervezési 
munkálatokhoz és az alakulás után
— 1902-ben — annak titkára, majd 
főtitkára és 1917-beu vezérigazga
tója lett. Munkásságának nagy ér
demeit felesleges hangsúlyozni, elég 
ha arra hivatkozunk, hogy az ő 
utasításai alapján szervezték meg 
többek között Ausztriában, Német
országban. Lengyelországban, Olasz
országban, Csehországban az Ide
genforgalmi Irodákat, Nagy köz
életi működést is fejtett, ki. Számos 
klubnak, vállalatnak vezető tagja 
volt. Érdemei elismeréséül a kor
mányfőtanácsosi címet kapta. A vá
rosi választásokon a Ripka-párt je
löltjeként is fellépett. Halála város
szerte nagy részvétet keltett. Teme
tése hétfőn lesz.

— A svéd király testvére Buda
pestre érkezik. A Gellért-szállóban 
ma megjelent a keresztény ifjúsági 
egyesületek világligájának buda
pesti titkárja és bejelentette, hogy 
Bernadotte Ká roly herceg, a svéd ki
rály testvére kedden a fővárosba 
érkezik. A szálló igazgatósága a 
herceg és három tagból álló kísérete 
számára egy szalonból és két háló
szobából álló lakosztályt készített 
elő.

— Harmincnégy áldozatit van a 
dortmundi bányarohbanásnak. Dort- 
mundból jelentik. A bányafelügyelőség 
jelenti: A Dorstfeld tárnában történt 
robbanás az eddigi megállapítások sze- 
rin 34 embernek került életébe. Három 
bányásznak nincs nyoma; valószínűleg 
szintén halottak. Megsebesült — részbeu 
súlyosan, részben könnyen — 18 bá
nyász. A bányát ismét, rendbehozták, 
úgy hogy a munka folytatható.

IHifclnli a ttÉI-Mwita páMI
Ma vívják meg enyhített feltételek mellett Pénzéért

Vasárnapra iűzték ki Watzdorf 
Konrád báró és Sckweitzcr Gyula 
cukorgyári igazgató között felme
rült afférban a párbajt, mely pél
dátlanul súlyos feltételei miatt a 
közvélemény széles köreiben keltett 
fel érdeklődést. A párbajt azonban 
eddig ismeretlen okokból elhalasz
tották. Az affér úgy keletkezett, 
hogy pénteken két jókedvű társa
ság mulatott a Stefánia-bárban. 
Egyiknek Esztcrházy Tamás gróf, 
a fiatal mágnás volt a vezére, a 
másik társaság tagjai az ipari 
arisztokrácia köréből verbuválód
tak. A parketten féltucatnyi tán
cosnő járta. a senmiy féltucatnyi 
válfaját. Schwcitzer Gyula cukor
gyári igazgató egy hölggyel tán
colt. Eszterházy gróf társaságából 
felkelt egy ur, Watzdorf Konrád 
báró. Elkérte a táncosnőt. Alig egy
két fordulót tett körül a tükörfé
nyes parketten és Schweltzer már 
visszakérte táncosnőjét. Wartzdorf 
nem vette észre vagy nem akarta 
észrevenni, vígan tovább táncolt. 
Az igazgató meglepődve nézett utá
nuk. néhány hangos, indulatos szó 
következett ezután. A közönség fel
figyelt, az üstdob még egyet, puf
fant. a szakszofonnak is jutott egy 
ütemre való idő, a bandszó niég 
re—szer ijedten fel visított, azután 
két hatalmas pofon csattant el a 
hev^í'n táncoló Watzdorf báró 
arcán. Pillanatnyi halálos csend 
lett, a közönség összcgomolyodott a 
parketten egy masszává, melyből 
csak hadonászó kezeket és vitatkozó 
hangokat lehet érzékelni...

Másnap összeültek a segédek. A 
sértett Watzdorf báró kiadta az 
utasítást, megbízottjainak, a legdé- 
delgetottebh párbajsQgédnek: Collas 
Tibor bárónak és Kenéssé)/ István
nak, hogy a legszigorúbb feltétele
ket szabják. A másik fél segédei, 
Obendörfer Károly és Dozich Gyula 
huszárkapitány minden feltételbe, 
belementek. Végeredmény: három
szori golyó váltál huszonöt lépésről, 
öt lépés avansszal, utána kardpár
baj. súlyos lovassági kardokkal,

— Razzia a Roulette Klubban. A va
sárnapra virradó éjszaka a ZftvA-csoport 
detektivjei a Váci ucca 66. sz. alatt levő 
Roulette Klubban razziát rendeztek, 
mely rövid idő alatt már a második 
razzia a klubban. A detektívek húsz 
férfit, tettenértek, akiket leigazol tattak. 
A Klub vezetősége ellen tiltott szeron- 
csejáték címen eljárás indul.

Dlvatrevüt rendez e. hó 19-én este 
órakor a fíótschlld női ruha

szalon (IV. Harisköz 3.) Molnár Gi
zella női kalanszalon (IV. Váci u. 
22.) Rózsa szűcs (TV. Váci u. 6.) és 
Schossberger crnyős (IV. Vörös
marty tér 2.) a Gundel (volt wam- 
petich) étterein állatkerti nyári he
lyiségben. A divatbemutató leg
szebb 'complé-ja (ruha és kabát), 
valamint 1 kalap és 1 ernyő ai 
hölgyközönség között, ki lesz sor
solva. Sorsjegyek darabja t 40.009 
korona. Kapható felsorolt cégeknél 
és a helyszínen. A sorsjegyek egy
szersmind belépőjegyül is szolgál
nak.

— Elfogták a szavazóigazolványok 
hamisítójának tettestársát. Ismeretes, 
hogy a rendőrség letartóztatta Játszy 
Grácián vot-t fővárosi dijnokot, uki 
hamis szavazóigaz.olványok szállításával 
csapta he egyik fővárosi pártot. Ma el
fogták a a csalás második tettesét is, 

Sándort, egy nyomdatulajdonos 
flát. Letartóztatták.

— A Petőfi Társaság ülése. A Petőfi 
Társaság vasárnap délelőtt a Tudomá
nyos Akadémia helyiségében tartotta 
meg májusi felolvasó ülését, melyet volt, 
alelnöke, Váradi Antal emlékének szen
telt Az ülésen megjelent az elhunyt 
költő családja is. Péfedr Gyula elnöki 
megnyitója után Pctri Mór olvasta fel 
Váradi Antalról szóló tanulmányát. 
Korot/a Pál „Rfasáskftrt" elmen Bilttner 
Júlia világáról adott, kedves kortör
téneti képet, Szatmári István pedig köl
teményét Olvasta fel, Ezután Száva// 
Gyula mutatta bo Pál ff)/ Gyula vendég 
novolláját, majd Havas István a Vi
gyázó -pályázat erodméu.yét hirdette ki. I 

bandázs nélkül. Vasárnapra tűzték 
ki a hallatlanul súlyos feltételű 
párbajt. A színhelyet úgy állapítot
ták meg a segédek, hogy a felek is 
csak induláskor tudják meg. Mind
két fél biztos céllövő, gyakorlott 
vívó... A tömegpszichózis végig
sodorja a városon a két novet. Tit
kos párbajszakértők összedugták a 
fejüket, a nyers erőszak hisztérikál 
összesúgtak: ennek halál lesz a 
vége!

Vasárnap izgatottan tárgyalták, 
találgatták a párbaj kimenetelét. 
Az érdeklődést fokozta a párbaj 
színhelyének simeretlen volta. A 
rendőrségen a párbajokat ellenőrző 
osztályon sem tudták hol lesz a 
párbaj. A párbaj egyik hőse a 
Ilungária-szállóban lakik. Ahol va
lósággal őrt. állottak már a kora 
reggeli órákban a kiváncsiak egy 
része, de. hiába, mert, már nem volt 
fent a szobájában. Reggel még lát
ták, de ugylátszik, észrevétlen eltá
vozott. Senki som tudta, mi történt. 
A késő délutáni órákban végre 
kint az nj lóverseny-pályán, a Ki- 
rály-dij miatt izguló közönség kö
zött. a minden párbajok egyik leg
főbb intézője, biztos forrás nyomán 
közölte a hirt: elmaradt a várbaj. 
l)e csak hétfőig.

