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Megmentették
az Unio-szinházakat
Megszűnik a konzorcium — Augusztus 31-ig mindenkinek 
biztosítják a járandóságait. Leszállítják a sztárok fizetését

71 válságba került színházak kölcsönt 
kapnak a szanálásra

Az Unió-színházak immár egy
hét óta tartó súlyos válságában 
vasárnap délben döntő és messze 
kiható fordulat állott be. Elhatá
rozták ugyanis,
hogy a konzorcium egészségte
len alakulását megszüntetik és 
visszaállítják a régi helyzetet. 
Ezt a döntést hosszas tárgyalá

sok előzték meg, amelyeket Csathó 
Kálmán dr. részint az Unió vezér
igazgatójával, részint a színházi 
vállalkozástól távol álló pénzcso
portokkal folytatott a színházak 
megmentése érdekében.

Ezek a tárgyalások ma ered
ményre vezettek 

és ezért Csathó Kálmán az Unió 
vezető tagjait vasárnap délelőttre 
ielkéretto a királyi törvényszék 
Alkotmány-utcai palotájába, hogy 
Csiky törvényszéki bíróval együtt, 
akihez az Unió kényszeregyességi 
ügye tartozik, részletesen meg
tárgyalhassák a szanálás mód-

Vasárnap délelőtt tizenegy óra
kor a meghívottak, Lázár Ödön 
igazgató, Csortos Gyula, Tarnay 
Ernő, Tihanyi Vilmos főrendező 
és Törzs Jenő megjelentek Csiky 
bíró irodájában, ahol a törvény
széki bíró és Csathó Kálmán va
gyonfelügyelő már várt rájuk és 
tanácskozásba kezdtek a szaná
lásra vonatkozóan.

Elsőnek Csató Kálmán beszélt, 
akinek minden szavából kiérzett a 
színház és a színpad szeretete. 
Hangsúlyozta, hogy a négy szín
házat nem szabad veszendőbe en
gedni és ezért mindent el kell kö
vetni, hogy a

magyar kultúra eme négy várát 
megmentsék

a sorsiildözött kis ország lakossága 
számára. Csató Kálmán nagyha
tású beszéde után az Unió-szinhá- 
zak jelenlevő képviselői vázolták 
a színház mai helyzetét és leszö
gezték abbeli véleményüket, hogy 
igenis a színházakat minden kö
rülmények között fel kell tar
tani,

ha mindjárt egyéni áldozatok 
árán is.

Hosszas vita indult meg arra 
vonatkozóan, hogy a konzorcium 
a mai formájában életben tart
ható-e, vagy sem. Valamennyien 
azon a nézeten voltak, hogy

a mai állapot nem egészséges cb 
fentartása egyenesen veszélyez
teti mind a színház művészi ní
vóját, mind a színészek exisz- 

tenciáját.
Ebben a kérdésben döntésre nem 
került a sor, mert Csathó Kálmán 
dr. kijelentette, hogy az első hu
szonnégy óra alatt, amióta hiva
talában van, már

módot talált Csiky dr. törvény
széki bíróval egyetemben az 
Unió színházainak megmenté

sére.
A' szanálás módja a következő:

A kényszeregyességi tárgyalá
sok alatt álló Unió szinházválla- 
lat a hatamas értékeket képvi
selő vagyontömegére kölcsönt 
fog kapni, amellyel újra talpra 
állítják a nehéz válságba került 
vállalatot. A kölcsönt az Unió 
vagyontömegére első helyen 
táblázzák be, miután Falud! 
Jenő vezérigazgató a színházak 
megmentése érdekében lemond 

az elsőbbségi jogról.
A kölcsön összege olyan nagy 

lesz, amelyben a színházak mene
tét biztosítani lehet, legalább is 
a nyáron keresztül.

Ez a szanálási mód természete
sen sok megbeszélni valót kíván, 
tehát elhatározták azt is, hogy a 
mai naptól kezdődően

Csathó Kálmán dr. és Falud! 
Jenő dr. együttesen vezetik a 

színház ügyeit
és minden kérdés fölött őket, ket
tőjüket illeti a döntés joga.

A megbeszélés szerint, amelynek 
eredménye végleges döntésnek te
kinthető.

a színészek néhány napon belül 
megkapják a május líí-ig elma
radt fizetésüket, elsején pedig 
pótolják azt a különbözetei, 
amelyet fizetésükből a konzor
cium Idjcje alatt levontak. .Jú
nius elsejéig tehát mindenkinek 

rendezik a fizetését.

Az értekezlet legfontosabb pontja 
a sztárok fizetésének ügye volt, 
amely liihetelenül megnehezíti a 
színházak fentarláeát. Ezért elha
tározták, hogy

a vagyonfelügyelő' a Starok fize
tését egyelőre harminc százalék
kal csökkenti. Ha azonban az 
ügyek véglegesen rendeződnek, 
a starok visszakapják ezt a har

minc százalékot is.
Vagyis ők most fizetésüknek har
minc százalékát kölcsön adják a 
vagyonfelügyelőnek az ügyek ren
dezésére.

A színházak egyelőre teljes 
üzemben játszanak tovább, ós nem 
is szabad megakasztani anyagi ne
hézségek miatt egy színház játék
rendjét sem, annál is inkább, mert 
hiszen az Unio-szinházak műsora 
iránt ma a legnagyobb érdeklődés 
mutatkozik.

A Király-Színház uj darabja a 
„Régi jó Budapest'' a komoly si
kereknek és előreláthatóan a sörö

Az egész vonalon 
nyílt szavazást követel 
a kormánypárt egy része 
Bonyodalmak az egységespártban a választójog 

körül
utóbbi időben e kérdés körül ke-zi nemzetgyűlés pénteki ölesén 

Szitányi. Lajos hatalmas beszédben 
követelte a tltkosBágffot te kifogá
solta, hogy az egységespárt b fal
vakban nyíltan szavaztat, a váro
sokban pedig hajlandó a titkosság 
alkalmazására.

— Várja meg a vénét, maid 
meglátja... —

felelte llarta Szabó József egysé- 
gcspárti képviselő. Ez a közbeszó- 
lús Ilii kifejezője annak az egysé
gespárti hangulatnak, amely

a níilt szavazásnak az egész or
szág területére, tehát a fővá
rosra való kiterjesztését Is kö

veteli.
Az egységespáut tagjai között az

zatos előadásoknak valósággal uj 
etapját jelenti. A Blaha Lujza- 
Színház kabaréja iránt is a leg
nagyobb érdeklődés mutatkozik, 
úgyszintén a Belvárosi Színház 
Pirandello darabja iránt is, nem 
beszélve a Magyar Színházról, 
ahol e héten kerül színre Ibsen 
nemesveretü „Per Gynt“-je, amelj; 
annak idején mérhetetlen diadalo
kat szerzett a színháznak.

A megbeszélésen szóba került ffi 
színházak nyári szünete is. Ebben) 
a kérdésben úgy döntöttek, hogy;

a színházak H nyáron át is ját
szani fognak,

a színészek pedig esetleg egyénen-, 
ként kapják ki nyári szabadságuk 
kát. 'A szinház adminisztrációs 
ügyeit továbbra is Lázár Ödönt 
igazgató vezeti, akinek kipróbált 
tehetsége már elég biztosíték ahoz, 
hogy a színházak menetében fenn
akadás nem lesz. - f

Az Unio-szinlmzaH koréba® 
vasárnap a késő délutáni Órákba®' 
terjedt el a híre, hogy S

a szanálási akció sikerült
és semmi akadálya nincs már an
nak, hogy a szinház tagjai gond
talanul működhessenek azokon a 
színpadokon, amelyekhez annyi 
szép diadal emléke fűzi őket.

A hir természetesen hihetetlen 
örömet keltett az Unio-szinházak 
tagjai között, akiit nagy szeretet
tel beszélnek Csiky bíróról, Csathó 
Kálmánról és Lázár Ödönről, akik
nek köszönhető, hogy az Unio-szin
házak tagjai újból biztos alapokon 
működhetnek tovább. ,

moly bonyodalmak támadtak. Da
llasi Halász Móric vezetésével a 
képviselők egész seroge követeli a 
nyílt, szavazási rendszer, teljes ér
vényesítését. Éhez a csoporthoz 
tartoznak dabasi Halász Móricon' 
kívül Gracfl .Tenő, Podmantczku 
Endre báró, Szuhání/i Ferenc. Édes 
Antal. Putnoky Sándor, Urbanics 
Kálmán. Haris Szabó József Szil)/ 
Tamás te mások. A jelek szerint 
hiábavalónak fog bizonyulni,a kor
mánypárt liberálisabb részének 
erélyes állásfoglalása:

a kormánypárt egy része köve
telni fogja a nyílt szavazást az 
egész vonalon, tehát a főváros

ban is.
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sőt erre vonatkozóan módösilő ja- 
vctslatot is be fognak ‘terjeszteni. 
A nyílt szavazás hívei szó szerint 
veszik a miniszterelnöknek azt a 
kijelentéséi, hogy a titkosság ügyé
ben az állásfoglalás nem pártkér
dés és azt mondják, hogy — ha 
lehetnek hívei az egységes vártban 
az egész vonalon érvényesítendő 
titkos szavazásnak, mint Szijj Bá- 
yínt, Lukács György és mások, ak
kor joguk van „meggyőződésüké
nek megfelelően a nyílt szavazási 
rendszer érvényesítését követelni —- 
az egész ország területére.

A kormánypárt vezotőtagjai nem 
tulajdonítanak komolyabb jelentő
séget ennek a nyiltszavazásos ak
ciónak, bár tagadhatatlan, ho^v a 
ylénumban komoly bonyodalmak 
támadhatnának, ha az egysége spuri 
valamelyik tagja, valóban módosí
tást terjesztene be az egész róná
val o-n bevezetendő nyílt szavazás 
érdekében.

Csak a nyári szilnél útin 
Mryyullo a liizi az új 

költségvetést
Huszftr Károly a parlament munka- 

programjáról — Jullu* elején 
kezdődik a nyári szünet

Hétfőtől kezdvo nyolcórás ülésekben 
tárgyalja, a nemzetgyűlés a választójogi 
törvéuyjavaslatot. Ilyen körülmények 
között egy héten belül befejeződik az ál
talános vita, annál is inkább, mert az 
ellenzék vezérei már legnagyobbrészt 
kifejtették álláspontjukat.

«í Az egységespárt vezetősége
úgy informálta munkatársunkat, hogy 
a nyolcórás ülések bevezetését azért tar
tották szükségesnek, mert még sok el
lenzéki felszólalásra számítanak és n' 
nyári szünet előtt, amelyet

legkésőbb Péter-Pál napján meg 
akarnak kezdeni,

le akarják tárgyaltatni még az Indomnl-. 
■táat és a felsőházi törvényjavaslatot is.

HUSZÁR KÁROLY,
'« nemzetgyűlés alelnöke a Ház legköze
lebbi munkaprogramjáról a következő
ket mondotta a Hétfői Napló munkatér-? 
sónak:

— Számításom szerint a választó1- 
jogi törvény javaslat tárgyalása két 
hetet vesz még igénybe. A választó
jog részletes vitája közben Búd János 
pénzügyminiszter ur be fogja terjesz
teni az 1925—26. évi költségvetést és 
ezzel kapcsolatban

hat havi lndmunitást fog kérni a
* Háztól.

így tehát a felsőházi javaslat vitáját 
még fogja előzni az indemnitás tár- 
gyalá&g,- amely az nj házszabályok 
szerint c.Tofr négy napig tarthat. Ez
után következik a felsőházi javaslat 
vitája, amely előreláthatóan junius 

Végéig tart. A költségvetést csak a nyári 
szünet után tárgyaja a nomzetgyülés.

SZAKORVOSI »ér- és nemketAfti

EZÜ1?T1aSALV1M^,';0LtA8- - R«"eé’Z egész n.p■K Kdkócti.it 32. I. em 1. Hekussal nembea.

Kik lesznek
a főváros törvényhatóságának 

kinevezett tagjai
63 helyett 62 kinevezett tagja lesz a közgyűlésnek — A 
tanácsnok-főjegyzői állás megszűntével egygyel csökkent 
a nemválasztott tagok száma — A kormányzó még ezen a 
héten kinevezi az érdekeltségek és testületek képviselőit. 
A nemválasztott tagok névsora — Szerdához egy hétre 

lesz a közgyűlés
A kői mánybiztos intézkedésére 

•szerdához egy hétre, junius 3-án, 
szerdán délután ideiglenes alakuló 
közgyűlésre gyűl össze a főváros uj 
törvényhatósági bizottsága. Az ide
iglenes alakuló közgyűlésnek az 
lesz a feladata, hogy megválassza 
az igazoló választmányt, amely ,1 
elnökből és 6 tagból áll. Ez a vá
lasztmány vizsgálja meg a bizott
sági tagok mandátumait s mig az 
igazolás meg nem történik, nem le
het megtartani a tényleges alakuló 
közgyűlést. A pártok vezetői még 
ezen a héten megbeszélésre ülnek 
össze, hogy az igazoló választmány 
tagjait a maguk kebeléből közös 
megegyezéssel kijelöljék s az ideig
lenes alakuló közgyűlésen a meg
állapított 6 személyt egyhangúan 
megválasszák. Az igazoló választ
mány előreláthatóan 3 demokratikus 
blokkbeli. 2 Wolffpárti és 1 Ripka- 
párti tagból fog állani. Az elnököt 
Ripka Ferenc kormány biztos ne
vezi ki, nincs kizárva, hogy a sza
badelvű párt 8 képviselője közül. A 
legutóbbi igazoló választmány tel
jesen Wolffpárti tagokból állott. El
nök volt Joanovioh Pál, tagok Je
szenszky István, Kazay László, 
Kozma Jenő. Liedermann Frigyes, 
Verebéig Jenő, Virter László.

Értesülésünk szerint « kormányzó 
még e hét középért kinevezi a tör
vényhatósági bizottságba a törvény
ben megnevezett érdekeltségek és 
testületek képviselőit.

összesen 21 tag kerül kineve
zésre,

akikét’ a kormányzó 84 jelölt közül 
fog kiválogatni. És pedig:

a Kereskedelmi és Iparkamara 5, 
a Budapesti Ügyvédi Kamara 3, 
a Budapesti Mérnöki Kamara 3, 
a Budapesti Orvosi Kamara 3. 
a Gyógyszerész Kamara í, a 
Düna-TiszakÖzi Mezőgazdasági 
Kamara 2, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia, a Szent István 
Akadémia, a Kisfaludy Társa
ság és a Petőfi Társaság együt
tesen 1, a Pázmány Péter Tudo
mány Egyetem, a József Mű
egyetem, az Állatorvosi Főiskola 
az Országos Gyűjtemény Egye
tem együttesen 1, az Országos 

Képzőművészeti Tanács 1 
kinevezett, taggal lesz képviselve az 
ttj közgyűlésben. Ezek közül azon
ban egyelőre csak 20 tagot lehet ki
nevezni, miután a Gyógyszerész 
Kamara még nem alakult meg. 