Az affér ismerői közül ugyanis 
többen felkeresték llácz Vilmost és 
Kiár Zoltánt és felkérték őket, te
gyenek lépéseket oly irányban, 
hogy » súlyos feltételeket enyhít
sék. Mikor ez a. két fél segédeinek 
tudomására jutott, maguk is belát
lak, hogy az affér nem érdemli meg 
ily páratlanul súlyos feltételek 
kiszabását. Schwcitzer segédei lekö
szöntek tisztségükről és átadták azt 
Rá ez Vilmosnak és Kiár Zoltán
nak, akik Watzdorf báró segédeivel 
rövid megbeszélést tartottak. A 
megbeszélés eredménye az lett, 
hogy a. párbajt lényegesen enyhí
tett feltételek mellett, hétfőn fogják 
megtartani. A pisztoly párbaj a kora 
reggeli órákban lesz és amennyi
ben ez sebesülés nélkül végződne, 
délután a kardpárbaj következik. 

— Holttestet találtak Hűvösvölgyben. 
A Nagykovácsi ut melletti bokrok kö
zött égy 35—40 év körüli jólöltözött férfi 
holttestére bukkantak. Semmiféle sze
mélyazonossági igazolvány nem volt 
nála, csupán egy Siska Gábor évre szóló 
boríték. A holttestet a bonetani inté
zetbe vitték.

* Tizenkét évre kapta bérbe Se
bestyén Géza a Budai Színkört. A 
Hétfői Napló már megírta, hogy 
Sebestyén Géza a Városi színház 
Igazgatója, saját költségén alakít
tatja át a. Budai Színkör épületét, 
de ezzel szemben, azt kérte a fővá
ros tanácsától, hogy hosszabb bér
leti szerződésben biztosítsa részére 
a színházat. A tanács ígéretet tett 
erre vonatkozóan Sebestyénnek, aki 
a munkálatokat a Színkörben meg 
is kezdette s azok rövidesen befeje
ződnek, úgyhogy a színház e hó 
végén már megkezdi előadásait. K 
tanács most tárgyalta az igazgató
val kötendő szerződést s abban 12 
évi tartamra Sebestyénnek biztosí
totta a Budai Színkör használatát. 
A főváros tekintettel volt arra, 
hogy Sebestyén közel U4 milliárdot 
fordít a színház átépítésére. Miután 
az építési költségeket a vállalkozó 
Wftlla-fél© cemcntárugyár 12 évi 
törlesztésre előlegezte, a főváros kö
telezte magát, hogy 12 éven át 
125 milliós részletet a bérlőtől be
szedi és a hitelező cég rendelkezé
sére bocsájtja. A cég azonban a fő
várossal szemben semmiféle közvet
len fizetési igényt nem támaszthat, 
A törlesztési részlet biztosítására a 
főváros lefoglalja a színház napi 
bevételének 10%-át. mindaddig, amíg 
a szükséges 125 milliót el nem éri. 
A szerződés kimondja, hogy ameny- 
nyiben 3 éven túl, de 12 éven belül 
város szabályozási okokból az épü
letnek színház jellegétől való meg
fosztása válnék szükségessé, a hasz
nálati szerződés 1 évi felmondással 
felbontható s ez esetben a hátralé
kos törlesztési részletek a főváros 
terhére esnek.

joggal a legjobbat követelheti. 
Ne tegyen tehát költséges 
kísérleteket, hanem maradjon 
meg régi jelszava mellett: En
csak a valódi „FRANCK“>

a„kávé
daráló" 
védjegy 
gyei 
veszem.

— Tilos az újságok kirakatai előtt a 
„céltalan** ácsorgás. A modern és gyors 
hírszolgálat. az utóbbi esztendőkben ha
talmas lendülettel töri olőro Budapesten . 
is. Az egyes napilapok szerkesztőséget 
és kiadóhivatalai a fokozott érdeklődés
re számot tartó napiliireket rövid kivo
natokban a kiadóhivatalok kirakataiban, 
kifüggesztett plakátokon közük a kö
zönséggel. Ennek következtében azután 
sűrűn előfordul, hogy a híreket, olvasó 
közönség, különösen az Erzsébet-kör- 
utón, főleg érdekes sportesemények al
kalmával a kiadóhivatali kirakatot 
olőtt a járdát egész terjedelmében, 
szinto zárt sorokban foglalja el, úgy 
hogy ezáltal a gyalogközlekedés e helye
ken lehetetlenné válik, illetve az úttestre 
szorul. Emiatt, több ízben tettek már pa
naszt a közönség soraiból, melyek folyo- 
mányaképen a főváros tanácsa megke
resést intézett. n rendörfőkapitányság- 
hoz, hogy a forgalom biztonsága szem
pontjából ezt az állapotot szüntesse 
meg, illetve a gyalogközlekedést ezeken 
a helyeken rondozze. A főváros tanácsá
nak mogkoreséso folytán a főkapitány
súg utasította az érdekelt kerületi kapi
tányságok vezetőit, hogy a kiadóhivata
lok előtt az ácsorgást szüntessék meg.

— Május 31-ike: a hősök ünnepe. 
A kormány minden óv május havá
nak utolsó vasárnapját a. ..Hősök- 
emlékünnopo" néven nemzeti ün
neppé avatta. A hősök iránti kegye
let parancsolja, hogy május 31 íke 
ez évben is minél inipozánsabb ke
retek között tartassák meg. A szé
kesfővárosi u.i temetőben lévő 
hősi emlékműnél május 31-én dél
előtt II órakor tábori misével kez
dődő ünnepély lesz, a közönség pe
dig ugy rójja le a kegyelet adóját, 
hogy egy-egy száll virágot helyez 
a hála és a megemlékezés szimbó
lumaként. a hősi sírokra. A háztu
lajdonosok ugy juttatják kifeje
zésre n nemzeti ünnepet, hogy a 
„hősök-ünnepén'* fel lobogózzák há
zaikat.

A RENDŐRSÉG MEGAKADÁLYOZ
ZA A WATZDORF —SCHWITZER 
PÁRBAJT. Lapzárta után jelentik, 
hogy vasárnap éjszaka tizenkét órakor 
megjelent a főkapitányság központi 
ügyeletén If'eisz Károly és bejei öntette, 
hogy Schwitzer Gyula igazgató hétfőn 
röggel a Santelli féle vívóteremben sú
lyos feltételű kardpárbajt akar vívni. 
Vogel József rendőrkapitány jegyző
könyvbe vette a bejelentést és intézke
désére már az éjszakai órákba detektí
vek foglaltak helyet Schwitzer lakása 
körül, hogy mindén lépését szemmel 
tarthassák.

DohínyzóE
rossz szájízét eltüutotl a 

Fodormenta LYÍOFORM 
öblögetés

FarMtlanlt O««*
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* *—*<M«*kó Zoltán nemzetgyűlési képvi
selő rágalmazta! perc Lyka Emil ellen. 
.'Meskó Zoltán ncmzotgyültai képviselő 
>-tat aló vár oh i pártkörének háztulajdonosa, 
ÍLyka Emil, mindent elkövetett, hogy n 
jPártkört kitelepítik) házából. Egyik port 
[a mú«ik után indította, de hiába, mert 
& bíróság mindenkor elutasította őt ke-

jsotóvcl. Lyka ekkor más eszközhöz fo
lyamodott, hogy kiszekirozza Meskóé' at. 
•Tucatjával küldötte a levelezőlapokat, 
[Meskónak a nemzotgy ülésbe és minden - 
[hova, ahol csak gondolta, hogy megfor- 
■dul és ezekben a lével ozőlapokban a log- 
■sulyosabb becsületsértésekkel illetto 
Jerikót. A humorúról ismert képviselő 
'eleinte ügyet som vetett ezekro a leve
lekre, de később, amikor már egy lépést 
[fim tudott tenni, hogy ilyen levolezőla- 
npok eléjo no kerüljenek, rágalmazás és 
SjecsüJetsértés címén feljelentette a levél- 
ítrót, akinek ügyét most tárgyalta Oláh 
[dr. büntető járásbíró. Lyka azzal véde- 
Jkeeett, hogy jogos felháborodásában Íro
gatta a sértő lovolezőlapokat, mert Mes- 
ikóék sehogyeom akartak kiköltözni a 
^házából. Ezzel szemben Mcskó ügyvédje 
«azzal érvelt, hogy Lyka csak résztulaj- 
jdonosa a háznak és így vajmi kis érde- 
fkcltségo fűződik ahhoz, hogy a pártkört 
■kilakoltassa. A bíró bűnösnek mondotta 
•jki Lykát és elítélte összesen másfél- 
.millió korona pénzbüntetésre. Az ítélet 
lel len Lyka felebbezést jelentett be.