Hivataluknál fogva
11 nem választott tagja lesz a 

törvényhatósági bizottságnak.
Itt a törvény már előre számított 
arra, hogy a városházán létszám
csökkentés lesz s megszűnik egy al
polgármesteri, valamint néhány ta
nácsnoki állás. Csak a tanácsnok
főjegyzői állás megszüntetésére nem 
számítottak a törvény alkotói, s igy 
tulajdonképpen a nem választott bi
zottsági tagok száma nem 63, hanem 
csak 62 lesz, miután a tanácsnok-fő
jegyzői állás, amelynek viselője sza
vazójoggal bírt- volna a közgyűlés
ben. a napokban megszűnt.

Hivataluknál fogva szavazójöggal 
bírnak a közgyűlésben

SipŐcz Jenő (vagy a későbbi) 
polgármester. Buzáth János és 
Folkusházy Lajos alpolgármes
terek, B arc zen Gyula, Berczell 
Jenő, Borvendég Ferenc. Csupor 
József. Édes Endre. Bukovszky 
Viktor, Lieber Endre. Lob- 
mayer Jenő, Orczy Gyula, Pü- 
rébl Győző, Vájná Ede és Vá- 
rosy Gyula tanácsnokok, fíadál 
Ede, Korányi Elemér, Ernőd Jó
zsef, Rupp László, Szalag Sán
dor, Szente Miklós, Rajháth 
Győző, Unger Béla, Vig János 
és egy tizedik elöljáró, akinek

állása halálozás folytán jelenleg 
üresedésben van. Hivatalból ta
gok még Ágoston Géza árva
széki elnök. Szabó Imre tiszti 
főügyész, Végh János tiszti fő
orvos, Ács Ferenc főszámvevő, 
Thirring Gusztáv statisztikai hi
vatali igazgató és Gárdonyi Al

bert főlevéltár nők.
Tisztüknél fogva

Látogatás 
a biboros hercegprímásnál

Én is voltam újságíró — Budapest népének nyugalma 
jó kelekben van — Beszélgetés aktuális kérdésekről

A délutáni nap végig folyik az Úri 
ucca bidormayev, rokoko és barokk palo
tácskái között. Fél öt. Kihalt, üres az ut, 
egy lélek sem jár a pedánsan tiszta uceá- 
ban. Néhány nyitott ablakon muskátli 
szerénykedik, mögött© a ház kisasszonya 
kandikál, hogy behúzódjék, ha idegen jár 
arra. Lépteink kömény kopogása szét
nyitja előttünk az ebéd utáni sziesztázó 
csendet, hogy mögöttünk újra összefoly
jon az emésztés bölcs békességétől.

Úri ucca 62. Egyemeletes ódon kis pa
lota, a siető idő uj ruhába renoválta, 
stílusa bizonytalan. A rézveretü kis ka
pun át a boltíves kapualjából, tyalta fél 
piros szőnyogen élős&bába jutánk. Vlli- 
goskékruhás hajdú vezet Lépőid Antal 
oldalkanonok szobájába egy hatalmas 
fogadótermen keresztül. Elmondom, hogy 
mi járatban vagyunk, megcsóválja a 
fejét...

— Interjú?... az majdnem ki vau 
zárva.

— Méltóságos uram, csak egy 6zót a 
kegyelmes úrral, csak egyet...

Elmosolyodik.
— És még le is rajzolni? No az aztán 

lehetetlen...
Befejezett mondat amit mond, de olyan 

hangsúllyal, amely mögött sejteni lehet, 
hogy a mondatuak folytatása van, csak 
nőm mondták ki. A diplomaták, a re
gényben diplomaták sima finomsága 
árad egész lényéből, minden mozdulatá
ból és mégis kedves, közvetlen.

— •.* megkísérlem.
Kimegy az ajtón, mi pedig Géhl Zol

tánnal reménykedve leülünk. Kis vár
táivá jön vissza Lépőid.

— Tessék —• tárja föl az ajtót — erre 
szemben.

Felugrunk és sietünk a szemben levő 
ajtóhoz. Kopogunk. Benyitunk. Senki. 
Egy pillanatra egymásra nézünk, aztán 
a balra nyíló nyitott ajtó felé megyünk. 
Súlyos Íróasztala mögött Hl bíbor szegé
lyes fekete reverendában kis bíbor kapuc
nival dr. Csernoch János Magyarország 
biboros hercegprímása.

Nagyot dobol a szivem a torkomon, a 
kép olyan tiszteletet parancsoló; olyan 
melegon impozáns, hogy minden ciniz
musom megilletődő áhítattá válik és 
mélyen meghajolok a nemes főpap előtt.

Fel kel. Odajön hozzám, kezét nyújtja. 
A püspökgyiirün millió színes villám 
táncol. Szivembe fiúi szeretet azáll és 
alázattal hajlok kézcsókra.

— Eminenciás Uram, tiszteletteljes ké
résein volna. Kegyeskedjék megengedni, 
hogy GrbZ Zoltán lerajzolja és én egy
két kérdést fel tehessek.

— Jól van fiain — csendül a hangja 
lágyan — hát hová üljek? Ide a vilá
gosra, jó lesz?

Géhl kivezeti az első szobába az úri- 
uccai ablakhoz, gyorsan egy aranyos 
karosszékot hozok oda. A Prímás leül.

— Tessék. írja fiam. „A magyar detek- 
tiveket és rendőröket mindig tisztelettel 
nézem, ha megyek valahová. Mint a 
Sipka-szorosban behavazott katona, úgy 
állnak őrt a legnehezebb időben is a la

10 nem választott tag jut be a 
közgyűlésbe.

Ezek a következők:
Horváth Károly államtitkár, a 
Vasuli és Hajózási főfelügyelő
ség főnöke, Kertész K. Róbert 
államtitkár, a Miiem lékek Or
szágos Bizottságának elnöke, 
Karafiáth Jenő, az Orsz. Test
nevelési Tanács elnöke, báró 
Müller Kálmán, az Orsz. Köz
egészségi Tanács elnöke, Czabo- 
lay Kálmán, a Fővárosi Köz
munkák Tanácsának helyettes
elnöke, Mar.inovich Jenő főkapi
tány. Hayde Gyula budapesti 
pénzügyigazgató. Zsolna# Imre, 
adófelügyelő, Pintér Jenő tan
kerületi főigazgató és Mosdóssy 

Imre tanfelügyelő.
Értesülésünk szerint még junlufl 

közepén meg lesz a végleges alakuló 
közgyűlés, amelyen megalakítják a. 
különböző albizottságokat, Eddig 25 
albizottság működött, azonban előre
láthatóan most kevesebbet fognak 
alakítani.

kosság élet- és vagyonbiztonsága fe. 
lett...“ (az interjú egyik rendőri reak* 
lapnak készült, ezért a rendőri vonat
kozás).

Jobbkezévol enyhe gesztusokkal kísért 
mondatait, a nap glóriát fon köréje é« 
én lázas igyekezettel jegyzem.

— „Budapest népe nyugodtan a!- 
hat..

— nyugalma jó kénekbe .van lö<
tévé". I ' \

A művész összehúzott szemmel raus^ 
trálja. összeszoritott száján erős akarat 
ül, nagyon ambicionálja, hogy a Taja 
jól sikerüljön. Én gépiesen dolgozom. 
Jegyzem pontosan minden szavát. Még 
tiz percig diktál, azután' megszólal:

— Ez elég is. Ugye?
— Igenis kegyelmes uram, alázattal kö

szönöm.
— Én is voltam újságíró! Most bemegy 

a szerkesztőségbe, egy kisasszonynak le* 
diktálja és kész az interjú. Mi?

Mosolyog. Most mái* nézem az arcát, 
figyelem mozdulatait, nem kell jegyezni. 
Hálás vagyok GéÁinek, hogy még nem 
kész. Legalább beszélhetek, szórakoztat
hatom. De nem enged szóhoz.

— Mikor képviselő voltam, láttam, 
hogy lementek más képviselők az újság
írókhoz a beszédet javítani.

Borzasztóan szeretném, megkérdezni^ 
hogy hol és mikor volt újságíró ö cmi* 
nenciája, de nem lehet, beszél.

— Sokszor hat-nyolc beszédet is el 
kell mondanom, és nem lehet mindig 
egyet ismételni, mert akkor az emberek 
azt mondják: „Hát ez mindig ugyanazt 
mondja?"

Kedvesen elnevcti magát. Erős energi
kus szemöldökei élénk ellentétben állnak 
szemeinek és arcának lágy szelídségével. 
Másról beszél.

— Parancsolni nekem nem lehet. Azt 
nem engedem — mondja egy mostan 
aktuális egyesületi akcióra célozva.

Géhl veszedelmesen pislog. Múv majd
nem kész.

— Látja, én nekem is vannak szegény* 
pap rokonaim, adhatnék nekik ga dagi 
plébániát, de nem tehetem. Nagyon szo- 
gény tót plébániákon vannak...

Géhl feláll, elkészült a rajz. A Prímás 
a kezébe veszi.

— Nahát ez nagyon jó. Igazán boszor
kányság. Tudja... ez nagyon ügyes. 
Ilyen gyorsan, és ilyen jól...

Aláírja a képet, közben a művész arra 
kéri, hogy engedje megfesteni a portré
ját.

-- Olló! Engem már sokan becsaptak. 
Azt mondták, hogy kébhúrom ütés — és 
tizenkettő lett belőle. Tizenkettő! Ohó’. 
Engem már nem lehet becsapni...

Mosolyogva néz a művészre és fenye
geti az ujjúval, de végül engedélyt ad, 
hogy Esztergomban lefesse.

— Az időt pedig beszéljék meg L'-nold- 
dal.

Aztán csókra nyújtja kezét.
— frten veletek fiuk.

Bella Andor* x
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Győztünk
Minden okunk megvan arra, 

hogy büszkén és önérzettel mond
hassa Budapest polgársága: győz
tünk. A győzelemhez vélemé
nyünk szerint nemcsak a pozitív 
siker szükséges az egyik oldalon, de 
az ellenség leverése, megsemmisí
tése bukása a másik oldalon. Ebből 
a két tényezőből születik meg az 
igazi, az abszolút győzolem.

És Budapest polgársága a leg
utóbbi törvényhatósági választáson 
ilyen abszolút győzelmet aratott. 
Számbeli többségben került be a vá
rosházára és megbuktatta az oteven 
át egyeduralmat gyakorló Woltl- 
kurzust.

Semmi kétség nem lehet afelől, 
hogy a főváros polgársága halaira 
ítélte s mint Vázsonyi mondotta, a 
mélységek sötétjébe kergette vissza 
a Wolff-féle kurzust. És ezt az Ítéle
tet a kurzus felett nem a zsidóság 
mondta ki, hanem az a fővárosi tár
sadalom, amely imindig és ezután is 
a keresztény igazság, jog, szeretett 
és tiszta keresztény erkölcs ervenye- 
süléséet akarja állami, városi, tár
sadalmi és egyéni életünkben, annak 
az igaz krisztusi kereszténységnek 
érvényesülését, amely nem tesz kü
lönbséget az isten képére teremtett 
emberek között.

Ez a keresztény társadalom mon
dott ítéletet a Wolff-kurzus felett, 
amelyet soha nem tartott a krisz
tusi gondolatokból fakadt kérész- 
ténységnek. A főváros polgársága 
ítéletet mondott, hogy nem kurzus 
kell ennek a fővárosnak, ennek az 
országnak, hanem azok az Örök, 
értékű erkölcsi erők: a szeretet, 
egymás megbecsülése, a közös mun
ka a főváros összességéért és meg
csonkított országunk talpraállitá-

És hisszük, hogy a győzelem, me
lyet a főváros polgárságának egyet; 
akarása kivívott, ezt fogja hozni 
ennek az agyonzaklatott és agyon- 
kurzusozott fővárosnak életébe.

Van azonban ennek a most le
folyt választásnak egy másik ta
nultsági is: a kormányzat számára. 
A kormányzat biztosította magának 
hogy a főváros törvényhatóságának 
egy részét ő nevezze ki. Alkotmá
nyos életben ez semmiesetre sem je
lentheti, hogy a kormányzat ezzel a 
jogával meghamisíthatja a szava
zásnál megnyilvánult többségi aka
ratot. Reméljük, hogy a jelen eset
ben se fogja ezt jelenteni s a kor
mány nem arra fog sietni, hogy 
Wnlfték kátyúban ragadt szekerét 
a kinevezendő bizottsági tagokkal 
szárazra ráncigálja.

Úgy tudjuk, hogy a kormánynak 
a kinevezett tagokkal nyíltan beval
lott szándéka az volt, hogy ily mó
don részben a társadalmi, részben a 
gazdasági érdekeltségek nyerjenek 
képviseletet a városházán. Bár
mennyire nem helyeseltük ezt, a 
megoldási módot, miután törvény- 
nyé lett, nem emelünk kifogást el
lene, de ép oly becsülettel és lelki
ismeretességgel őrködünk afelett, 
hogy a kormány a törvénynek szel
lemét és betűit egyaránt betartsa, 
mert megjósolhatjuk, hogy nincs 
hatalom, amely ebben a fővárosban 
a Wolff-ktírzust még egyszer feltá
maszthatná. .És a kormánynak leg
kevésbé szabad a polgárok összessé
gének érdekei ellen egy pártot favo
rizálni, amely fölött a város polgár
sága ítéletet mondott.

Mi óhajtjuk, kívánjuk és meg
valósítjuk a keresztény igazság, 
jogegyenlőség, erkölcsi tisztaság és 
becsületes munka uralmát, de nem 
kurzust akarunk a kereszténységből, 
a kiválasztottak privilégiumát, ha- 
neni kereszténységet eszmei tarta
lommal, amely mindenkié, mert 
Krisztus nem Wolffékat váltotta 
meg, hanem az egyetemes emberisé
get, mi nem egyesek számára akar
juk a szeretet, béke és megértés 
paradicsomává varázsolni Wolff ék 
gyűlöletbe fojtott Budapestjét, ha- 
hen* minden polgár és munkás szá
mára, aki ennek a fővárosi család
nak tagja.

Ez a mi győzelmi zászlónk prog
ramja.

Vázsonyi, Wolff és Peyer 
az ál városházi Helyzetről
Mun&a&ópes lesz az ilf városháza — 71 demokratikus klók 
abszolút többséggel fog rendelkezni — Wolff Károtv 

koalíciót tervez a biok ellen y

ff kormány nem tervezi az új bizottsáa 
feloszlatását

A fővárosi választások eredmé
nye: a demokratikus blokk győzel
me. A székesfővárosi törvényható
sági bizottság 250 választott tagja 
közül 128 a demokratikus blokkhoz 
tartozik és igy

az Ellenzéki Demokratikus Pár
tok Szövetsége a fővárosban ab

szolút töbséget kapott.
Ennek a győzelemnek a jelentőségét 
a jobboldalon ellensúlyozni próbál
ják azzal a híreszteléssel, hogy a 
kinevezett tagok és azok, akik hiva
talból nyernek szavazati jogot a bi
zottságban. az ellenkező oldalra 
fogják billenteni a mérleget és igy 
a baloldali blokk nem lesz munka
kévés. Ezt a tendenciózus beállítást 
cáfolja minden reális számítás. 
Nyilvánvaló ugyanis, hogy azok, 
akik hivatalból lesznek tagjai a köz
gyűlésnek. erősen meg fognak osz- 
lani a Wolff-párt és a blokk között. 
Egyébként is a tisztviselő-tagok 
mindenkor — igen helyes érzékkkel 
— tartózkodtak a közgyűlésen való 
politikai állásfoglalástól, a kineve
zőt tek pedig számbeli csekélységük
nél fogva akkor sem gyakorolhat
nának különösebb befolyást az erő
viszonyok alakulására, ha a belügy
miniszter csak a bizottság, többsé
gével ellentétes gondolkodása, te
hát kizárólag fajvédő veleitása je
lölteket terjesztenék föl kinevezésre.

A székesfővárosi tör vény ható
sági bizottság tehát munkaképes 

lesz.
már csak azért is. mei’t. néhány hé
ten belül meg fog indulni a fővá
rosi középpártokból a kiválási moz
galom. Ugrón Gábor és Sándor Pál 
hívei, ha voltak is személyi és tak
tikai nézetletéréseik a blokkal, csafc 
balfelé csatlakozhatnak, viszont ki
válások lesznek a Ríp/ca-pártból is, 
mert például Ercky Károly, Becsen 
Antal és mások sohasem fognak 
Wolffékkal együttműködni.

Arról az oldalról, ahol a demokra
tikus blokk győzelmének esetére a 
várható munkaképtelenségre való 
hivatkozással már hetekkel ezelőtt 
azt hiresztelték, hogy

a kormány fel fogja oszlatni az 
uj törvényhatósági bizottságot, 

ma ismét tendenciózus híreket bo
csátottak szárnyra, amelyek szerint 

a feloszlatás elkerülhetetlen.
Ebben az ügyben felvilágosításért 
fordultunk

Bethlen István gróf miniszter
elnök

személyéhez, közelálló helyre, ahol 
a hormányzat felfogását a fővárosi 
politika kérdésében igen jól ismerik.

Teljesen beavatott kormánypoli
tikustól

a következő nyilatkozatot kapta a 
Hétfői Napló munkatársa:

— A kormány a fővárosi vá
lasztás eredményét nem politi
kai hanem városgazdasági 
szempontból Ítéli meg. Az a hir, 
amely szerint a kormány az uj 
székesfővárosi törvényhatósági 
bizottságot fel akarná oszlatni, 

légből kapott koholmány.
A kormány ilyesmit nem tervez.

— Kétségtelen azonban, hogy 
a székesfővárosi törvényhatósági 
bizottság pártjai közül egyiknek

sincs akkora többsége, hogy dik
tatórikus álláspontra helyezked
hetnék. Ebből az következik, 
hogy annak a fővárosi pártnak, 
amely döntő befolyást óhajt biz- 
sitani magának a városházán, 

számolnia kell egy közös városi 
program felállításával,

ami egyedül teremtheti meg a 
városházán a nyugodt és békés 
munka feltételeit.

A kereszténypárti oldalon úgy 
palástolgatják a kurzus bukását, 
hogy a blokk pártjait szétválasztva 
az Egységes Keresztény Községi 
Pártot tüntetik fel a városháza 
„legnagyobb1* pártjának. Ez a be
állítás rosszakaratú tévedés. Nyil
vánvaló ugyanis, hogy a blokkban 
egyesült pártok még az országos 
politikában is egységesek, meny
nyivel inkább erős az az egység a 
fővárosi politikában. De érthetet
len volna ez a beállítás — ha nem 
ismernők a bukás palástolásának 
átlátszó célzatát — éppen a keresz
tény párt részéről, amely több rész
ből áll. Kétségtelen ugyanis, hogy

a Wolff-törzskart, a keresztény- 
szociálisták és a Friedrich— 
Emszt-csoportot ellentétek vá

lasztják el egymástól.
A városházi helyzet várható ala

kulásáról egyébként a pártvezérek 
a következő nyilatkozatokat adták 
a Hétfői Napló munkatársának:

VÁZSONYI VILMOS:
— Véget ért a legenda,, hogy a 

reakció Budapest keresztény népét 
képviseli. Még nem bontakozott ki 
hatalmas arányaiban az a győze
lem. amelyet arattunk, de igy is 
világos, hogy

a reakció többé nem sajátíthatja 
ki magának sem a vallást, sem 

a nemzeti irányt.
— A siker jóval nagyobb, mint 

amekkorának látszik, mert
az eredmény a másik részen nem 

valóságos eredmény,
Megadtuk a nagy fényjelet Ma

gyarországnak,
hogy végre elérkezett az idő, ami
kor a gyűlölet ördögeinek ismét 
vissza kell térni, föld alá, a pok
lokba, ahová valók.

PEYER KÁROLY:
— A demokratikus blokk teljesen 

egységes. A városházi politika min
den részletkérdésében teljes egyet
értés uralkodik a blokkot alkotó 
pártok között.

A blokk pártjainak egysége a 
városháza guvarnamentalis párt

ja lesz,
amelyhez csak csatlakozni lehet, de 
clkapcsolni senkit sem. Nem ülünk 
fel semmiféle ugratásnak. A szo
ciáldemokrata párt a baloldali pol
gári pártokkal összefogva a meg
egyezés alapján óhajt harcolni a 
békés, nyugodt munka lehetőségé
nek megteremtéséért.

WOLFF KÁROLY:
— Meg vagyok elégedve a fővá

rosi választások eredményével. Mi 
vagyunk a fővárosi törvényhatósági 
bizottság legnagyobb pártja.

Minthogy velünk szemben koa- ' 
licio harcolt, a helyzetet csak 
egy másik koalíció fogja vilá

gossá tehetni.

A, legnagyobb és legegységesebli 
part vagyunk, kétségtelen tehát' 
hogy a jövő főváros is csak keress, 
tény és nemzeti lehet.

Wolff Károly nyilatkozata beis
merést jelent. Azt jelenti ugyanis, 
hogy a blokk-pártok ..koalíció"-javai 
szemben

koalícióra kényszerül a Kérész- ' 
tény Községi I’árt azokkal a 
pártokkal, amelyek a blokkhoz 

nem tartoznak.
Ez a koalíciós törekvés sikerrel 
nem kecsegtet.

Az összes
gyermekruházati 
ciKKeKben rendKívüli 

pünkösdi

OCCASIO 
eladás 

megkezdődött és 

május 3O-ig tart
Áldozást ruháK..............  250 ezertől
Bakfisruhák ...................  300 ezertől
Vászon- és etaminruhák 200 ezertől 
Kehér vászon loánykaruha 250 ozertől 
Vászon leánykaruliadivat-

szlnekbon.................... 200 ozertől
Játszóruhák................  110 ozertől
Pizsamák......................  220 ezortől
Kalapok ............  100 ezertől

Divatos tavaszi gyarmekkabátok 

Fiufiltünyök óriási választékban 

Leány- és fiufelö'.fők 
Flu-. leányka- és bakfisruhák 

Játszóruhák 
Babyruhák 

Gyermekfehérneműek 
Bakflskalapok 

Leány- és flukűfények 
Leány- és flukalapok 

Plyamák órásl választékban 
Tirolt kabát és nadrág

Beretvús Pasztilla a leímakacsabb fejíújúsi elmulasztja
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A nagy zacc szerencsét, fehér 
folt szőke nőt, a pontok sok 
gyermeket jelentenek a török 

kávéban
rúzsos ajkú dámák a modern Pythia 

Török módra készített feketekávé zacca
Piruló hajadonok és 
előszobájában 
mondja meg a jövőnket — Tiszta logika a tudományom — 
Jl nagy fekete zacc csak a szerencsés embereknél jelentkezik

Látogatás a K^'tész uccában a verseny 
győztes jósnőnél

a Ciklop-garage i 
lakik Budapest 

: Pap Miklósné.
vezetnek ! faltam, hogy szerencsés lennék, 

a, ahol Papnő la- I
‘lőtt vagy G—8 ílata- 

labb-idősebb nő várakozik. Mindenik va
lami kis szégyenkezésfélét érezhet, mert 
egymásnak háttal állanak és szemle 
sütve pislognak az ajtó felé, ahol a 
modern Pythia székel. Az emeleti folyo
sóról vicánkoló cselédlányok Vihognak 
le a piruló kisasszonyokra és nagjsú
gókra.

Mig az ajtónyitásra várok, haugfosz- 
lányok szűrődnek át a lépcsőházi 
tóra:

— Gazdag földbirtokos ... sok 
rek...

Vérpirosra bővült bubi frizurán 
hét év körüli kisleány lép ki az

A Kertész uccában r 
palotájával szemben 
aersenygyőztes jósnője: 
Hosszú tekervényefj folyosók 
egy kis félreeső udvarba, 
kása van. Az ajtó

tizen* 
ajtón. 

A fényes jövőtől felizgult örömében va
kon rohan ki és majd feldönt. Mögötte 
megjelenik ő: Papnő. Kissé túl lezseren 
öltözött, idősebb, egyszerű nő. Bizalmat
lanul méreget végig, de mikor megmon
dom. hogy jóslatai ismerőseimnél meny
nyire beváltak, és én vakon bízom ké
pességeiben, megenyhül irántam. Barát
ságosan bevezet u homályos tízobába. 
Mentegetőzöm, hogy az udvaron levő’ 
hölgyek előbb jöttek mint én, de ő elő
kelő gesztussal leint:

— Nem baj, ijváf.nak azok engem éj
szakáig is!

— Hát — kezdi a beszélgetést — úgy 
fedeztek fel engem, hogy egyszer el
mentem egy társaságba, ahol Budapest 
leghíresebb jósnői jöttek össze. Neveket 
felesloges említenem, de volt ott kár
tyavető, tenyérolvasó, csillagnéző, szol- 
Icm idéző, alvabeszélő, meg a jó Isten 
tudja még miféle jósnő. És megkezdő
dött. a verseny, melyikünk tud többet... 
Mindenki előszed to egész tudományát és 
kora délutántól késő estig folyt a ver- 
sdiy. Utolsónak került rám a sor. Elő
vettem az. én kis csészémet, megtöltöt
tem lörökmódra elkészített feketekávé
val és jósoltam.

- El sem mondhatom azt a hatást 
amit (lértem. öreg, tapasztalt jós
nők szájtálra bámultak rám, aztán 
össze-vissza öleltek, csókoltak és egy
hangúan mcgállapilották, hogy minr- 
nyájuk fölött átlók a „tudományom- i' 
piai'-.

— Azóta valóságos buesújárás a há
zam. A legszegényebb néposztályból a 
legfelsőbb tízezrekig mindenki hozzám 
jön. Hírei 
akiknek 
és akik 
esélyt

— Hol
— Az 

megyei ti- 
gyakran 
Kongtál) timipolyba, 
tóm egy török nőtel, 
titokba.

Megkértem, mutassa 
sol. Papnő készségesen

— A művelet nagyon ____ _
',rír/z’.1. — Feketekávét megfő

zök törökniódra, beöntöm egy kis csé- 
széhe. Most egy egész csöppet igyon be
lőle. Igy ni. Aztán kezdődik a jóslás.

Maga nagyon szerencsés ember... 
— kezdi a modern Pythia.

embereket sorolhatnék fel, 
a sikereit."én jövendöltem meg 
'mindig hozzám jönnek tanú-

tanulta a ,.1udományát“? 
urammal .-- aki

sztvisolő volt 
utazgattunk. I

i magasrángu 
Erdélyben — 
így kerültem 

ahol megismerked- 
aki beavatott a

be, hogyan jó
vá íla 1 kozott rm 

egyszerű — mi-

Dohányzó hölgyek 
ÉS 

férfink 
rossz szájízét eltüutotl a

Fodormenta LYSOFORM 
öblögetés 

Fertőtlenít Olcsó

folyo-

gye-

— Kérem szépen — szepegem —, nem 
volna, szives megmondani, honnan tudja 
azt, mert én még eddig sohasem tapasz

Papnő sajnálkozó arccal néz rám, az- 
hin bizalmasra forduló, suttogó hangon 
nondja:

— ön az egyetlen, 
titkot, de csak úgy, 
nem mondja tovább.

Csillogó szemekkel
— Ilát nézzen ide! __ t

be. Látja itt a kávé felszínén ezt- a nagy 
fekete zaccot? Igen? Tudja meg ez az 
Ön szerencséje, mert a nagy fekete zacc

akinek elárulom a 
hu megígéri, hogy 
ígéri!

rebegtem igent.
Nem oda, a csészá-

i Schadl-tanács Ismét 
letartóztatott egy újságírót 

KésőüJh szabadon bocsátotta, mert bebizonyosodott, 
hogy nem Járt el rosszhiszeműen

A budapesti büntető törvényszék 
Schadl-lanácsa az elmúlt hét csütörtök
jére tűzte ki Dobozy István hírlapíró 
sajtóperének főtárgyalását.

At újságírót az Országos TejSzövet- 
kezet jelentetto fel, mert lapjában azt 
írta á vállalatról, hogy a Hitelbank 
meg akarja vásárolni.

Dobozy időközben kiegyezett a Tcjszö- 
vetkozetíel és abban állapodott, meg, 
hogy az inkriminált közleményt meg 
fogja, cáfolni.