’Antoinobilkereskedők közgyűlése. 
!*A Magyar. Automobilkereakedok 
Egyesülete a napokban tartotta köz
gyűlését. Reimen Gyula elnöklésével. 
A közgyűlés behatóan foglalkozott 
az automobil kereskedelem sérelmei- 
,vel. s megalakította az uj yálaszt- 
imányt

— Medvegy Viliit, a híres betörőt le
tartóztatásba helyezte a vizsgálóbíró is. 
Évek óta sok dolgot adott a rendőrség
nek Medvegy Vilmos, akit mint betörőt 
több ízben letartóztattak, do mindannyi
szor furfangos módon meg tudott szökni 
la fogházból. Legutóbb, tisztességes úton 
lezabudult és ekkor a fővárosiján, az 
['Attila uccában ogy papirkereskedő-cóg- 
Jviél ügynöki állást vállalt. Sokáig itt 
|hmh volt maradása, mert alig, hogy fd- 
jvette fizetését, kiállott a munkából, mire 
n cég főnöke sikkasztás miatt feljolon- 
t#®t totí; ellene. Medvegy nehogy lotur- 
tóztassók, álnevek alatt bujkált és mint 
temoretes, betörést kísérőit inog a Tiszt
viselők fogyasztási szövetkezetében, ahol 
^ő saját módszere szerint akarta fel- 

rni a Wortheim-szekrényL Az ő mód- 
flszere abban állati, hogy nem fúrta meg 
p kasszát, hanem azt egy súlyos vasda
rabbal jóformán összetörto. Itt is az 
történt, hogy már leütötte a Wertheim- 
szekrény fogantyúját, amikor a vas
darab összetörött és igy Medvegynek el 
kellett állania a betörés folytatásától. 
Hogy mégis ne menjen ol üres kézzol, 
ellopott az üzletből öt rúd szalámit és 
két üveg likőrt Biinóro azonban rájöt
tek és letartóztatták. Letartóztatása al
kalmával Medvegy elmondotta, hogy 
1918. év októbor 31-én a Károlyi forrada
lom neki is amnesztiát adott do alig
hogy kiszabadult, nemsokára rá mogint 
•csak letartóztatták és mindannyiszor 
‘megszökött Medvegyet átszállították az 
ííigyószság markóuocai fogházába, ahol 
[most hallgatta őt ki Koritsánszky József 
Mr. Ítélőtáblái bíró, vizsgálóbíró, aki ol- 
|rendelte olleno az előzetes letartóztatás 
[fentartását. Medvegy a végzést tudomá
séul vette.
• — Eltűnt egy artistanő. Német Már-
Itenné bojelontotto a főkapitányságon, 
phogy leánya. Nemet Júlia párizsi szüle- 
itósü 25 éves artistanő hat nappal ezelőtt 
'eltávozott Babér ucca 1.5. szám alatti 
flaktaártfi és azóta nyoma voszett. El- 
• mondotta, hogy leánya a városligeti 
! Fényes-féle mutatványosbódébau volt 
talkalmaztaimu és Farkas László bohóc- 
rcal együtt tűnt el. Értesülése szerint a 
zrúckctvoi rendőrség mindkettőjüket le- 
'iartóztatla..

A nagylaki főszolgabíró 
hat hónapra le akarja csukatni 
a püspöklellei földigénylőket 

Egy földosztás szomorú története
A földreform-törvény végrehajtása 

körül tapasztalt anomáliák között is ki
rívó eset az alábbi, mely egyúttal szo
morúan eklatáns példája a közigazga
tási hatóságok hatalmi túltengésének is.

Püspöklelle kis csanádmegyei község 
Makó közelében. Mintegy hatezer lakosa 
van. akik kevés kivétellel mind szegény 
zselléremborek. A község határában ha
talmas domíniumok húzódnak, így gróf 
Károlyi Erzsébet ötezer holdas birtoka, 
a nyolcvanezer holdas püspöki urada
lom és őrgróf Pallavicini György kö
rülbelül 12.000 holdas birtoka.

Az Országos Földbirtokrendező Biró- 
súgnál mintegy 8—900 föld- és házhely
igénylő jelentkezett, akik nagyrészének 
igényjogosultsúga megállapítást is 
nyert. 1922-ben húsz házhelyet tényleg 
át is adtak az igénylőknek, azóta még 
két tárgyalás volt: 1923 január 5-én és 
1924 december 5-én, do az e tárgyaláso
kon hozott Ítéletek foganatosításra 
mindmáig nem kerültek. A püspöklellei 
földigénylők éveken át türelemmel vár
tak, de mikor látták, hogy az uradal
mak nagyterjedelmü birtokrészeket ki
adnak haszonbérbe, de a nincstelen kis
emberek egy hold földhöz sem jutnak, 
erélyes lépésre szánták el magukat. 
Mivel képviselőjüknél: Urbanics Kál
mán volt főszolgabírónál támogatást 
nem remélhettek, 1925 április 6-án leve
let Írlak Dénes István nemzetgyűlési 
képviselőnek és felkérték ügyük támo
gatására. Néhány nappal később a püs
pöklellei földigénylők megbízásából 
Farpa István és Tarján János szemé
lyesen is felkeresték Dénes Istvánt. 
Részletesen előadták fent ismertetett 
sérelmüket és megismételték előtte tár
saik kérését az ügy elvállalására.

Mikor a dcputáció hazaérkezett, ott
hon már a nagylaki főszolgabírói hiva
talhoz szóló idézés várta őket Közben 
ugyanis a járási főszolgabíró tudomást 
szerzett a két munkás küldetéséről és 
eljárásukat meg akarta torolni.

— Hat hónapra lecsukailak bennete
ket! — kiabált a megszeppent embe
rekre és kényszeritetto őket hogy meg
bízatásukat vonják vissza.

ök tohát kénytelen-kelletlen a követ
kező levelet intézték Dénes Istvánhoz:

^Tisztelettel felkérem a nagyságos 
képviselő urat, nagyon szépen meg
köszönjük a nagycságos képviselő ur
nák fáradozását, minekután más gon
dolat ötlöt a népnek tudatába igy 
kérjük a nagycságos urat kérjük fel
mondását.

Tarján János, Varga István.**
Szegény Tarján Jánost és Varga Ist

vánt azonban nagyon furdalta a lelki
ismeret és nem törődve a kockázattal, 
még aznap aláírás nélkül egy újabb le
velet adtak fel.

- Nagyságos képviselő ur — szól 
a lóvéi — mi a püspöklellei földigény
lők a mai napon azon súlyos hatósági 
nyomás alatt vagyunk, hogy a Nagy
ságodnál járt kélt ki küldöttünket a já
rási főbíró úr 6 havi elzárással akarta 
megfenyíteni és rájuk lcényszeritete, 
hogy Nagyságodnak Írjanak és egyben 
köszönjék edigi fáradozásait, de mi 
igénylők nagyon szépen kérjük Nagysá
godat, hogy ügyünket továbra is in
tézni kegyeskedjék egyben felkérjük ha 
lehetséges minél előbb felkeresni, név 
aláírást azért nem alkalmazunk mert 
nem akarjuk magunkat hatósági üldö
zésnek ki teni."

Sőt később Tarján János Dénes István 
egy levelére válaszolva meg is Írja:

,,... amit mondtam is hogy mire ha
zamegyek a bitófa fel lesz állítva ré
szemre. Méltóztassék az igénylők közül 
más címére küldeni a levelet, mert a 
leveleimet minden áron elfogják és 
megsemisitik."

Értesülésünk szerint Dénes István a 
legközelebbi napokban ez ügyben inter
pellálni fog a nemzetgyűlésen.

H. E.

I. 1. Vonóka (Schojbal 3) o(4). 3 Bergére (p). V Z. M0& 
mg, Pomona, Pántlikás. Princess XénU 
^Ó114” 11éS h4r<MUnegyed b- Tot-: 10:36, 

Ontario ©ÍV Kürtöd ’ ** fél)’ 3- 
F. m.: Oltóra. P™ 4.,
10 : 20, 14, 29. **■. z a. Tót.:

III. d/illeniwwii rfy,
1. Montalto (Outal 2).
2. Boponse (Takács pari)
3. Csavargó II. (Szabó L.’ II 9 & rsrt
4. Bogey (Martinok 5). 'K

1. m.: Agrasl, Xiphias, Oktondi Taudi 
Nyak h„ 1 és fél h. Tol.: 10:20, 1|, y

IV. 1. Helmchen (Rajcsik 6), 2. p„,. 
bán (1 és fél). 3. Delila (6). F m £°r„' 
Bikfle, Fruzsi, Magyarán, Donna Soí 
ötnegyed h., 2 h. Tót.: 10 : 178, 27. IS, 24

V. 1. Bedouinc (Outal 3). 2. Mufti
M reá). 3. Ev(;tk0 0). F.
Smbad, V.glogény, Sauvlgnon, Krikr 
Pnsha, Sári biró, Andromcda. 1 h fél b 
Tót.: 10 :45, 13, 12, 17.

VI. 1. Phryne (Szabó L. II. 8). 2. Em- 
bona (5). 3. Planéta (2 és fél. F. m.: Fel
kelő, Boglyas, Baquette, Azadeh, Fene
gyerek II.

Vendéglőátvétel!
Ezúton értesítem barátaimat, ismerőseimet és a 

nagyközönséget, hogy a

Ws-féle venöésiöt
Erzsébetkörút 17 

megvettem és azt teljesen újonnan átalakítva 

megnyitottam.
Hosszú éveken kérésziül vendéglős! műkö

désem a Nyugati pályaudvaron, Szent Margitszigeti 
felső és a yolt Sohuller-féle vendéglőkben ga
rancia arra, hogy ezen új vendéglőmben is első
rangú polgári konyháyal, a legkitűnőbb italok
kal és a legpontosabb kiszolgálással igyekezni 
fogok a nagyközönség megelégedését kiérdemelni.

Különtermek fs állanak a t. közönség ren' 
delkezésére. Kiváló tisztelettel

KOLOSSÁ VIKTOR
vendéglős.

Legsrebb Legjobb Legolcsóbb

PflP.A« PÁL, PAP
r

r

Kárpitosáru, vas-, 
és réxbutorgyára

SsBnyeg, pokróc, 'Uggőny, &gv- é8 
aníUdteritok, gyermekkocsik, nyugszékek, 
lefcnyssobs-, előszoba- és kertibutorok, ornvők 
és oAtrak minden kivitelben kaphatók 
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A Milleniuml díjai Montalto nyerte,
második Reponse, harmadik Csavargó II.

Budapesti lóversenyek
Az 1925-ös Milleniuml dij fordulópont 

a magyar turf történetében. A tegnapi 
versenynapon olyan impozáns számban 
voltak az uj pályán, maga a verseny 
olyan szenzációs lefolyású volt, hogy a 
legszebb reményeink vannak, hogy 
nemsokára a békebeli versenyek térnek 
vissza. A pályán gyönyörű közönség 
jelent meg. Kint voltak Horthy Miklós 
kormányzó családjával, József főherceg 
és családja és mágnásaink szine-java. A 
közönség köréből főleg a hölgyek keltet
tek nagy meglepetést, akik még lóver
senyen nem látott nagy számban vol
tak kint. A külső kép magyon imponáló 
volt, nem hisszük, hogy lett volna még 
Király dij, ahol ily nagy és szépszámú 
közönség lőtt volna.

A két első versenyt gyorsan lefutot
ták. A Milleniuml díjra nyolc lovat 
nyergeitek fel. Az előző starterekhez 
még Agrasl is hozzájött, amelynek teg
napelőtt röggel nagyon jó galopja volt. 
A lovak közül logjobban a vorseny 
nyorője Montalto tetszett, míg Reponse 
kissé bágyadt ló benyomását tette. A pa

rádénál csak hét ló vett részt, mert 
Xiphias nagyon ideges volt és igy a 
starthoz lovasa Schejbal, kilovagolt 
vele. A ringbon kizárólag Reponsot és 
Montaltot fogadták, mig Csavargó Il-re 
csak outsider játékosok helyezték el 
pénzüket. A start csak harmadszori ki- 
sérletro sikerült, Montalto vezet, Re- 
ponso és Xiphias előtt, mig Oktondi 
utolsó. A víztoronynál Reponse kerül az 
élre, <az egyenes közepén Montaltot lo
vasa újra az élre dobja, itt a verseny 
gyönyörű, mert a hét ló fej-fej mellett 
van, csak Oktondi van mosszo hátul, a 
lovak között erős küzdelem fejlődik ki, 
de a kis Gutái gyönyörűen lovagolja 
Montaltot és nyakhosszal biztosan nyer 
Rőponso ellen, félhosszal harmadik Csa
vargó II, fejhosszal negyedik Bogoy. A 
többi lovakat is fejhossz választja el 
egymástól. A nap többi vorsenyei is na
gyon szépek voltak, csak a fogadókra 
végződött nagyon rosszul, mert egy fa
vorit sem nyert. A nap részletes ered
ménye a következő:

JDSS ez évi május hó 15-én a 
székesfővárosi pénzügy
igazgatóság lottoosztálya 

kiküldöttjének és a politikai 
biztos ellenőrzése és fel
ügyelete mellet I megtartatott

20,000.000 K-t nyert 2276 SS. 
5,000.000 K-t nyert 58415 41. 
2,000.000 K-t nyert 81778 »x. 
2,000.000 K-t nyert 88708 55. 
1,000.000 K-t nyert 15044 M.

nyereménygallérok
sorsolása

1,000.000 K-t nyert 17650 M. 
1,000.000 K-t nyert 988 M. 
1,000 000 K-t nyert 44326 M. 
1,000.000 K-t nyert 4033 ■!. 
1,000.000 K-t nyert 88592 51.

Minden nyoremónyjogy ellenében, amely nem került kisorsolásra, vásárolható 8 
darab oroszlán vödjogyü gallér kedvezményes árban. Duplagallér darabonként 

15.000 koronáért.

Mozgókép-Otthon
óriási siKerü műsora:

Harry Hilla mesterdetektiv 
legújabb Kalandjai 7 felvonás

Richard Talmadge t

Daddy‘s Boy (vígj. 5 felv.)
Karold Lloyd:

Tessék mosolyogni!
burleszk
Joe RoKK

„Ali baba és a 40 rabló"
Burloszkvlgjáték

HÍRADÓ <4, 6, 8, 10
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Ötperces 
telefonbeszélgetés

Rákosi Sxidivel, Pécíiy 
Erzsivel, Pethes Sándorral
— Halló, liallós Rákosi Szidl asz- 

szony?
— Igen én vagyok. Mi tetszik?
— Kezeit csókolom, drága Nagy

asszony. Itt a Hétfői Napló.
— Jó hogy felhívtak telefonon, 

mert már. én akartam magukat fel
hívni. Ilyenkor — az év vége felé 
— mindig van valami mondani
valóm, amikor megszorítom a nő
vén kékeim kezét és elengedem őket 
a nagy útra, az életbe, az élet igazi 
nagy, komoly színházába. Bizony 
mondhatom nehéz esztendőnk volt 
tele gonddal és ktservvel. Dekát én 
azért, nem panaszkodom. Növendé
keim pontosan jártak iskolába, 
lelkiismeretesen tanultak, szorgos
kodtak, szóval elkészültek az év vé
gére, amikor aláírják életük első 
szerződését. Úgy bizony. Most jön a 
gond, sok-sok nehéz gond és álmat
lan éjszaka, de majd csak megküz- 
denek valahogyan a. pálya első esz
tendeiének tengernyi nehézségeivel. 
Mi is úgy voltunk. Szomorúsággal 
indultunk el és örömmel érkeztünk 
be.

— Halló! Péchy Erzsi művésznő.
— Igen! És ott?
Itt a Hétfői Napló. Kezeit csóko

lom. Mi van a párizsi úttal.
— Mindjárt elmondom, hallgas

son ide. , .
— Hát képzelte csak meg mindig 

nem tudtam elhatározni magamat, 
pedig naponta kapom párizsi isme
rőseimtől a sürgető levelet: Menjek 
már.