Dobozy a főtárgyaláson engedélyt kért 
Schadl tanácselnöktől, hogy meg tud
hassa a lap legközelebbi száma megje
lenésének napját, hogy ott rektiflkáció-

Miért indított válópert 
Medsidie török hercegnő,

A hercegnő anyja oldja meg a válópert

férje: Abdul Kadir ellen?
Romantikus szerelmi história fonó

dott az elmúlt napokban Abdul Kadir 
török hercog, a detronizált. török szul
tán másodszülött lia és felesége Med- 
sidie hercegnő személye körül, akik már 
hosszabb idő óta Budapesten tartózkod
nak. A regényes história úgy kezdődött, 
hogy Abdul Kadir feljelentést tett a 
rendőrségen, hogy feleségo eltűnt Jókai 
ucca 2. szám alatt lévő villájából és ma- 
gával vitt mintegy 900 millió koronát 
érő ékszert. A török herceg feljelentésé
ben, azt is előadta, hogy szerinte nem 
romantikus szerelemről van szó ez eset
ben. hanem az történt, hogy titkárja 
segítségével behálózták feleségét, aki 
azután otthagyta a családi házat. Egy 
budapesti fiatal ügyvéddel is kapcso
latba hozták az ügyet, ami azonbau 
minden alapot nélkülöz. A valóság az, 
hogy a herceg és felesége között az 
utóbbi időben gyakran voltak nézetelté
rések és ezeknek a fejleménye lett az
után az, hogy Medsidie hercegnő ott
hagyta férjét és megbízta ügyvédjét, dr. 
Heumann Bélát, hogy indítsd meg a 
válóport.

Medsidic hercegnő, mikor férjét el
hagyta, udvurhölgyével együtt a Brit- 
tannia-szAllóban bérelt lakosztályt, majd 
innen az egyik gellérthegyi villába köl
tözött.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
délután felkereste a hercegnőt gellért
hegyi lakásán, ahol a kiállott izgalmak

csak a szerencsés embereknél mutatko
zik.

Boldogságtól remegő hangon megkö
szönöm a zaccot és most már kettőzött 
figyelemmel hallgatom tovább.

— Itt egy halvány aro mutatkozik 
(tényleg valami fehéres folt látszik), ez 
azt jelenti, hogy egy nagyon szép szőke 
lány szereti és a felesége lesz. Az arcnál 
a barna, vagy fekete szín a hajat, a 
gömbölyüség szabályossága a szépséget 
jelenti. Látja az arc mellett két ki« pont 
van; ez azt jelenti, hogy két gyereke 
lesz.

— De menjünk tovább! Ön előtt fé
nyes jövő áll. Nagy pályát fog befutni. 
Ezt onnan látom, hogy itt a kávé fel
színén egy hosszú tiszta esik mutatko
zik. Egy kis folt van benne, tehát vala
mi akadályt le kell győznie. Ha sikerül, 
a többi játszva megy. Nagyon gazdag 
lesz, mert a pályavonal mellett sok pon
tocska van és az pénzt jelent

— Magas kort fog megérni, mert a 
csésze szélén nagyon sötét a kávé. Itt 
zavaros, tehát nagy betegségen fog át
esni. Ugy-e, tiszta logika az egész.

És még vagy tiz percig jósolta a lég- 
kápráztatóbb dolgokat, tele szent meg
győződéssel.

Kába fejjel szédültem ki az ajtón. Jó, 
hogy nem láttam magamat, biztosan 
olyan rákszinü voltam, mint az előttem 
kijövő kislány.

Papnő még az ajtóból utánamszólt:
— De fiatal űr, el ne árulja a titko

mat!
H. E.

ját elhelyezhesse.
Schadl déli 12 óráig terminust adott az 

újságírónak, aki azonban ez idő letelté
vel nem tért vissza, abban a hiszemben, 
hogy a panaszos közben már visszavonta 
a vádját. Ez azonban nem történt meg 
és ezért Schadl utasítására a rendőrség 
a hírlapírót letartóztatta és bekísérte a 
Markó uccai ügyészségi fogházba.

Bálint dr., az Újságírók Egyesületé
nek ügyésze a bíróság előtt bebizonyí
totta, hogy Dobozyt távol maradásában 
rosszhiszeműség nem vezette és nem 
akarta kivonni magát az igazságszolgál
tatás alól és ezért az újságírót Schadl 
tanácselnök szabadlábra helyeztette.

következtében súlyos betegen fekozik. 
Helyette udvarhölgye fogadta munka
társunkat.

—• Az egyik bécsi újság megírta az 
egész ügyet, nekem nincs felhatalmazá
som a hercegnőtől, hogy arról beszél
jek. Itt van kérem az újság, oz a hír
adás fedi a valóságot.

Átadja az újságot a bájos, 20 év kö
rüli udvarhölgy, aki kifogástalanul be
szél németül. A bécsi újság budapesti 
munkatársa meginterjúvolta a herceg
nőt, aki a regényes ügyről ezeket mon
dotta el:

Férjem ellen téhyleg válópert indí
tottam és megbíztam ügyvédemet, hogy 
az árvaszéknél eszközölje ki, hogy gyer
mekeim gondviselésem alá kerüljenek. 
Az egyik fiam 9 éves, a másik 7 éves. 
Szegénykék úgy nőttek fel, mint a vad
virágok. Nevelésükről és tanításukról 
méltó módon gondoskodni nem tudtam 
és emellett atyjuk (létmódja, mely miatt 
állandó volt közöttünk a viszály, a gyer
mekek orkölcsiségét is veszélyeztette. A 
nézeteltérések már annyira elfajultak, 
hogy féljem egy ízben revolvert is sze
gezett rám és csak a személyzet közbe
lépése akadályozta meg, hogy végzetes 
esemény nem történt. Mivel ügyvédem 
informált, hogy a válóper megindítása 
nehézségekbe ütközik, mert a magyar 
bíróság rendszerint csak magyar állam
polgárok ügyeiben intézkedhet és mivel 
így a per megindítása előtt hosszas dlp-

loináciai aljaráit kellene lebonyolítani, 
az egész esetről értesítettem édosanyá’ 
maL akinek megérkezését most, már 
;......... *.*”*.’------— - _és akivel
mát, akinek 1 _________
minden pillanatban várom 
haza szándékozom utazni.

Me^sUie hercegnő egy tatár kan 
leánya. Tizenhárom éves korában ment 
férjhez az akkor 32 éves Abdul Kadir 
herceghez. Amikor annakidején Buda- 
pestre jött a hercegi pár, a Bltz-ben hé. 
veitek lakosztályt. A hercegnővel vele 
jött udvarhölgye, egy gyermekkori paj
tása is. A hercegi pár élénk részt vett a 
főváros társadalmi életében, gyakran 
megfordultak nyilvános helyeken is 
ahol Medsidie hercegnő szépségével min’ 
deniitt feltűnést keltett. Budapesten egv 
egész uj világ tárult eléje. Kezdett ki. 
vetkőzni a keleti kultúrából és a hazas 
életét is aszerint akarta berendezni. A 
herceg is új miliőbe került, de a keleti 
szokásokhoz azért hü akart maradni 
Bonyodalmakat okozott az is, hoev » 
herceg vagyonának csak egy részét hoz 
háttá magúval és az idők folyamán 
«nuaOl gondokkal kellett megküzdeni: 
A herceg vagyoni helyzete már annyira 
leromlou hogy „ felesége tulajl“™ 
képező ékszereket. kelengyét és más ín. 
gósdgokat )s elzálogosított, eladogatta 
es a befolyt, pénzeket eldorbézolta. M 
adósságokkal terhelte a hercegnő vagya, 
nat kétwző Jókai ucca 2. szám alatti vtl. 
lat és hozzátartozó telket is.
V’.A.I'k1™8"0 dellérihegyi villájá. 

nuk halijában már elő vannak készítve 
a bőröndök, várják a kán feleségét, Mrd- 
sulié hercegnő anyját, aki bizonyára 
minden válóper nélkül oldja meg a vá. 
lást: hazaviszi leányát . . .

ggHyuflágyak 
gőzölt bükkfából 
legerősebb len
vászonnal 
lábfarfá nélkül

Viszonteladóknak engedmény!
„EDÉNYUDVAR" VI, Desewffy ucca 22

150.000™:,160.000

Japán selymek 
gyönyörű mintáKUal 

Crepe de ChineK 
minden szinben 

Nyers selymek 
simátt és mintásak

Ruhaszövetek
Krém és divatszi nettben

Karton, delén 
szép uj mlnt&KKal 

EponzsoK 
diratos újdonságok

Ruhavásznak
minden szinben

Frottier-Kelmétt 
fürdőttöpenyeHre 

Bútorkartonok 
áthuzatottra 

Vásznak, sifonok 
óriási választékban 

Csipkék, szalagok 
divatos újdonságok

KLEIN 
ANTAL

divat&ruh&z&ban

Király ucca 53* sz
(Akácfa ucca sarok)
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HÍREK
Felavatták 

azlzraelituhitközsés 
űj polikliníkdiát

Vasárnap délelőtt nagy ünnepségek 
között avatták fel a pesti izraelita hit
községnek a Vágány uccuban épült poli- 
klinikáját, melyet a nagylelkű alapítók
ról „Kaszab Aladár és Józsa políklini- 
kának“ neveztek el. Az épület környé
kén diszruhás rendőrük és cserkészek 
álltak sorfalat és tartották fenn a ren
det. Az ünnepélyen megjelent notabiUta
sok között volt: Pasa József népjóléti 
miniszter, Tóth Lajos államtitkár, Vá- 
zsonyl Vilmos. Baracs Marcel, Hajdú 
Marcel, Harrer Ferenc, Lobmayer Géza 
főv. tanácsnok, Lukács György, Budai 
László a Tudományegyetem képviselője, 
Orosz Emil orvosprofesszor, Ehrlich G. 
Gusztáv és az alapítók: Kaszab Aladár 
udvari tanácsos és neje.

Löm Sámuel ünnepi megnyitójában 
vázolta a poliklinika múltját. Dr. Lcdcrer 
Sándor a hitközség nevében a kórház
bizottságtól átvetto az intézetet és szép 
szavakkal méltatta a jelenlevő alapítók 
érdemeit, akiket a közönség lelkes ová
cióban részesített. Beszédében hangsú
lyozta, hogy a poliklinika vezetősége a 
betegek gyámolitásánál nem néz feleke
zetit. hanem mindenkit egyformán ré
szesít támogatásban.

Azután lelkes éljenzés közepette emel
kedett szólásra Foss József miniszter.

— Nagyon meghatottak a szavak — 
mondotta Vass —, amelyeket itt hallot
tam. Én a kormány nevében és képvise
letében állok itt és megjelenésemmel 
szeretném dokumentálni azt, hogy a kor
mány teljesen egyetért azzal, amit a 
hitközségi elnök ur hangoztatott. A nem
zeti gondolatot erősiti ez az intézmény, 
mert a nemzetet védi és ezért örömmel 
üdvözlöm közegészségügyünknek ezt a 
bástyáját. Én azt szeretném, hu mindenki 
ugy gondolkodna és szeretné ezt az or
szágot, mint Kaszab Aladár és neje, akilk 
adományukkal nem néztek vallási szem
pontokat. A világuózésnek ezt a közös 
alapját szeretném látni Magyarországon.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után 
Hevesi Simon főrabbi szentelte fel a 
klinikát, majd Baracs Marcel dr. a zsidó 
főiskolai hallgatók nevében üdvözölte az 
uj intézményt, mely eszköze lesz annak, 
hogy a zsidó diákok tanulmányaikat 
fejleszthessék. A hithüség, a tudásszomj 
és hazaszeretet hármas pillére tartsák 
fenn o poliklinikát. Végül Benedickt 
Henrik orvostanár, a poliklinika igazga
tója tett fogadalmat, hogy méltó lesz 
ama legnagyobb kitüntetéshez, amely 
magyar orvost érhet, hogy résztvehot 
hazánk egészségügyi felépítésében.

Az ünnepség után Román Ernő és Mik
lós műépítészek az épület tervezői Vass 
miniszternek megmutatták a legmoder
nebbül berendezett poliklinika helyisé
geit. A miniszter a látottak felett leg
nagyobb megelégedését fejezte ki.

— Zita királyné Lonrdesbe utazott. 
Madridból jolentik, hogy mint a lapok 
Bilbaóból írják, Zita királyné ma dél
előtt gépkocsin Irunba utazott, ahonnan 
Lourdesba megy.

— A KANSz országos taggyűlése. 
Vasárnap délelőtt 10 órakor tartotta a 
Közalkalmazottak Nemzeti Szövetsége 
országos taggyűlését a régi képviselő
házban. Sétly Antal államtitkár elnöki 
megnyitója után Jvornitzky Jenő vezér
titkár ismertette azt a memorandumot, 
mely a közalkalmazottak ügyének egész 
komplexumát felöleli és amelyet angol 
és francia fordításban a Népszövetség 
pénzügyi bizottságához akar juttatni a 
KANSZ. Ezután még a vidéki kiküldöt
tek, majd Andor Endre államtitkár szó
lalt fel, aki hesz ,cn visszautasította 
egy nemzetgyűlési képviselőnek azt a 
vádját, mely szeriül a közalkalmazottak 
nem teljesítik kötelességüket.

— Róka és Társa Automobil Rt. (te
herautótelep V., Csanádi ucca 32.), e spe
ciálisan toliérantomobllokkal foglalkozó 
cég szenzációt keltett, az általa képviselt 
szabadalmazott Chenard & Walekér te- 
hervontató automobilokkal (traktor) az 
automobilklállitáson. A szakkörök Is a 
legteljesebb elismeréssel illették.

— lleretváN-pasztlIla a legmukaesnbb 
fejfájást elmulasztja.

Halálosvégü autószerencsétlenség 
ért Bécs közelében egy budapesti 

kiránduló társaságot
A soffőr meghalt, a társaság taglal megmenekültek

Takarékos 
háztartásban

Halálosvégü autószerencsétlenség tör
tént Bécs közelében egy budapesti ki
ránduló társasággal.

Szombaton a késő délutáni órákban a 
világhírű purkersdorfi szanatórium 
megtekintésére kirándulást rendezett egy 
budapesti társaság, melynek Sebök De
zső dr. ügyvéd, a Zsákközpont volt igaz
gatója, Goldberger, a Filipp H. Söhno 
vezérigazgatója, Geiringer, a Preisz és 
Társa soproni cég igazgatója voltak

Elvesztett 
egy háromszázmillióé csekket 

Johny Clark a halálugrás míivásze
A főkapitányság központi ügyeletén 

bejelentette Szobielicky János német ar
tista —• aki a Nyűi Orfeumban szenzá
ciós halálugrási számban szerepel —, 
hogy egy négyezerhatszáz dolláros csek
ket elvesztett. Az artista elmondotta, 
hogy a csekket a konflisban felejtette, 
de a kocsi számára nem emlékszik.