— És miért nem megy?
— Miért? Azt is megmondom. A 

magyar tavaszt, a magyar nyarat, 
annál nincs szebb a világon, nem 
akarom itthagyni. Ez az egyetle oka 

/hogy huront, halasztóm elutazáso
mat. amíg lehet.

— .$ ha már nem lehet?
— Hát akkor istenem, mi egyebet 

tehetek? Vonatra ülök és elutazom 
a franciák jókedvű fővárosába 
Öszia maradok ott, akkor hazajövök 
és., és... (a központ szétkapcsolt....) 

— Halló! Itt Petites Sándor.
— Itt a Hétfői Napló! Igaz?
__ Igaz, nem tagadom. Az ajánlat, 

amelyet kaptunk, pompás.
— Feltételek?
— Azt nem mondom meg.
— Majd elmondom én. Jó.
— Jó. Tessék.
— Szóval félesztendos szerződés. 

Teljes ellátás. Minden költség és 
hetvenöt-hetvenöt dollár naponta 
csak játszási napokra :iar. azutazás 
alatt csak fél gázsi jár. Igaz!

— Én nem tudom. r
— No ne mondja mar. pót azt is 

tudom, hogy motorbiciklin 
Dénessel együtt és mar a külföldi 
számot is elkérték Németországtól, 
ahova, turnéra indul. Igaz?

— Én nem szólok egy szót sem. 
Ha felülök a biciklire, majd meg
látjuk ...

* Operett — világsiker — legolcsóbb 
helyárakkal. Nézze meg a „Dolly"-t a 
Városi Színházban.

Zendal fogoly 
Ut a boldogság felé 

Scaramouche 
Isten hozta 

A fehér apáca 
A négy lovas 

Madame Dubarry

ORION 
attrakció* 
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a színészek vezetik az Unlű színházait
Megszűnnek a star-gázsik — Minden színész 

egyforma tagja a konzorciumnak
A színházak egy esztendős súlyos 

válsága — mint ismeretes — szom
baton kirobbantotta az első katasz
trófát:

az Unió vezérigazgatója beje
lentette tagjainak, hogy a 16-án 
esedékes félhavi gázsit meg
fizetni nem tudja és színházait 
a színészek rendelkezésére bo

csátja.
A színészek között a vezérigaz

gatószavai hihetetlen megdöbbenést 
kelteitek és mingyárt az első pilla
natban tanácskozásra gyűltek össze, 
hogy megvitassák a teendőket. A 
tárgyalások első eredménye még 
szombat este kialakult, amennyiben 
n színészek elhatározták, hogy

a négy színházat saját kezelé
sükbe veszik és korzorcionális 
alapon fogják tovább vezetni.
A színészek ezt az elhatározásu

kat tudatták Faludi Jenő vezér
ig? "'’a tóval. aki ezt a megoldást 
magáévá tette. Az ajánlat fölött 
azután hosszas vita indult meg, 
mert a színészek elfogadhatatlannak 
tartották az igazgatónak azt az 
ajánlatát, hogy csak augusztus 
81-ig vezessék maguk a színháza
kat. hanem az egy eszi emlős termi
nushoz ragaszkodtak és miután 
megállapodni nem tudtak, elhatá
rozták, hogy ma folytatják a ta
nácskozásokat. A színházak vezeté
sét azonban szombaton este ideigle
nesen átvették.

Az Unió irodáiban ma, vasárnap 
már kora reggel összegyűltkeztek 
a színészek. Rövidesen megérkez
tek a színházak ideiglenes művészi 
vezetői: Törzs Jenő, Csorios Gyula, 
Rátkay Márton. Tihanyi Vilmos, 
Somlay Artúr. Tanay Ernő, Emoa 
Tamás és Boross Géza, akik Lázár 
igazgató vezetése mellett megbeszé
léseket. kezdtek a súlyos válság 
megoldására. A tanácskozás több 
órán át tartott, és azon az a véle
mény alakult ki, hogy

a színházakat feltétlenül fenn 
kell tartania a színészeknek, 
ha mingyárt áldozatok árán 
is. Miután azonban az igazgató 
által felkínált három és félhóna
pos időt nem tartották célszerű
nek eredményes munka elvég
zésére. elhatározták, hogy a 
színházakat csak abban az eset
ben veszik át, ha 1926 január 
31-ig maguknak tarthatják meg.
A színészek bizottsága <# erről 

azonnal értesítette Faludi Jenő igaz
gatót. aki kijelentette, hogy a szí
nészek elhatározását ő maga is el
fogadhatónak tartja és igeretet tett, 
hogy a részvényeseknél minden 
erejével oda fog hatni, hogy a szí
nészek kívánsága be,teljesedjek.

Faludi Jenő vezé^azgato ugyan
csak Ígéretet tett arra is, hogy a 
lehető legrövidebb időn belül ny’R' 
kezdi tárgyalásait a hitelezőkkel, 
akiket arra fop kérni, hogy a kon
zorcium működésének idejére luK- 
aesszék fel követeléseiket, ame
lyekért ő vállal felelősséget es a 
melyeket bizonyos határidőn bellii 
meg fog fizetni. A vezérigazgató 
és a hitelezők tanacsk°zasan » s®1' 
nészek megbízásából dr. Molnár 
Dezső, a Budapesti Színészek Szö
vetségének elnöke is .jelen lesz.

Ha a helyzet tisztázódik, a nyol
cas bizottság. Lázár Ödön vezitese 
mellett újból összeül es megállapít- 
.iák azokat a módozatokat, amely ek 
nek segítségével a sfnh?^n.k“‘ 
mét tovább lehet vinni. 1J.fi"st°‘bpk 
is az uj fizetések fölött döntenek. 
A színészek körében ugyanis az a 
felfogás alakult ki. hogy a mai vi
szonyok között immár lehetetlen 
lesz az a hihetetlenül nagy gázsi- 
különbség, amely maga is W1*® 
volt a bekövetkezett katasztrófá- 

link. Az eddigi tervek szerint
hármas osztályt állítanak fel 

a gázsikra, vonatkozóan s a színé
szek színházi költségeit a konzor
cium viseli.

Az Unió színházak tagjai bizako
dással néznek a. jövő elé. Az a re
ményük hisszük joggal —, hogy 
a közönség oda áll majd melléjük 
és nem hagyja az ország kultúrájá
nak katonáit a pusztulásban. Ok 
mindent elkövetnek majd, hogy jó 
darabokat hozzanak, jó előadásokat 
produkáljanak, a közönségen a sor, 
hogy a katasztrofális helyzetben 
minden eszközzel és minden erővel 
támogassa őket. Evégből a színé
szek Budapest közönségéhez kiált
ványban fordulnak. A kiáltvány 
igy hangzik:
Az Unió színészei Budapest közönségé

hez.
Az Unió színházak tagjai a mai napon 

a következő felhívást intézték Budapest 
közönségéhez:

„A rendkívüli viszonyok a mai napon 
súlyos és hitünk szerint megérdemelct- 

' len válság elé állították az Unió-szinhá- 
zak„ jelesül a Király Színház, Magyar 
Színház, Belvárosi Színház és Blaha 

, Lujza-szinház társulatát. Ma, május 
I 16-án lett volna esedékes társulatunk fé|- 
í havi gázsija, amelyet azonban a. szín
házi pénztár már nem tudott folyósítani. 
Többszáz lelkiismeretes és becsületes 
magyar színész, zenész ,stb., közöttük a 
magyar művészet legelső kitűnőségei, 
családjaikkal együtt, anyagit létükben 
rendültek meg, szerintük érdemelotlenül 
és igazságtalanul.

A művész munkája nem. állhat meg. A 
művész családja nem maradhat kenyér 
nélkül. Az Unió-szinházak társulata kö
zös egyetértéssel elhatározta, hogy pilla
natnyi megállás nélkül tovább fog dol
gozni, még pedig konzorciális alapon. 
Az Unió társulata tovább fog dolgozni 
és tovább fog játszani. Pillanatig sem 
hagyjuk cserben azt a színpadot, amely 
nemcsak művészi múltúnkat és jövőnket, 
de emberi hitünket és morális becsüle
tünket is jelenti. Nem akarunk és vem 
is tudunk élni a színpad, a munka, a 
művészet nélkül, amelyre egész életün
ket, anyagi és erkölcsi létünket tettük 
fel. Dolgozni akarunk nemcsak a ke
nyérért. hanem, magáért a művészi mun
kánkért, amelyet mi nem hagyhatunk 
cserben és a közönségért, amely nem 
hagyhat cserben minket és amely elé 
kiállunk emelt fővel, hiba nélkül és tel
jes művészi öntudattal, hogy tovább dol
gozzunk — és tovább alkossunk.