A háromszázmillió értékű esek a new- 
yorki Express Co. bankháznak a világ 
Összes államaiban levő fiókjaira volt ki
állítva. Johny Clark nemrég tért visz- 
sza Amerikából, ahol a legnagyobb va
rietében volt szerződésben. Budapesti

— A kormányzó a veszprémi muzeum 
megnyitó ünnepélyén. Veszprémből je
lentik; Ma délelőtt nyitotta meg ünne
pélyes keretek között nagybányai vitéz 
Horthy Miklós, Magyarország kormány
zója a Veszprémvármegyei Múzeumot. 
A Túrán különvonat délelőtt 10 órakor 

1 futott be a veszprémi vasútállomásra, 
fftr. Magyar Károly főispán, majd Kom
játhy László, Veszprém város polgár
mestere üdvözölte az államfőt, aki meg
köszönve az üdvözlést, rámutatott arra, 
hogy a magyarságnak a mai küzdelmes 
időkben nagy erőforrása a kultúra. A 
kormányzó ezntán kíséretével kocsira 
szállt s a lelkesen, éljenző lakosság sor
fala között a püspöki palotába hajtatott, 
ahol dr. Rótt Nándor megyéspüspök fo
gadta és üdvözölte. A Veszprémvárme
gyei Muzcumegylet és a Veszprémvár
megyei Muzeumbizottság együttes disz- 
ülése háromnegyed tizenegy órakor kez
dődött a vármegyeház ngytermében, me
lyet zsúfolásig megtöltött a közönség. 
Dr. Rótt Nándor megyéspüspök, a Vesa- 
prémvármegyoi Muzeumegyosfilct elnöke 
köszötötte az államfőt. Gróf Klebelsberg 
Kunó vallás- és közoktatásügyi minisz
ter volt a következő szó’nok. Beszédében 
a muzeum létesítését nemzeti nagy tö
rekvéseink egészébe kapcsolta bele. A 
kormányzó ezután megnyitotta a mú
zeumot. Délután egy órakor dis^ebéd 
volt a Korona-szálló nagytermében. Ez
után a kormányzó megtekintette Vesz
prém nevezetességeit, majd a vasútállo
másra hajtatott és visszautazott Buda
pestre.

— Országos diák tanulmányi ver
seny. Vasárnap délelőtt folyt le m 
országos diák tanulmányi verseny, 
amelyen 30 budapesti, 42 vidéki 
középiskola 105 résztvevővel ver
senyzett. akik között 24 leány is 
volt. Á verseny két részben a yer- 
bőczy-gimnáziumban Pintér Jenő fő
igazgató és a Bolyai fórealiskola- 
ban Tímár: Pál és Lévai Ede fő
igazgatók vezetése alatt iolyt Je. A 
magyar versenyen 42, a latinon 81. 
a történelmin 32, matlieinatikain
44. földrajzin 14 és rajain 30 ver
senyző indult. Az eredményt a 
jövő héten hirdetik ki.

— Szerencsétlen kimenetelű cwinakki- 
rándulás. Vincze József. Knapp Tte7AG, 
Friedmann Ervin és Pap István magán
tisztviselők vasárnap motorcsónak ki
rí dulásra mentek. Az ujpísfl híd pesti 
olttah'n hajóitok és meg akartak for
dulni. de mivel a vitorlí t .eléshez nem 
értettek, a csónak félre Hant és egy 
erős szél felforditotta a .MÓnakot, maga 
alá temetve utasait. A parton épen 
utászok dolgoztak, akik észrevették a 
szerencsétlenséget és a fiatalembereket 

i kimeatatték. 

tagjai. Bécs közvetlen közelében szágul
dott már az autó, amikor egyik tenge
lye eltörött és az autó felborult, maga 
alá temetve utasait.

A szerencsétlenség következtében az 
autót vezető soffőr meghalt, Goldberger 
súlyos, Sebők dr. és Geiringer kisebb 
sérüléseket szenvedtek.

A sebesülteket a purkersdorfi szana
tóriumba szállították.

szereplése után Párizsban lépett volna 
fel és ott akarta a négyezerhatszáz dol
láros csekket beváltani. JfiAor é” re
vette, hogy a csekk elveszett, a világ 
összes államaiba sürgönyt küldött, 
melyben letiltotta a csekket. A sürgö
nyök dija közel két millió koronát tett 
ki. A csekk különben egy amerikai 
vállalatnál biztosítva van, úgyhogy el
veszés esetén a biztositó társaság kifi
zeti a csekk összegét Johnny Clarknak.

A rendőrség megindította a nyomo
zást, amely azonban eddig nem vezetett 
eredményre.

— Orgoványi atrocitások ügye a 
Tábla előtt. Annak idején heteken 
keresztül foglalkoztatta a kecske
méti büntetőtörvényszéket Ócsai 
György és társainak monstre bűn- 
pöre. Az volt a vád, Ócsaiék ellen, 
hogy a bolsevizmus után Orgovány- 
ban és a környéken az atrocitások 
egész sorát követték el. Az ügyészi 
vádirat az erőszakosságok garma
dáját olvasta a vádlottak fejére és 
a vádak nagyrészét a kecskeméti 
büntetőtörvényszék is beigazoltunk 
látta és ezért a vádlottakat elítélte. 
Ócsaiék a törvényszék ítélete ellen 
felebbezést jelentettek be, és ezzel az 
üggyel hétfőn, kedden és szerdán 
fog foglalkozni a budapesti ítélő
tábla Nyirő kúriai bíró elnöklete 
alatt álló tanácsa.

— Több száj áldozata van a japán 
földrengésnek. Oszakából jelentik; A 
földrengéssujtotta vidékkel a vasúti for
galom, valamint a távíró és távbeszélő
összeköttetés megszakadt. Azt mondják, 
hogy a földrengés ereje olyan volt, mint 
az 1923-iki, csak szükebb területre ter
jedt ki. Toyooka fel lángban áll. A va
súti állomás és egy leányiskola össze
omlott; kétszáz ember életét vesztette, 
négyszázan, megsebesültek. A menekül
tek ezrével tanyáznak a szabad ég alatt. 
Kinoszakiban az első földlökések után 
nagy tűz támadt, amely az egész vá
rosra elharapódzott. A lakosság elmene
kült. Attól tartanak, hogy sok emger- 
élot esett áldozatul a katasztrófának. 
Mentőexpediciókat nagysietve küldtek a 
szerencsétlenség színhelyére.

— Franciaország ég Spanyolország 
megegyeztek a marokkói kérdésben. 
Párizsból jelentik, hogy a Journal san- 
sebastiani lovelezője beszélgetést folyta
tott Malvyval, aki kijelentette, hogy az 
ő véleménye szerint missziója sikerrel 
járt és első eredményként Franciaország 
és Spanyolország között teljes megegye
zés jött létre minden Marokkóra vonat
kozó ügyben, elsősorban a szerződések 
pontos végrehajtása érdekében gyakor- 
landó kölcsönös támogatás dolgában. A 
spanyol direktórium megbízott, egy tá
bornokot, hogy Painlcvé francia minisz
terelnökkel tárgyaljon. Franciaországnak 
éppenséggel nem szándéka Spanyolorszá
got valamilyen háborús kalaudba bele
keverni, do meg akarja szerezni azt a 
lehetőséget, hogy a felkelőket a zóna
beosztás folytán megállapított határokon 
túl Is üldözhesse. Az egész megállapodás 
üdvös hatása már egy héten belül mutat
kozni fog.

— Kifogott holttest. A Margit rak
partnál a halászok egy középkorú férfi 
holttestét fogták ki a Dunából. Zsebében 
Szabó Péter névre szóié/ igazolványt ta
láltak. A holttest 6—7 napja lőhetett a 
yizbeib

egy erős, kiadós, amellett za
matos kávépótlék kiválasz
tása nagy szerepet játszik. 
Okosan számító háziasz - 
szonyok már rég belátták, 
hogy a régóta bevált „FRAMEK“

& a„káwé- 
daráló“ 
védjegy
gyet 
hálás, 
megbíz
ható ká
vépótlék S|

— Betörtek a szolnoki Postahivatalba. 
Szolnokról jelentik; A szolnoki posta
hivatal épületében, levő nagy kasszát 
szombatról vasárnapra virradó éjjel 
ismeretlen tettesek megfúrták. A betö
rőket azonban valaki megzavarhatta 
munkájukban, mert reggel, mikor a 
postahivatal vezetője a helyiségbe lé
pett, a modern a utogénaparátus.sal 
megfúrt kassza mellett finom angol bo- 
törőszerszámókát találtak. A szolnoki 
rendőrség három embert őrizetbe vett, 
akik azonban tagadják bűnösségüket. 
A nyomozás során ujjlenyomatokat is 
találtak. A szolnoki rendőrség vélemé
nye az, hogy a betörést budapesti betö
rők követték el, felkérte a budapesti 
rendőrséget, tartson razziát a szabadon 
levő kasszafurók közölt.

— Nyomor elől a halálba. Su franci: 
József 22 éves bankszolga a Hársfa 
ueeában levő fürdőben mellbelőtle ma
gát. Tettét azért követte el, mert hetek 
óta. állás nélkül volt és a legnagyobb 
nélkülözések között élt. Állapota súlyos. 
A Rókus-kórházba vitték.

— Györgyi -Görög Ottó csalásai a bí
róság előtt. A Turul-szövetség diákjó
léti intézménye bizományi eladás végett 
400 darab naptárt adott át Györgyi- 
Giirög Ottó ügynöknek, aki azonban a 
befolyt összegekkel nem számolt el. Ha
sonló ügyek miatt feljelentést tett el
lene Dexső Kázmér nagykőrösi polgár
mester, Herhaft József békésmegyei 
birtokos és mások, -akiket kisebb 
nagyobb összegek erejéig károsított 
meg. Az. ügyeket most tárgyalta Mortoa 
egyes bíró, aki — mivel a feljelentők 
legnagyobb része nem jelent meg — a 
tárgyalást elnapolta. A bíróság a védő 
előterjesztéséro Györgyi-Görögöt szabad
lábra helyezte.

Mosd előtt
foto moson 

leszállítóit áron 
divatos 

nyári ruhák 
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HOLZER
divatházában, Kossuth Lajos u. 9

Epstein és Pfeifer
textltiruMnykereskedéa, Budapest V, Sas u.6
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öngyilkos ékszerész. Kovács Adolf, 
Újpesten István ut <31. szám alatt 
zleto van, szombat, este nem tárt 

lakására és semmi élet jelt nem 
adott magáról. A családja mindenütt

Ikerestetto, mikor egy hozzátartozója fel- 
myittatta az üzletet, ahol felakasztva 
/tíefftalálták Kovács holttestét. Tettének 
foka' ismeretlen.
| — Elgázol ások. Miiller János 68 éves 
.hordárt az Apponyi téren egy autó el- 
Egázolta. — A Blaha Lujza téren vasár
nap délelőtt dr. Vldder Ervin miniszteri 
fogalmazó motorkerékpárja elgázolta Ju- 

András 76 éves hordárt. Mindkettő
jüket a Rókusz kórházba vitték.

p — Eltűnt kereskedő. Edelmann Gyula 
44 éves ládaikereskedö Kender ucca 14. 

,’rzáin alatti lakásáról ma délelőtt eltávo
zott. Levelet hagyott hátTR, melyet sógo- 
.yához, Sommer Jenő illatszerkereskedő- 
höz intézett és ebben megírja, hogy nem 
.bírja az életet, öngyilkos lesz. A késő 
eati órákban a dologkórházból értcsitet- 
tkó a rendőrséget, hogy oda beszállítot
tak: egy embert, akit átvágott nyakkal 
« rákoskeresztúri temetőben találtak és 
aki azonos Edelmann Gyulával.

. — Diákok dalosversenye. Szombaton
és vasárnap folyt lo a Vigadó nagyter

emében az Országos Diák dalosverseny, 
amelyen 4 pesti és 15 vidéki iskolának 
mintegy 800 tagja vett részt. Az Ünnep- 
Bégen megjelent a kormányzó neje, Jó- 

' jLsef főherceg, Auguszta főhercegnő, 
Baffay Sándor püspök, Pintér Jenő és 

‘•JHtt-er Illés főigazgatók. A verseny 
győztese a kaposvári reálgimnázium 
lett, nfbly a „minta-dalárda" címet 

f kapta.
— A Cordatlc-abroncsok versenyen 

felül állnak. Az automobilki állításon a 
Cprdutic-pavilonban a magyar ipar tö
kéletes készítményei ízléses elrendezés

iben láthatók: bel- és külföldön közked- 
vclt Cordatic, Ballon, Ferro- és Aero- 
Cardatic, továbbá Tnurtl-tömörabron- 
csok. A kormányzó ur legmagasabb tet
szését és elismerését nyilvánította a raa- 
<yar gyár készítményeiről.

— Gaál Gaszton felgyógyult, Gaál 
G asz tón nemzetgyűlési képviselő, aki az 
utóbbi belekben betegen feküdt balaton- 
boglári lakásán, betegségéből felgyógyult 
és a közeli napokban Budapestre érkezik, 
ahol politikai barát jaival folytatott 
megbeszélések után ismét bekapcsolódva 
a politikai életbe u választójogi javaslat 
tárgyalása sorún fel fog szólalni a nem- 
,»etgyülós egyik legközelebbi ülésén.

— Megjöttek a máriabesnyői zarándo
kok. Vasárnap esto 8 órakor érkeztek 
meg a keleti pályaudvarra a ináriabes- 
nyői zarándoklat résztvevői. A pálya
udvaron a zarándokokat a hozzátarto
zóik várták és kísérték a Rákóczi utón 

■ át a Bazilikáig. A zarándokok hatalmas 
tömogo díszes egyházi zászlók alatt egy- 

•hAzi dalokat énekelve vonult át a fővá
ros utcáin.

— Hirtelen halál a konflisban. Lábasi 
Gyula 40 éves kunmadaras! kereskedő, 
aki üzleti ügyben tartózkodott Budnpes- 
íten, vasárnap e$te a Muzeum-kávéház 
tér rászán hirtelen rosszul lett. Ferenc 
nevű 12 éves fia, aki vele volt, azonnal 
kocsiba ültette édesapját és a Rókus- 
,kórházba vitte. Mikor a kocsi a llókus- 
Wrház ólé ért, a kapus ki akarta segí
teni a konflisból Lábas Gyulát, de meg- 
dÖbbenvo vették észre, hogy az eszmé
letlennek vélt cin bor útközben a konflis
ban meghalt. A holttcfitot bevitték a 
kórház felvételi irodájába, ahová nem
sokára megérkezett a rendőri bizottság 
Is. A bizottság megállapította, hogy a 
kereskedő halálát gutaütés okozta. Holt
testét a törvényszéki bonctanj intézetbe 
szállították.

Harminc vengerka kálváriája 
Moszkvától Párizsig
Két magyar leányt lelőttek a Japánok 

Párizsban orosz grófnők lettek a vengerkák
Regényben színdarabban megírták, a 

józsefvárosi házmesterlányok képzeleté
ben valami misztikus homály vette kö
rül ezt a szót: vengerka.

Magyar lányok, fiatalok és szépek, az 
élet hajótörött lányai, vagy akik for
rongó vérrel vágyakoztak a fény után, 
— mind álmodozva gondoltuk a szép lá
nyok Mekkájára, az ezertornyu Moszk
vára. A békeévekben egyes „művész- 
ügynökségek'* rendszeres forgalmat bo
nyolítottak le Moszkvával és Szentpéter
várral, ahol „keresett cikk" volt a ma
gyar lány.

Az Oroszországba kijutott lányok az
után a legkülönbözőbb pályát futották 
be. Volt, aki a császári hallét tagja lett, 
másikat orosz gárdakapitány vette fele
ségül, egyik előkelő mulattban táncolt, 
a másik a csapszékig züllött. Néha-néha 
érkezett levél vagy pénz a lányok hoz
zátartozóihoz, de a vengerkák közül alig 
jött vissza egy is. A háború óta azután 
semmi hir sem érkezett a vongerkákról.

Néhány nappal ezelőtt Budapestre ér
kezett Hácz Klári pesti születésű ven
gerka, aki 1912-ben került ki Moszkvába. 
Hácz Klári az első vengerka, aki a há
ború óta visszatért Budapestre és hirt 
hozott a magyar lányokról.

pal magyar lányokat korbácsoltak végig 
a “ "vö-ös rendőrök.

Borzalmak éjszakája a 
mandzsu határon

A magyar lányok nem birták elviselni 
rettenetes szenvedéseket, összeálltak
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Bpest Vli,Erzsébetkörut40-42
Müfogak, fogsorok, teljesen száj
padlás nélkül. XtnanybfdaA 
es koronák aranvatpötió tómból 
is. Fo0Au«f« 
(ploinbaiáF)tf>*«4Af0f0vaffv0 
altatással is. - Alütétek esetén is 
fordulton a legnagyobb bizaiom- 
0,al. *ta 
rendelőnkbe - Vidékiek suton- 
k,vüi fogadtatnak. — |j évi tát- 
állás! Rendkívül mén ékelt árak!
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Tifuszos betegek között, 
internálótáborokban . . .

A háború kitörésekor száznál több 
vengerka élt Moszkvában, A rendőr
főnökségen összeírták az idegen alatt
valókat és internálni akarták őket. A 
vengerkákat is őrizet alá vették. Egy 
napon felszólították mindnyájukat, hogy 
•Vállaljanak ápolónői szolgálatot. A ven- 
gorkák, hogy az internálástól megsza
baduljanak, inkább vállalkoztak. A front 
mögötti városokban felállított fertőző
kórházakban kapták beosztást. A tífusz 
és kolera pár hónap alatt, megtizedelte 
őket. Mikor megtagadták a szolgálatot, 
mindnyájukat internálták.

a
harmincán, elhatározták, hogy elmene
külnek Oroszországból. Eladták minden 
ruhájukat és ékszerüket és az igy szer
zett pénzen egy amerikai hajóvállalat
tól jegyet, hozattak maguknak. A hajó 
a vladivosztoki kikötőben áll. Az 
omszki vasútvonalon kellett a venger- 
káknak Vladivosztokba utazni. A vonat 
áthaladt a japán fenhatóság alatt álló 
mandzsu területen is. Ezen a területen 
az orosz utasoknak és a vonat személy
zetének nem szabad leszállni a vonatról, 
mert a töltés mellett őrködő japán kato
nák mindenkit letartóztatnak és inter
nálnak. A magyar lányok azonban nem 
tudták ezt. Egy éjszaka egy őrház mel
lett néhányon leszálltak a vonatról. A 
japán őrség azonnal rájuktüzelt Két 
lány holtan esett össze, a többeik pedig 
rémülten menekültek a vonat felé. Egy 
Wladász Teréz nevű temesvári lánynak 
lábát érte a golyó, ó már nem tudott 
elmenekülni. A mandzsu katonák utol
érték. megkötözték. Hiába volt a vonatra 
menekült lányok jajveszékelése, az őr
ség magával vitte Wladász Terézt. Az
óta semmi hir sincs róla.

láttak és már hosszabb idő óta a bűn 
cselekmények egész sokaságát követté 
el Budapesten és a vidéken. A rendői 
ségnek az a feltevése, hogy Horváth é 
társai a tettesei mindazoknak a botoré 
seknek, melyeknél a nyomozás annak 
idején nem vezetett eredményre.

— Betörés. Dr. Farkas Márkué félje 
leütést tett a rendőrségen, hogy Pap 
növcldo ucca 1. szám alatti lakásán léve 
szekrényét felfeszitették és abból /út 
millió korona értékű ékszert és ezüst 
nemüt elloptak. A rendőrség kinyomozz 
ta, hogy a betörést Lukács Gyula, Far 
kasné szobainasa követte el, akit a ház 
beliok egy jólismert futballistává 
együtt több csomaggal látták eltávozni

Vengerkákat korbácsoltak végig 
az orcákon ...

Kerenszky-forra dalom kiszabad!- 
a vengerkákat. Újra megkezdődött

A 
tolta _ _ _
az éjszakai élet. Azután jött a szovjet. 
Bezárták a mulatókat, megszűnt a pezs
gőzés, a tehetősebbek elmenekültek. 
Moszkvából, Pétérvárból a nyomor vá
rosa lett. A nagy viharban senki sem 
törődött a vengerkákkal. ök nem végez
tek produktív munkát, nem vették fel 
őket az ellátási kataszterbe. Pénztelenül, 
falat kenyér nélkül kerültek ki az uc
cura. Az éjszakai életet szigorúan ellen
őrző szovjet a titkos prostituáltak közé 
számította a vengerkákat is. Ahol lehe
tett, üldözték őket. Számtalanszor meg
történt, hogy a nyílt uccdn, fényes nap-

A vengerkák Párizsban
Háromhónapos ut után kerültek Pá

rizsba a vengerkák. A menekült oroszok
ból álló párizsi orosz kolónia nem nézte 
le őket. Maguk közé fogadták a venger
kákat. A jó párizsiak nem is gondolnák 
arra, hogy mikor egy-egy orosz arisz
tokrata hölggyel beszélnek, tulajdonkép
pen egy fáradt, szegény vengerka áll 
előttük.

Hogy 
szeretik 
lemző a

Anton 
felesége hétéves kisfiúkkal Párizsba me
nekültek. A báró itt megismerkedett 
egy magyar lánnyal. Meghívta családjá
hoz. A gárdaőrnagy felesége szívesen 
fogadta a vengerkát, aki otthonos lett 
a báróék házában,. Néhány héttel ezelőtt 
a bárónő súlyosan megbetegedett. Halá
los ágyán megkérte a. magyar lányt, 
hogy halála után menjen férjhez a bá
róhoz és viselje gondját gyermekének, 
így lett a pesti vengerkából orosz báró
nő.

Igaz, hogy a vengerkák közül többen 
is elkövetik azt az ártatlan csalást, hogy 
orosz arisztokrataszd’mazátsunak mond
ják magukat. Az emigráció azonban — 
ugylátszik — demokratikussá tette a 
családfájukra oly kényes orosz urakat, 
mert nem veszik zokon az ártatlan csa
lást. Sági Pál.

Budapesti 
Ügetövensenveh

A vasárnap délelőtt rendezett ügető 
versenyeket szép számú közönség nézte 
végig, az egyes mezőnyökben nagyszú 
mu indulók voltak, úgyhogy szép sport
ban volt része a közönségnek. A verse 
nyék részletes eredménye a következői

I. 1. Angelica (Kalinka 1 egynegyed 
reá). 2. Dida (6). .3. Alt Wien (2 és fél). 
F. m.: Ein Wort, Horpaes, Túrán, Zsan- 
dár, Lavinia, Nosza. Tót.: 10: 1G, 1.3,
19, 15.

II. 1. Jakab (Czeloth 4). 2. Áugyo (4). 
3. Wienerin (2 és fél). F. m.: Burzsu, 
Léva, Ildikó, Gacsina, Piczikém, Zorat 
Minka, Iván, H. P„ Banya. Tót.: 10:128.
20, 15, 14.

III. 1. Cimbora (Benkő 5). 2. Emlék 
(2). 3. Shimmy (2). F. m.: Fcllov, Iloller 
Jeles. Tót.: 10 :41, 28, <36.

IV. 1. Leleményes (Wachtler 2 ős fél 
reá). 2. Végzet (4). 3. Garam (6). F. ni.: 
Miki, Gambrinus. Irma. Tót.: 10:12, 
14, 15.

V. 1. Bajnok (Kallinka 1 és fél). 2. G. 
Jóska (1 és fél reá). 3. Wapiti (2 és fél). 
F. m.: Jobban, Erzerum, Samu. Tót.: 
10:28, 12, 10.

VI. 1. Papramorgó (Nórák páíri). 2. 
Muzsika (3); 3. Lidérc (6). F. m.: Pan
nikám, Good Hopé, Indus, Minka, A 
vous, Broniszlava. Tot.j 10:26, 12, 19,13.

az orosz menekültek mennyire 
a magyar lányokat, arra jel
következő eset:
Scheroff báró, gárdaőrnagy és

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP., PAP™ PAP.
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

ag.v- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök

— Áldássy miniszteri tanácsos macska
pőre. Áldássy József dr. bolügyminisz- 
tenl tanácsos és lakója: Katona 
Ágoston gyógyszerész között már 
hosszabb idő óta dúl ez a harc, mely 
a miniszteri tanácsos macskája kö
rül keletkezett. A macska ugyanis 
a gyógyszerész lakásába kerülve 
bemászott a mérgek közé, amelyek 
annyira összemarták, hogy hama
rosan kimúlt. Áldássy idegen ingó 
inegrongálása és méreg tiltott tar
lósa miatt jelentette fel a gyógy
szerészt, aki viszont becsületsértés 
és rágalmazás miatt indított eljá
rást a miniszteri tanácsos ellen, 
mert amikor, a macska kimúlt, azt 
mondta a gyógyszerészre célozva, 
hogy „le kell lőni, ki kell irtani a 
zsidóbandát. Nem fizetnek házbért 
az oosmúny zsidók.**  A macska- 
ügyben még nem került sor, ítélet

mert a mérgezésre vo- 
állatorvos szakértőt 
ki. A másik ügyet

hozatalra, 
nntkozólag 
hallgatnak ...........
azonban letárgyalta Jakab büntető
zi rasbiró, aki Áldássyt beismerése 
alapján becsületsértés -vétségében 
mondta ki bűnösnek és ezért egy
millió korona pénzbüntetésre ítélte.

— Hűtlen kezelés miatt feljelentett 
tisztviselők. A budapesti büntetőtörvény
szék Dciik-tanáesn szombaton tárgyalta 
Vermes Imre és Sebestyén Ferenc bijii-

ügyét, melyet Weszcly Tibor dr., mint 
az „Élelmiszer Szállító Rt." főrészvé
nyese indított ellenük, mert az üzleti 
eredményről ismételt felszólításra sem 
voltak hajlandók elszámolni és végül 
azt állították, hogy Weszolynek az •üz
leti haszonból mindössze néhány száz
ezer korona maradt fenn. Weezely ku
tatni kezdett és megállapította, hogy a 
tisztviselők az árukat a legolcsóbb napi
áron vették és a legmagasabb áron szá
molták el és amikor erről teljes meg
győződést szerzett, hűtlen kezelés címén 
bűnvádi feljelentést tett. A könyvszak
értő szerint mintegy öt millió koronát 
tesz ki Weszely kára az 1922. évi valu
tában. ítélethozatalra az ügyben nem 
került sor, mert a bíróság a tárgyalást 
a bizonyítás kiegészítése céljából el
napolta.

— Fegyházban szövetkeztek betörések 
elkövetésére, A rendőrség hosszas nyo
mozás eredményeként letartóztatta a ke
reskedelmi kórház botörőit, Horváth 
Jenő lakatossegédot és társait. A további 
nyomozás során kiderült, hogy Horváth 
Jenő neve nem ismeretlen a rendőrség 
előtt. 1918-ban Horváth tört be az Álta
lános fogyasztási szövetkezet egyik üzle
tébe, amiért a törvényszék 2 évi fogházra 
Ítélte. Büntetését a váci fegyintézetben 
töltötte le, ahol — mint megállapítást 
nyert — egy betörőbandát szervezett.

Js raujikáboz

Miiiió 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
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Ötperces 
telefonbeszélgetés 

JPéchy Erzsivel és Berky
Lilivel

— Kezeit csókolom drága mű
vésznő. Itt a Hétfői Napló.

— Jó napot. Tessék!?...
—Olvasom, hogy a Blaha Lujza 

színházban játszani fog?
—Igen a „Szép Gólatheá"-bán fel

lépek a jövő héten. Biz erre magam 
sem gondoltam, hogy én még egy- 
szom abban a kis kedves színház
ban, ahol valamikor olyan sok szép 
isikert arattam, de hát...

— De hát?...
— Amikor megtudtam, hogy az én

kedves jó pajtásaim bajba jutottak, 
bizony én mingyárt felajánlottam 
segítségemet. Hiszen nekem is az az 
elvem: Mindent a színészekért. Hív
tak vidékre turnézni. Nem megyek. 
Hívtak Bécsbe vendégszerepelni: 
Nem megyek. Nem megyek sehová, 
itthon maradok, mert újból látni 
akarom az én fégi jó közönségemet, 
a Blaha Lujza színház színpadán, 
ahol annyi diadal fénye ragyogott 
rám. t

— Ki beszélt
— Itt Gózon Gyulát
— Itt a Hétfői Napló. Otthon van 

őnagysága?
— Igen mindjárt küldöm.
— Jó napot! Itt Berky Lili! Paran

csoljanak.
•— Dehogy parancsolunk, dehogyis pa

rancsolunk. Gratulálni akarunk csak 
ragyogó sikeréhez, amelyet a „Régi jó 
Budapestében arat.

— Oh istenem, nagyon szépen köszö
nöm. De hát az nem mind az én sike
rem.

— Dehogynem.
— A nagy része annak a hangulatnak 

a sikere, amely a közönséget elfogja, 
amikor meglátja a régi rendőrt, az ös- 
budát, a katonabandát, Podmaniczky 
bárót, meg a többi mindent, a régi idők 
mdr-már halkuló fotográfiáját.