Nem kérünk semmit, csak azt, hogy 
a közönség ne vonja meg tölünk szere- 

I tétét, hitét és teljes támogatását most, 
i amikor az események keserű kényszere 
' folytán, magunk voltunk kénytelenek a 
magunk művészi munkája igazgatását 
átvenni. Dolgozni fogunk! És érezzük, 

i hogy az Unió-színházak művészi tekin- 
j télyeért ezentúl száz százalékig minket 
terhel a felelősség és mi viselni is kí
vánjuk ezt a felelősséget bátran, hiszen 
a legjobb darabokat fogjuk játszani, a 
legjobb előadásban.

Egy vállalatot érhetnek átmenő anyagi 
nehézségek, de maga a színház halhatat
lan és Magyarországon halhatatlan kell, 
hogy legyen a magyar művészet. De 

I dolgozni csak közönségnek lehet és ép- 
, pen ezért szeretettel és bizalommal kér- 
I jíik a magyar közönséget, ne engedje, 
i hogy elárvuljon a színház és meddő 
! maradjon becsületes munkánk, amely 

nekünk több egyszerű munkánál: oi- 
hivatás! Nekünk elhivatásunk, Csonka- 
Magyarországnak erkölcsi tőkéje! Kér
jük a közönséget: ne hagyja elveszni 
ezt az erkölcsi tőkét. Szeretettel támo
gasson minket tisztes munkánkban.

Az Unió Színházak Konzorclumos 
Társulata."

• Kérdezze meg szomszédját, rokonát, 
ismerősét, barátját, hogy tetszett neki 
a „Dolly“ a Városi Színházban.

* Ma lesz a „Dolly" első jubileuma a
Városi Színházban. Hugó Hirsch világ
hírű operettje, amely bűbájos és példát
lanul mulatságos szövegével ég pompás 
zenéjével Berlin és Bécs után Budapes
tet, is meghódította, állandóan zsúfolt 
házak mellett jutott e] huszonötöd'k 
előadásához. Az ünnepi ' <
természetesen a pren>
együttese játssza a diádé', . 
got, amely még soká fogja d nuim-lni 
a Városi Színház műsorát.

* Orska Mária a Fővárosi Operett, 
színházban. Orska Mária és a bécsi 
Kammerspiele tárulata ma. hétfőn BV- 
drkind nagyhatású drámáját, a Schloss 
H etfersfein-f,* játssza. Kedden és csütör
tökön Strindberg Rausch (Mámor) ci
mü komédiája, kedden pedig Strind
berg Ostern (Husvét) cimü passziójátéka 
szerepel a műsoron Orska Máriával a 
Címszerepben. Pénteken a moszkvai 
Művószszinház tagjai kezdik meg ven
dégszereplésüket.

* Nyári (fél) helyárakkal a „Májusi 
muzsika’* minden este a Renalssance 
Színházban.

* A boldog békevilág mosolya csil
log azokon a gyönyörű melódiákon, 
amelyek szerdától kezdve felhangzanak 
a Király Színház színpadán a „Régi jó 
Budapest!" cimü Szilágyi—Iladó-operett- 
ben. Vaály Ilona és Kertész Dezső szen
zációs jelenete az „Audiencián Fereno 
Józsefnél", Somogyi Nusi és Rátkai 
Márton slágerduettje a „Málna ucca 64", 
a hallatlanul mulatságos ösbuda 
varieté-potpori, Somogyi Nusi—Gallai 
Nándor akrobata tánckettőse ó la 
„Jolmson ct Dean”, a Helfgott bácsi li
geti fényirdájáról szóló Vaály—Rátkái- 
duett, a legnagyobb népszerűségre ter
melt „Régi jó Budapest!" nóta, végül 
a Daisy, Jambó, Margaréta, Rózsabimbó 
és a méh, valamint a nagyszerű régi 
dalok a régi nevető Budapestet fogják 
a közönség eló varázsolni az operett
ben, amelynek táncai külön szenzációt 
jelentenek.

* Nézze meg a hlrdetőoszlopokon a 
Városi Színház helyárait.

* Staniszlavszkí színészei a Fővárosi 
Oporettszinházban. A Staniszlavszki- 
félo moszkvai Müvészszinház tagjai 
Germanova, az orosz Duse vezetése 
alatt a következő műsorral fognak ven
dégszerepelni a Fővárosi Operettszin- 
házban:

Péntek, május 22-én: Csehov: A cse- 
reszuyéskert.

Szombat, május 23-án: Gorkij: Éjjeli 
menedékhely.

Vasárnap, május 24-én d. u.: Gogol; 
Stepancsikov-falva. Este: Csehov: Vanjá 
bácsi.

Hétfőn, május 25-én: Gogol: Házasság.
Kedden, május 26-án: Euripidész: 

Medea.
Szerdán, május 27-én: Ibsen: A ten

ger asszonya.
Csütörtökön, május 28-án: Rabindro- 

nat Tagore: A király.
A jegyek árusítását megkezdték.
* Sikerek hete a Magyar Sziházban. 

A Magyar Színház jövő heti műsorán 
felváltva szerepel a szezón két nagy slá
gere, a kacagtató „ötórai vendég" és 
Pásztor Árpád drámai remeke, a „Mag- 
notic", amely kedden ünnepli 25-ik elő
adását. Most vasárnap délután Fazekas 
Imre nagyszerű „Altoná"-ja kerül szín
re, jövő vasárnap lesz pedig a példát
lanul népszerű „Csibi" első délutáni elő
adása. Esto és délután leszállított nyári 
hely árak.

* Négy nagy siker váltakozik a Bel
városi Színház jövő heti műsorán. Es
ténként Bíró Lajos remek szinjátéka, 
„Mariska vagy a házasságtörés isko
lája". a példátlanul mulatságos „Én 
már ilyen vagyok" és a színház klasszi
kus sikere, a „Kékszakáll nyolcadik fe
lesége" váltakoznak a műsoron. Most 
vasárnap délután a kacagtató „Ki ba
bája vagyok én" megy. Este és délután 
leszállított nyári helyárak.

* A „Szalámit" 50-edszer kerül szinro 
hétfőn a Blaha Lujza Színházban, 
amelynek egész hetét betölti a mesés 
szépségű keleti operett. Harmath Hilda, 
Pásztor Ferike, Rozsnyai Ilona, Boross 
Géza, Tihanyi Béla, Ihász Lajos, Fiilöp 
Sándor, Heltai Andor együttese remek. 
Jövő vasárnap délután a Rákosi Szidi 
iskola növendékei vizsgáznak Holtai 
Jenő „Masamód"-jában. Est? és délután 
rendkívül leszállított nyári helyárak.

* A „Gylmcsi vadvirág" fölujltása 
a Városi Színházban. Géczy István 
pályadjat nyert énekes népszínműve 
kerül színre pénteken a Városi Színház
ban uj betanulással és kitűnő szerep
lőkkel. A jegyek árusítását ma kezdi 
meg a Városi Szinház pénztára és a 
jegyirodák*
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Heymann Paula
(Bot-oszló) legyőzte

Krencsey Nádyt
Kelemen súlyos venesdge 

Takáts lmnétöt — Fittler nagy 
formában — Győznek a favo
rit ok — Ft budapesti tennisx- 

bajnokságok eíödönföl

'A rekkenő hőség1 ellenére szép, 
ambiciózus játékban gyönyörködhe
tett vasárnap a budapesti tennisz- 
bajnokságok elegáns közönsége. A 
döntők közeledtével egyszeriben el
tűnt az előző versenyek során ta
pasztalt kedvetlenség és a verseny
zők kinos indiszpoziciója s bár a 
nagy meleg folytán a döntőkre nem 
[kerülhetett sor, a 3 utolsó forduló 
meccseibe szinte kivétel nélkül nagy 
erővel feküdtek bele versenyjátéko
saink. A vasárnapi eredmények kö
zül a meglepetés erejével hat a na- 
fjyobb technikájú. Krencsey Médy 
bajnoknő súlyos vereséne a borosz
lói Hej/ mán n Paulától. A. kezdetleges 
seryice-szel, de annál kittinőbb fo- 
Irehand és lábtechnikával rendelkező 
német versenyzőnő tisztán nagy 
gyorsaságnak köszönheti győzelmét 
és nem a nagyobb tudásnak. — A 
nap másik szenzációja Kelemen Au- 
rél veresége Takáts Imrétől, a jubi
leumi díjban, de a pontarány súlyos
sága nyilván inkább a rekkenő hő
ségek, mint a klasszis differenciának 
tudható be. Egyébként a favoritok 
jutóink be az egész vonalon a vég
játékba, következésképpen Kehrling 
Bélától, aki a párosversenyekben 
Fittlerrel és Heymannal startolt, 
Bem vitatható el.