— De azért... f
— De azért istenem nagyon boldog 

vagyok. Hogyne volnék. Nincs szebb a 
világon a tapsnál, a sikernél... Nagy 
öröm az, nagy boldogság. Áldja meg 
az isten, aki kitalálta. Okos ember voU.„

• A Csirkefogó jegyében alakult a 
Vígszínház jövő heti műsora, ötször ad
ják Szenes Béla nagyszerű bohózatát, 
amelyről a legnagyobb elragadtatással 
nyilatkozik mindenki. Kedden és csü
törtökön este a Fanny és a cselédkérdés 
kerül színre Gombaszögi Fridával Fanny 
szerepében.

• A moszkvai Müvészszinház tagjai a 
Fővárosi Operettszfnházban bezárólag 
csütörtökig játszanak. Végleges műso
ruk a következő:

Szombaton: Gorkij: Éjjeli menedék
hely.

Vasárnap: Csehov: Vauja bácsi. 
Hétfőn: Gogol: Házasság.
Keddon: Euripides: Medea.
Szerdán: Gorkij: Éjjeli menedékhely. 
Csütörtökön: Ibsen: A tenger asszonya. 
Valamennyi elődásban a társulat leg

kiválóbb erői játszanak.
• Nézze meg a hirdetöoszlopokou a 

Városi Szinház helyárait.
• Pénteken, május 29-én uagy kabaré

műsort mutat be a Blaha Lujza-szinház. 
Az új műsor keretében színrekerül 
Souppé gyönyörű operettje a „Szép Ga- 
lathea" Péchy Erzsi és Nádor Jenő, to
vábbá egy pompás francia vígjáték T. 
Forral Rózsi vendégfelléptévol, Karinthy 
Frigyes remek vígjátéka, „A bűvös szék“ 
Kökény Ilonával, Borosa Gézával, Zllahy 
Gyulával, Ihásszal és Matánnyal, Móricz 
Zsigmond klasszikus paraszttréfája „A 
dinnyék" T. Oláh Böskével, Simon Mar
osával, Gózon és Ihásszal, Ilolle Pálnak 
és Fodor Lászlónak egy-egy kacagtató 
új darabocskája Borossal, Gózonnal, 
Iliásszal, Kádár Annával, Matánnyal a 
főszerepekben. Kökény Ilona, Pécsi 
Blanka. Radó Teri, Borosa, Gózon, Gár
donyi, Ihász, új magánszámokat., So
mogyi Nusi és Gallai Nándor új tánc
duettet adnak elő. A jegyek árusítását 
a színház pénztára és a jegyirodák meg
kezdték.

SZÍNHÁZ
A Nemzeti Szinház 

tagjai megkezdték tárgyalásaikat 
a kultuszminiszterrel

A kisfizetésű tagok gázsiját emelik és nem bocsájtanak el senkit

Azokat a tárgyalásokat, amelye
ket e hónap elsejéig

be kellett volna fejeznie 
a kultuszminiszternek a Nemzeti 
Szinház tagjaival, csak most kezd
ték meg. A kultuszminiszter értesí
tette a Nemzeti Színház igazgatóit, 
hogy a szinház tagjaival szerződte
tésük ügyében turnusokban óhajt 
tárgyalni és azért arra kérte Hevesi 
Sándor igazgatót, hogy naponta 
húsz Nemzeti Szinház tagot küldjön 
fel a kultuszminisztériumba.

Az első turnus már fent is járt a 
miniszternél, akinek az az inten
ciója, hogy a kisfizetésű tagok fize
tését a jövő szezontól kezdődően fi

Germanowa asszony a mi megváltónk 
- mondják az orosz színészek 

Sztaniszíavszki színészei között a Fővárosi Operettszínházban

A moszkvai müvészszinház hu
szonnyolc tagból álló társulata 
napokon át Budapesten tartózkodott 
és csendben, minden feltűnés nélkül 
próbáltak a Fővárosi Operettszín
ház színpadán, ahol pénteken este 
játszottak először. A társulat nyolc 
esztendővel ezelőtt került el hazájá
ból Oroszországból, ahol a kom- 
mün kitörésével Sztaniszíavszki és 
Nemerovics Dancsikov megszüntet
ték színházuk előadásait és világgá 
mentek. Most már Sztaniszíavszki 
otthon van, a társulat másik része 
járja csak az országokat, hogy a 
világ népével megismertessék az 
orosz művészeit.

Vasárnap délelőtt. Az esti előadás 
díszleteit próbálják a színpadon. A 
„Vauja bácsi** nehéz díszletei sora
koznak egymás mellett. Egy öreg 
ur ad utasításokat a diszletmunká- 
soknak. Tört németséggel beszél. 
Nehezen értem szavát. A szemüve
ges őszes ur: Massalininoff, a tár
sulat rendezője, művészeti igazga
tója és színésze. Az egyik felvonás 
díszlete beállt és az orosz művész 
beszélni kezd:

— Nyolc évvel ezelőtt a nagy cári 
birodalom egyik legszebb színházá
nak, a moszkvai müvészszinháznak 
voltunk tagjai mindnyájan, akik 
itt vagyunk. Amikor kitört az orosz 
forradalom, a színházat becsukták, 
helyzetünk mind bizonytalanabbá 
vált, a közel száz főből álló társulat 
elindult és Sztaniszlavszky, a szín
ház vezetője Berlinbe ment, ahol 
tárt karokkal fogadták. Mi harmin
cán Stokholmba mentünk, ahol meg
kezdtük a nagy vándorutat. Azóta 
városról-városra járunk, mindenütt 
egy hétre vagy csak pár napra. Bi
zony keserves már ez, de hát haza 
nem mehetünk. Sztaniszlavszky, aki 
már otthon van azt Írja minden le
velében. szeretné ha már mi is ott
hon lennénk. A hívogató levelek 
bizony megbontják t néha-néha a 
társulat egységét. Néhányan haza
mennek.

— Bulgáriából jöttünk most és 
Szerbiából. Bulgáriában még a za
varok kitörése előtt voltunk. Csoda
latos közönség van ott. Mindenki 
jómódú. Érdekes, gazdag ország. 
A közönség éhes a színházra, hiszen 
ott alig van színház, színész. Ugyan
ez «a helyzet Szerbiában is. Bulgá
riában és Szerbiában minden este 
zsúfolt házunk volt; igaz, hogy a 
szerbek és a bulgárok megértik azt 
a nyelvet, amelyen játszunk. Vol
tunk már négyszer Berlinben, ket- 

zetésük huszonöt százalékával emel
ni fogja.

A ’nagyfizetésü tagok fizetésmaxi
muma azonban marad az ezen 
aranykorona, amelynél többet ezidő- 
szerint az állam nem juttathat szí
nészeinek.

A kultuszminiszternél a Nemzeti 
Szinház minden egyes tagja meg 
fog jelenni, miután Hevesi Sándor

mindazokat szerződtetni akarja, 
akik a színháznak eddig tagjai 

voltak.
Senkit el nem bocsájtanak és a 
nyugdíjaztatásokról csak a szerző
dések megkötése után fognak dön
teni.

szer Wienben, Kopenhágában. Hir- 
telenében nem is tudnék egy olyan 
várost mondani, ahol ne játszottunk 
volna. Be kell vallanom, hogy ami
kor az impresszárió magyarországi 
szerződéssel kínált meg bennünket, 
félve fogadtuk el ezt a szerződést, 
különösen akkor, amikor arra kér
tek bennünket, hogy a „Cseresnyés 
kert“-et, „Ivanov,(-oit játszuk el, 
szóval azokat a darabokat, amelyek 
a Vígszínház társulata már játszott. 
Az előadásoknak külföldre is elju
tott a híre és orosz barátaink 
mondták nekünk, hogy „A három 
nővér** és a „Cseresnyés kert** bu
dapesti előadása talán legkülönb a 
világon. Germanowa asszony a mi 
első színésznőnk azt mondta, hogy 
ma úgy fog játszani, mint még soha. 
Megmutatja mit tudnak az oroszok.

Á kis pádon, ahol beszélgettünk, 
néhány perc múlva már körülöttünk 
ülnek az orosz színészek. Most ér
keztek a próbára és amikor Germa
nowa asszonyról beszél Massaliti- 
noff, mindnyájunknak felragyog a 
szemük.

— Germanowa a mi megváltónk, 
a mi büszkeségünk — mondja Paw- 
low, a szőke hősszerelmes.

Fiatal, ingujra vetkőzött orosz 
hívja a rendezőt, hogy vizsgálja át 
a második felvonás újonnan beállí
tott díszletét, vájjon minden rend
ben van-e. Az oroszok mind a szín
padra mennek, nézegetnek, vizsgál- 
gat.ják a színpadot, a kellékeket, 
hogy estére hibátlanul menjen min
den ...

• Hétfőn, május 25-én a Carmen ke
rül színre a Városi Színházban az Ope
raház művészeinek vendégfelléptével. 
Carmen: Radnai Erzsi, Don Jósé: Grf- 
bor Józsof, Escamillo: Palló Imre, Mi- 
caela pedig Bodó Erzsi, a Városi Szin
ház fiatal énekesnője lesz. Az előadást 
Berg Ottó, az Operaház karnagya ve
zényli.

• A Halló, Amerika, a szenzációs éne
kes, táncos, látványos revű tölti be a 
jövő hét péntekjétől kezdve ismét a Fő
városi Operettszinház heti műsorát.

• Németh Mária egyetlen fellépte a 
Városi Színházban szombaton, e hónap 
30-án. A bécsi állami operaház nagy
nevű művésznője parádés szerepét, a 
Trubadúr Leonóráját énekli első nagy 
sikere színhelyén, ahonnan tüneményes 
karrierje elindult. Németh Mária egyet
len vendégjátékára ma kezdi árusítani 
a jegyeket a Városi Szinház pénztára 
és a jegyirodák.

RÖVID HÍREK
FODOR ARTÚR

játszotta vasárnap délután 
Rátkay Márton szerepét a 
„Marica grófnődben. Fodoí 
tehetséges játékáért sok tap
sot kapott a Király Színház 
közönségétől.

A „CRAMPTON MESTER" 
felújítására gondolnak a Belvá
rosi Színházban. A címszerepet 
Somlay Artúr fogja játszani, aki 
ebben a szerepében a Nemzeti 
Színházban aratott nagy sikere
ket.

A „MADARÁSZ**-!
S héten felújítja a Városi 
Színház.

• Táncművészet. A Zeneakadémiábajx 
Török Emília müvésznüvendókeivel kí
sérleteket mutatott be az uj színpadi 
táncból. A művésznő mesterének, Labán
nak nyomán a táncot önálló művészetté 
akarja alakítani, fölszabadítja stereo- 
typ formáiból. Kifejező mozdulatképos- 
ségeivel a táncot az expresszionista mű
vészetek közé, emeli. A táncos ma már 
nem gép, hanem alkotó művész. A mű
sort a közönség nagy lelkesedéssel fo
gadta és a művésznőt növendékeivel lel
kesen ünnepelte. A tanítványok közül 
Haasz Imre tűnik ki.

• Régi jő Budapest! — a szezóu leg- 
nagyobb sikere. A Király Színház jövő 
heti műsorát természetesen teljes&n a 
színház ragyogó sikere, Szilágyi és Radó 
diadalmas revüoperettje, a „Régi jó Bu
dapest!" tölti be. A kacagtatóan mulat
ságos és remekül látványos darab a 
rendkívüli sikerre való tekintettel a jö
vő héten 11-szer szorepel a színház mű
során és pedig szombattól kezdve min- 
dos este, azonkívül a két pünkösdi ün
nepen délután is. Minden előadáson a 
parádés premieregyüttes játszik: Vaály 
Ilona, Somogyi Nusi, Berky Lili, Rátkai, 
Kertész Dezső, Latabár, Gallai, D‘Arrigo, 
Raskó, Vendrey, Szentiványi. Külön 
attrakciók: kutonazenekar, a Barrisonuh’n 
lányok, néger duó, jainbó, ösbudavára.
A „Régi jó Budapest!" sikerétől hangos v 'űi' 
ma a város! Mozihclyárak a Király' 
Színházban! . .f

• A „Májusi muzsika" hete a Renais- 
sance Színházban. A bájos Farkas Imre- 
Harsányi-operett Ilosvay Rózsival. Lá
zár Máriával, Kompóthy Gyulával, 
Bérczy Ernővel, Makláryval, Bánóczy- 
val naponta nyári (fél) helyárakkal.

• SaleschI Slglsmondo lesz Városi 
Szinház jövő heti illusztris vendége. A 
milánói Scala világhírű baritonistája, 
akit egyszer már volt alkalma ünne
pelni közönségünknek ebben a szezóu- 
ban, ezúttal két leghíresebb szerepében 
lép föl: május 27-én, szerdán a Rigoletto 
címszerepében és május. 29-én, pénteken 
a Tosca Scarplájában. A Saloschi- 
estékro jegyeket már árusít a Városi 
Színház pénztára és a jegyirodák.

• Peer Gynt — Magnetic — ötórai 
vendég. A Magyar Színház jövő heté
nek kimagasló eseménye Törzs Jenő 
Peer Gyntje. Az illusztris művész pén
teken lép fel újra klasszikussá vált sze
repében. T. Forrai Rózsi, Pécsi Blanka, 
Harmath Hilda, Siró Anna kitűnőségei 
még a Peer Gynt előadásának, amely
nek klasszikus kisérő zenéjét a Blaha 
Lujza Színház megerősített zenekara 
szolgáltatja. Péntekig a szinház két 
nagy sikero felváltva szerepel a műso
ron és pedig a bohókásan mulatságos 
ötórai vendég és Pásztor Árpád remeke, 
a Magnetic, amit jövő vasárnap délután 
is adnak. Most vasárnap délután a já
ratlanul mulatságos Csibi megy. Mozi- 
helyárak!

• Az ember, az állat és az erény. 
Titkos Ilona, Somlay Artúr és a vendég 
Gallért Lajos illusztris triójával szom- 
maton, május 30-án este mutatja be a 
Belvárosi Színház Luigi Pirandello vég
telenül mulatságos, bravúrosan merész 
és eredeti vígjátékét, ,.Az embor, az ál
lat és az erény"-t. A premier napján és 
a követkoző estéken is esto 8 tarakor 
kezdi előadásait a Belvárosi Szinház. A 
premierig Bíró Lajos költői remekműve, 
a „Mariska vagy a házasságtörés isko
lája" és a két kacagtató bohózat, az „Én 
már ilyen vagyok" és a „Kékszakáll 
nyolcadik feléségo" felváltva kerülnek 
színre. Mozihelyárak!