A vasárnapi eredménye: Férfi 
egyes: Kehrling—Arató 6:1, 6:3,
Kelemen—Wahl 8:6, 6:3.

Jubileumi díj: Kehrling—Pétery 
■6 : 1, 6 : 2, Takáts—Kelemen 6 : 3, 
<6:1: Fittler—Göncz 3 : 6, 6 : 4, 6 :3.

Női egyes: Karátsonné—Dériné 
0 : 6. 6 : 4, 6 : 3; Péteryné—Karát
sonné 6 : 0, 3 : 0, 10 : 0; Heymann 
[Paula—Krencsey Mady 6 : 0, 8 : 6;

Vegyes páros: Pétery—Péteryné— 
•Jacobi—Déri né 6 : 1, 6 : 4; Kehr- 
Ji ng — Heymann—Fittler—Karátson- 
né 6 : 2, 9 : 7; Pétery—Péteryné— 
Kelemen—Krencsey 3 : 6, 6 : 0, 6 : 1.

Férfi, páros: Kehrling—Fittler— 
ijacoby—Takáts 6 : 4, 6 : 3; Göncz 
Kelemen—Karohmayer—Pétery 6:8, 
6 : 7.

Papp György

' X A bécsi stafétaverseny. A ma dél
előtti stafétaversenyen (7200 méter Bé- 
oson keresztül) az első dijat WAS (17 
|)erc 8.16 másodpercnyi rekordidő), a 
második dijat WAC (17 perc 10.2 másod
perc) nyerte.

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

Meinl Gyula

• A Király Színház heti műsora: 
Hétfő, kedd: Nincs előadás. Egész héten: 
Régi jó Budapest! Vasárnap d. u. mér
sékelt helyárakkal: Marica grófnő.

• A Magyar Színház heti műsora: 
Hétfő, szorda, péntek: Az ötórai ven
dég. Kedd, csütörtök, szombat, vasár
nap, hétfő: Magnotic. Vasárnap d. u. 
mérsékelt lielyárakkal: Cslbi.

• A Blaha Lujza Színház heti műsora: 
Egész héten: Szulamit. Vasárnap d. u. 
Rákosi Szidi sziniiskola vizsgaelőadása 
rend. mérs. helyárakkal: A masamód.
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SPORT
Kombinált csapatunk 
szenzációs győzelme 
az angol profik fölött

Orth, Jeszmás és Takács lőtték a magyar gólokat. Az ango
lok gólját Jack rúgta kornerből

MTK.—FTC—UTE kombinált — Bolton Wanderers 4:1 (3:1) 

n BÉRC legyőzte a Cvicettevt
A Bolton Wanderers bécsi versenye 

után várakozással tekintettünk Albion 
fiainak tegnapi mérkőzése elé. Megvall- 
juk őszintén, némi pesszimizmussal vár
tuk a mérkőzést, annál nagyobb öröm
mel láttuk, hogy a meccsen játékosaink 
teljes mértékben átérezték a felelőssé
get.

Kombinált: Amsei — Fogl II, Fogl 
III. — Fuhrmann, Sándor, Tomecskó — 
Senkey II, Takács, Orth (Jeszmús), 
Jeszmás, (Nikolsburger), Kohut.

Bolton Wanderers: Pym — Grcona- 
lagh, Finney — Howard, Rowley, Jennys 
— Butler, Jack, J. B. Smith, Joc 
Smith, Wizar.

Magyar támadással kezdődik a mér
kőzés. melynek tengelyében, Orth körül 
folyik a játék. Az 5. percben szerzi meg 
Orth az első gólt 25 méteres lapos bom
balövéssel. Az angolok alig jutnak szó
hoz. A 15. percben Jeszmás lefut a jobb
összekötő helyére és a hatos vonalról 
védhetetlen gólt fejel (2:0. Három perc 
múlva Takács kitör és gólt lő (3:0. 
Most már az angoloknak is jut alkal
muk egy támadásra, amelynek eredmé
nye Jack kornerből elért gólja )3 :1).

Szünet után magyar támadások, de

K válogató-verseny nagy 
meglepetése :

Gerő Ferenc veresége Rózsahegyitől 
A Berlinbe küldendő válogatott atléták: Rózsa
hegyi Gusztáv (MAO, Egri (MAFC), Kavlovits, 
Beliont, Bakó, Szeges-Stvauch Béla (MAC), Hafin 
Károly (MTK), Barsy (BBTE), Király Pál (MAC)

R Toldy-vándovdíiat a BTC nyerte
Gyönyörű időben rendezte meg a 

BBTE a kezdődő atlétikai szezón egyik 
legérdekesebb országos versenyét, 
amely tegnap egész napon át folyt a 
BEAC lágymányosi pályáján. A verseny 
a legértékesebb tornász-trofeáért vívott 
küzdelmekkel volt kapcsolatos. Érdek
feszítővé és fontossá tette a versenyt 
az, hogy a MASz a mit ing keretében 
rendezte meg válogató-versenyét, amely
nek győztesei a berlini versenyen 
leendő indulásra kvalifikálták magukat.

A legnagyobb meglepetés kétségte
lenül

Gerő Ferencnek 100 méteres távon 
Rózsahegyitől szenvedett szenzá
ciós veresége, amely annál értéke
sebb, mert Rózsahegyi győzelme 
reális volt és hogy Gerő immár 4 
esztendő óta nem szenvedett magyar 

versenyzőtől vereséget.
Egri, a MAFC fiatal atlétája szép 

győzelmet aratott Somfain a diszkosz
vetésben, mig 1500-on kellemes benyo
mást költött Bellőni győzelmo Bejczin. 
Somfai a távolugrásban is a vert me
zőnyben volt. Itt Bakó győzte le. Kar- 
lovits csak a kezdő magasságot tudta 
átvinni. Miután egyedüli induló volt a 
rúdugrásban, ő képviseli majd a ma
gyar színeket.

Részletes eredményok:
Válogató-versenyek:

100 méter, 3 előfutam után a döntő
ben 1. Rózsahegyi Gusztáv (MAC) 10.8 
mp. 2. Gerő Ferenc (KAOE) 10.9 mp. 3. 
Hajdú (FTC) 11 mp. 4. Juhász (MAO).

JMszfcowevfés. 1. Egri ‘(MAFC) 4111 
cm. 2. Somfai (MAC) 3858 cm. 8. Szűcs 
(MAC) 3807 cm.

Rúdugrás. Karlovits a kezdő magas
ságot, 8.80-at sem tudta átvinni.

1500 méter. L Bflloni (MAC) 4:18.2 
mp. 2. Bejozi (MAC*.  8. László (MAC).

1. Bakó 872 cm. 2. Som
fai 068 g. Btefán 619 cm.

mintha a csatárokat megbabonázták 
volna: Orth nélkül nem megy semmire 
sem. A Bolton Wanderers támadásai 
veszélyeztetik a magyar kaput és csak 
a 43. percben sikerül Takácsnak négyro 
szaporítani a gólok számát,

BEAC—Cricketter (Becs) 4:1 (2:0)
Bíró: Hajós József,

A kitünően szereplő egyetemiek szép 
eredményt értek el a bécsi amatőr csa
pat ellen. Az első félidőben váltakozó 
játék után a félidő végén Pluhár és Er- 
hardt révén biztosítja előnyét.

Szünet után csak elvétve jut át a fél
vonalon a bécsi csapat. A 28. porcben a 
Gösche átjátszva éri el a bécsiek egyet
len gólját (2 :1). Erre a BEAC fokozza 
az iramot és a 35 percben, majd a 37. 
percben Erliardt négyre szaporítja a 
gólok számát

A BEAC minden egyes tagja tudásá
nak legjavát adta. Külön kell kiemel
nünk Erhardt és Pluhár jó szereplését.

A Cricketterektől többet vártunk, de 
talán azzal monthető, hogy a védelem 
gyenge játéka deprimálta játékostársai
kat.

Gerelyvetés. 1. Szepes-Strauch 5445 
cm. 2. Gyurkó (FTC). 3. T. Szabó (MAC).

110 méteres gátfutás. Somfai az első 
gátnál elesett és feladta a versenyt. 
Győzött Hahn Károly (MTK) 17.2 mp. 
(Ifjúsági rikord.)

400 méteres síkfutás. 1. Barsy (BBTE) 
50.19 mp. 2. Juhász (MAC). 3. Kurunczy 
(MTK).

10.000 méteres síkfutás. 1. Király Pál 
(ESC). 2. Grosz István (MTK).

Junior-versenyek:
Súly dobás. 1. Rockenbauer (DGASE) 

1108 cm. 2. Kaufmann (MTK). 3. Pallagi 
(LASE). 100 méteres síkfutás. 1. Balkay 
(LASE) 11.7 mp. 2. Rácz (MBSE). 3. Far
kas (MAC). 800 méter. 15 induló. 1. Re- 
mecz (BEAC) 2:7.5 mp. 2. Hegedűs (Dór. 
AC). 3. Farkas (MTK). 200 méteres gát
futás. 1. Réti (MTK) 28 mp. 2. Várkonyi 
(BBTE). 3. Valentiny (LASE). Magas
ugrás. 1. Udvardi (BBTE) 170 cm. 2. 
Székelyhidy (LASE). 3. Katona (BBTE). 
ff)O méter. 1. Zsitvay (LASE) 55.6 mp.
2. Plavenszky (BBTE). 5000 m. 1. Nemes 
(MTK) 17.7 p. 2. Hufnagel (ESC). 3. 
Guttmann (MTK). Diszkoszvetés. 1. 
Rockenbauer (DGASE) 8821 cm. 2. Ber
talan (BBTE). 3. Kaufmann (MTK). Tá
volugrás junior. 1. Zsitvay (LASE) 638 
cm. 2. Takács (MBSE). 3. Rácz (OTE). 
Gorclydobás II. oszt. 1. Cséffai (MTE) 
4637 cm. 2. Berthold (BBTE). 3. Székely, 
hidy (LASE). 1500 m. gyaloglás kezdők
nek. 6. induló. 1. Kremmer (MTE) 8.02 p.
2. Godó (MÁV). 8. Vermes (MTE). 1500 
m. junior. 1. Szabadkay (FTC) 4:30.8 
mp. 2. Kovalik (FTC). 8. Papp (FTC). 
Olimpiai staféta B) osztály. 1. FTC a) 
8.52 p. 2. BBTE. 3. FTC b).

Toldy-vándordíj:
1. BTC I. csapata 69.16 p.
2. VÁC csapata 66.67 p.
8. BTC II. csapata 61.08 p. 
BBTE versenyen kívül 69.68 p.

R 77. Nemzetközi 
Magyar 

Toupísí Tropfiy
A májusi szép idő nagyszerűen ked

vezett úgy a versenyzőknek, mint a re
kordszámban megjelent közönségnek, 
amely mint egy élő sövény vonta körül 
az egész útvonalat A verseny fényéi 
emelte Horthy Miklós kormányzó úr 
megjelenése. A szép és értékes díjakat 
az esti banketten osztották ki:

Részletes eredmény:
I- sö kategóriában. 175 ccm hengerűr

tartalomig. 140 km táv. 1. Méray-Hor- 
váth Lóránt. 2 óra 30.57 mp. 2. Delrnái 
Tódor (Méray). 2 óra 36.50 mp. 3. Ka- 
szala Károly (Francig Barnett). 2 óra 
49.16 mp. Méray-ÍIorvátli Lóránt körön- 
kónti legjobb ideje 15.05 mp. Indultak 
kilencen.

II- ik kategóriában mindkét induló fel
adta a versenyt

III- ik kategória. 350 ccm hengerűrtar
talomig. 280 km táv. 1. Ottó Putz (Sün- 
beaui) 4 óra 35.52 mp. 2. Gyurkovich 
Béla (AJS) 4.44.50 mp. 3. Kari Óuide- 
nius (New Imperial) 4 óra 45.28 mp, 
Ottó Putz körönkénti legjobb ideje 13.41 
mp.

IV. kategória. 500 ccm hengerűrtar
talomig. 280 km táv. 1. Delmár Waltei 
(Sunbeam) 4 óra 12.16 mp. 2. Ruperí 
Karner (Sunbeam) 4 óra 16.12 mp. 3. ifj, 
Horthy István (Morton) 4 óra 43.32 mp 
Delmár Walter körönkénti legjobb ideit 
12.36 mp.

V. kategória 500 ccm felüliek. 280 km 
távon. 1. Hild Károly (Scott) 4 óra 
39.44 mp. 2. Almássy László Edo (Scott) 
4 óra 40.01 mp. Hild Kásoly legjobb 
ideje 14 km távon 12.41 mp.

Az abszolút legjobb időt Delmár Wab 
tor (Rekord); a legjobb kört Dr. Feledj 
Pál és Rupert Karner (osztrák) 12 per< 
12 mp. érték el.

X Bécsi futballered niények. A Lap 
noki labdarugiílmérkőzéseken győzött: 
Hakoah az Araateur ollen (3:0), Wackeí 
a Rapid ellen (5:3), Adrnira a BAC el
len (3:1), Sportclub a Rudolfsliügel eh 
len (4:0).

X A másodosztály finise. A tegnapi 
bajnoki vasárnap meglepetése, hogy írt 
ETC szép küzdelem után legyőzte a 

tBAK-ot 1:0 arányban. — Elismerésre^ 
méltó teljesítmény a 33 FC-nek 2:0 
arányú győzelmo a KAOE fölött. A 
többi eredmény a kövotkező: Husiparos 
—F(jVT kör 2:1.— TTC—KTE 3:1.—. 
MAC—UTSE 2:0. — Ékszerész—EMTR 
3:0. — Postás—UMTE 2 : 0.

X A MUSz újonc vlzipóló-körmérkő*  
zése. A Császárfürdő uszodájában a si
ker jegyében bonyolította le a Magyar 
Uszószövetség újoncok részére rendezett 
vizipoló körmérkőzéseit. Az eredmények 
a következők: MTK—MTE 1:2 (3:0). 
Bíró: Makón.

Az MTE indi8zponáltság& miatt nyerte 
meg az MTK a mérkőzést. Góllövők: 
Füredi (2), Weisz és Steiner (MTK), il
letve Susztrovlts (2) (MTE).

NSC—UTE 5:2 (3:0). Bíró Weisz 
(Orosházi TK). Szép játék után az NSO 
könnyön győz. A gólokat: Lajtha (2) éa 
Perlaky (3) (NSC), illetve Engel II éa 
Richter (UTE).

KISOSz (kelet)—FTC 3:2 (2:1). Bíró: 
Kresch. Nehezen győzött Kisosz a jókó- 
pességü FTC ellen. Góllövők: Holeczek 
(2) Zwillinger (Kisosz) Hevesi (2) (FTC).

Kiadja: •
A „Hétfői Napló** lapkiadóvállalat.

IJ.TrELÜHj
£ 
S 
z 
L 
E 
T 
R 
E
IS

Dr.Kofá£sS.ABarnal.
fogorvos, specialista fogász 

BpesíYll,Erzséhetkörut40-42 
Müfogak, fogsorok, teljesen száj
padlás nélkül. Rr»anyMdaR 
és koronák aranyatpötló fémből 
is. Foghúzás, fogtőmit 
(plombálás)tf»»sj*f«f0nfíu«  
altatással is. - Műtétek esetén is 
forduljon a legnagyobb bizalom
mal 40 év óta fanndllő 
rendelőnkbe - Vidékiek soron- 
kivül fogadtatnak. — lu évi 'Át
állási Rendkívül mérnökeit árak!

Orvost tanács díjtalan. 
Rendelés :d.e. 9 -12-ig, d. u.2—7 
Vasár- és ünnepnap d. e, 10—1-lg
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Felelőt ttsemvaető: Guneseh György.