D azonnal folyósít a legelő-
***>*<* ’•> nyösebb feltételek mellett
Ingatlanra 14-36%. Váltóra és folyószámlára

Budapest, 111., RAkéesi 05. asti
(Kenyérmező ucca 2) Tcisfóa: József 88

Pénzt havi 2-3%-kal süt'Ő'ba'nk
| AlaptöKe: egymillíárd Korona | Sütő- él Cilii fáSZÍparOSOK Rt.
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X BEMC
meglepetésszepü 

győzelme az fTC-n
fix elsöasxtdiyu bajnokság 

finise
A bajnokság végküzdelniében szenzá

ciós győzelmet aratott a BEAC még egy 
héttel ezelőtt a kiesés veszélyével küzdő 
csapata az FTC fölött.

Az egyetemiek bámulatos lelkesedés- 
Bel küzdötték végig a mérkőzést és bár 
hz FTC csapatát a balszerencse üldözte 
és csaknem az egész mérkőzés alatt fö
lényben is volt, az egyetemi csapat 
megérdemelte a győzelmet.

A győzelmet jolentő egyetlen gólt 
Marciinké) lőtte a második félidőben.

12:O-ra győzött 
a Hűsipar*osoft 
Sport Clubja 

Rx új etsöosxtdlyuak t 
az Éksxenésx és Húsiparos
Szenzációs győzelmet aratott a Hús

iparotok SC. a II. osztályu bajnokság 
finisében a KTE ellen.

A vasárnapi találkozáson a KTE csa
patát 12 : 0 arányban győzték lo a Hus- 
iparosok és ezzel be is jutottak az első 
osztályba. Bár a TTC is győzött — és 
igy egyenlő pontszáma van riválisával, 
rosszabb gól aránya folytán azonban a 
harmadik helyre szorult.

A többi másodosztályú eredmény n 
kivetkőző:

TTC—Föv. T. Kör 3:0. — UTSE—ETO 
3:0. — Postás—33 FC 1:1. — BAK— 
KAOE 1:0. — Ékszerész—ETMTE 1 ? L

n vidéki diákság 
előretörése az országos 
középiskolai bajnok

ságokban
Kétnapos kemény munka után vasár

nap, az esti órákban fejezték be a 
KISOSz országos bajnoki küzdelmeit. 
Csaknem 300 diákatlóta nevezett be a 
versenyre, ezek közül egész sereg ke- 
ménykötésü vidéki flu utazott fel a 
fővárosba.

A rendezés ellen sok kÖZogásunk nincs, 
aaonban egy súlyos tévedést, lehetetlen 
szó nélkül hagynunk.

A 106 méteres síkfutás bajnokságát 
téves bírói ítélet döntvitte el Füstös 
javára, amennyiben az első befutó 

a hódmezővásárhelyi Paku volt.
Kellemes meglepetés volt., hogy leg

szebben a vidéki diákok szerepeltek a 
Versenyen.

Az eredmények a következők:
100 méteres síkfutás: Bajnok: Füstös 

(Vörösmarty fr.) 11.5 mp.
800 méteres síkfutás: Bajnok: Szász 

(SzL László rg.) 3 p. 12.4 p.
Súly dobás: Bajnok: Király (Mezőtúri 

fg.) 11.24 m.
Diszkosz: Bajnok: Kiss (Mezőtúri fg.) 

84.12 m.
Intézeti növekvő staféta: Bajnok: Bó- 

lyai fr. I p. 41.01 mp.
Távolugrás: Bajnok: Kot’dcs (Izabella 

». fk.) 6.22 m.
110 méteres gátfutás: Bajnok: Füstös 

(Vörösmarty fr.) 17 J mp.
100 méteres síkfutás: Bajnok: Szabó 

(Egri fr.) 55.4 mp.
200 méteres síkfutás: Bajnok: Paku 

(Hódmezővásárhely) 24.2 mp.
1500 méteres síkfutás: Bajnok: PilMnyi 

(Márvány fk.) 4 p. 35.2 mp.
< 100 méteres staféta: Bajnok: Győri 

felső keresk. iskola. 46.8 mp.
Gerely vetés: Bajnok: Kacsán (Pápai 

icfg.) 47.12 m.

X Külföldi fntballercdmények. Bécs- 
bö| jelentik: A mai magyar-osztrák 
labda rugó mérkőzésen a Rapid 4:1 arány- 
bán győzött, a Magyar Testgyakorlók 
köre csapatán. — Prágából jelentik; A 
cscii-oNztrúk labíUtugÖmérkőzéson az 
osztrák csapattal szemben a csehek 8:1 
arányban győztek.

X Az UTE legyőzte a Vasasokat. A 
Magyar Kupáért játszott vasárnap a 
két kitűnő elsőosztályn együttes. Igazi 
s/ezónvógl mérkőzés volt, amely kevés 

A mérWté. „htett 
Bz UTE lett, nmefv 3*1 irtat, lo elWeMt. ’ ’ n'*'rrb“‘

SPORT
Válogatott aílétálnkszép 
szereplése Berlinben 
Zz öt Vávos atlétikai viadalán Budapest a 

második helyre került
..Az öt város nemzetközi atlétikai 

mérkőzése" vásárnál) befejeződött. Be
fejeződött pedig úgy, hogy a magyar 
válogatott atléták szereplése a legszebb 
sikerrel járt.

Berlin, Budapest, Amsterdam, Oslo és 
Róma atlétikai sportjának reprezentán
sai közül Budapest válogatott atlétái a 
második helyre kerültek.

A főbb eredmények a következők:
100 méter. 1. Rózsahegyi (Budapest) 

10.8 mp. 2. Andersen (Oslo). 3. Schlösske 
(Berlin).

Válogatott 
hölgyuszógárdánk 

vereséget szenvedett 
az osztrákoktól

Zz egyetlen aktivünk: Molnár Ella új melluszó 
rekordja — Nagy csalódás az egész vonalon

Nagyszámú közönség előtt bonyolí
totta le a Magyar Úszó Szövetség az 
az osztrák-magyar válogatott hölgyuszó- 
mérkőzést. Szép és előkelő közönség töl
tötte meg a Császárfürdő uszodáját ez 
alkalommal.

Sajnos, a vasárnapi küzdelmek nőm 
hozták meg azt az eredményt, amelyet 
vártunk. Hölgyuszógárdánk nagyszerű 
fejlődése azt a reményt keltetto ben
nünk, hogy végre revánsot tudunk venni 
az osztrákokon. Reményünk azonban 
nem teljesedett be, az osztrák hölgyek 
bámulatosan nyugodt és fölényes küzde
lem után érték el győzelmeikéi.

Ár. egyetlen örvendetes esemény 
Molnár Ellának szombati pompás 
győzelme a 100 méteres mellúszás
ban, amellyel megdöntötte a ma

gyar rekordot.
Csalódást keltett Melegh Ilonka is. A 

stafétában ugyancsak az osztrákok 
győztek.

Az eredmények a következők:

Válogatott mérkőzés Ausztria és 
Magyarország között.

100 méteres gyorsuszás.
Győztes: Molnár Ella (Magyarország) 

1 p. 33.4 mp. (Országos rekord!)
2. Vermes Edtth (Magyarország) 1 p. 

38.2 mp.
3. Heddy Bicnenfeld (Ausztria).
100 méteres hát úszás.
Győztes: Hilda Konefrny (Ausztria) 

1 p. 85 kétötöd mp.
2. Helly Rrcitcgger (Ausztria).

100 méter. 1. Sclnnidt (Berlin) 51 mp.
2. Barsi (Budapest).

1500 méter. 1. Bellonl (Budapest) 
4:12.8 mp.

10.000 méter. 1. Király Pál (Budapest). 
íXlOO méteres staféta. 1. Berlin 42.8 

mp. 2. Budapest 42.8 mp. 3. Róma. 4. 
Oslo. 5. Amsterdam.

Olimpiai staféta. 1. Berlin. 2. Buda
pest. 3. Oslo. 4. Róma. 5. Amsterdam.

110 méteres gát. 1. Trossbach (Berlin) 
15.7 mp.

3. Meleg Ilonka (Magyarország).
Részletes eredmény a következő;
100 méteres hátuszás. Győztes: Hilde 

Konetzny (Ausztria) 1 p 35.4 mp. 2. 
Helly Breitsteeker (Ausztria). 3. Berecz 
Ilonka (Magyarország).

SXlflO méteres hölgy üsző staféta. 1. 
Ausztria 3 p 0.1 mp. 2. Magyarország.

Pontversenyben Ausztria 22.5 ponttal 
győz Magyarország 13.5 pontja ellen.

g BEAC
atlétikai versenye
Legjobb atlétáink távollétében bonyo

lította le a. Budapesti Egyetemi Atléti
kai Club országos atlétikai viadalát va
sárnap egész napon át, a lágymányosi 
pályán. A verseny keretéeben bonyolí
tották le a főiskolai bajnokságokat is.

Főiskolai bajnokságok:
1000 méter. Bajnok: Remeez (BEAC) 

2:53.4 mp. 2, Vadon (MAFC).
1X200 méteres főiskolai staféta. 1. Lu- 

dovika Akad. 1:37.2 mp. 2. MAFC. 3. 
BEA*'

Egyéb számok:
100 méter, hcndicep. 1. Ráday 11.7 mp. 

— Súly dohás, hendice.p. 1. Huber 1356 
cm. — Gerelyvetés. 1. Gyurkó (FTC) 
5814 cm.

Magasugrás, hendicep. 1. Bar tál (Pos
tás) 190 cm. — 2000 méter, I. osztály. 1. 
Kabáth (MAC) 5:52.3 mp. — Diszkosz:
1. Somló (MTK) 4130 cin.

X A zsidó rlmndzlum taraaüuncnébe 
Szépszámú, előkelő közönség töltötté 
ineg vasárnap délelőtt a Millenáris 
pálya tribünjeit. A MilIú gimnázium 
tartotta szokásos évzáró ünnepélyét Az 
intézet ifjúsága még a múlt évi nagy 
nrnannnepéiyen bemutatott gyakorin 

tait is felulnnilo gnz,i„g programot bo
nyolított le. Különösen a zenére végjeit 
szabadgyakorlatok nyerték meg a U 
zonseg tetszését. A nyújtón é. 
bemutatott gyakorlatok még artistának 
« becsületére válnának. A betanítás é, 
rendezés gyönyörű munkájáért kiváló 
tornaszb.íjpokunk, Dilckitein Zoltán 
Intézel tornatanára érdemel 
dSUOrttv!n<'llr kcrcWl>«n közreniiikö- 
dott a \AC pompás mlntacsanafa is

X A Törekvés SE országod i JuSgi 
birkózó versenye. Pehelysúly: 1. Aranyi 
Lajos (MTE). 2. Zombory Imre (MTK) ’Sdbatz Lajos (MÁV)?,. Széli IaS 

5'2®*?'- fíónnH,^<By: 1. Klingef László 
(UTE). 2. Bede Lajos (Törekvés). 3. Fle- 
cker Mátyás (MTE). 4. Szemerédy Ist
ván (Törekvés). Kisközépsuly-. 1. Stieder 
Jenő (Testvériség). 2. Kiszclu János 
testvériség). 3. Ileissinger Fereno 
(MTK). Nagyközépsuly: 1. Rausnitz 
György (MTE). 2. Lipardi Miklós (Tö
rekvés). 3. Erős Béla (Postás). 4. Reis- 
ner Mór (Törekvés). Nehézsúly; 1. Tu- 
nyogi József (FTC). 2. Felhő József 
(MÁV). 3. Varga Lajos (Törekvés).

Bajíárs
nyerte azaiagidHat

Budapesti lóversenyek
Az alagi ellj, a tegnapi versenyek fő

futama a tavaszi ineeting szenzációja 
volt, mert starthoz álltak benne legjobb 
hároméveseink. A parádénál legjobban 
Bajtárs és Montalto tetszettek, mig Tn- 
grain nem tette a derbyló benyomását. 
Start után Kuslos vezet Bajtárs és Si- 
rocco előtt, a fordulóban Bajtársat lo
vasa visszaveszi és igy Bogey kerül a 
második helyre, a távoszlopnál Kustos 
verve van, az újra felhozott Bajtárs ke
rül az élre és könnyen nyer a végén 
jövő Siroceo ellen. Jugrani d slárt/ól a 
célig utolsó volt, Bajtárs mai forhuíjó
val, nem hisszük, hogy a derbykbén le
verőre találna. A második futamban 
óvás volt, a nyerő, lhicáfot hivatalból 
disqualiflkálták. mert az egész mezőnyt 
a távoszlop után keresztezte, Igv Plexi
kéin lett az első. A Gödi handieapban 
az igazgatóság Magyarán lovasát. Gu
táit, 1 millió koronára büntette, mert, a 
célt elnézte. A futamok részletes ered
ménye a következő:

I. ’. Novaru (Szabó L. 2 és fél). 2. 
Mödi (1 és fél). 3. Rangos (4). F. m.l 
Donna Sol, Parisienne. Háromnegyed h. 
nyak h. Tol.: 10:44, 17, 16.

II. 1. Piczikém (Martinék 3). 2. 
Gyöngyi (3). 3. Planéta («). F. in.: Ál
mom, Murnlan, Fenegyerek II., Dttkát. 
Fél h. Töt.: 10 : 58, 17. 16, 20.

III. Jfrzgi rfU. 1. Bajtárs (Sajdik 3).
2. Srocco (Schejbal 5). 3. Montalto (Un
tai 2 és fél). 4. Bogey (6). F. m.: Kus
tos, Ingram. 1 h., 1 li. Tót.; 10:50, 22 
és 23.

IV. 1. Székely vér (Szabó L. II. 3%).
2. Magyarán (6). 3. Paraszt (12). F. m.: 
Adut, Szándék, Korax. Mohren Kön lg, 
Delila, Sarkanfyus, Patrícius. % h., 1 h. 
Tót.: 10:48, 22, 23 37

V. 1. Mufti (Schejbal V/9 reá). 2. Szó
szegő (3). 3. Mileva (2). F. m.: Suti,
Cleeljr, Sári biró, Sobri, Hetyke, Kóbi. 
Szélcsap, Szabadság, Hodas. 2 h., nyak 
hossz. Tót.: 10 :18, 12, 14, 13.

VI. Helivon (Schejbal 8/10 reá). 2. 
Szumir (6). 8. Liborlus (2 és él). F. m.: 
Mélia, Fruzsi, Mit szól hozzá. Da- 
maskus.

Mozikép-Otthon
órliil iil«,i ninrii

A nő jósa
Amortka nagy filmje 6 folv. 

Rlehard Talmadgo i

A kísértetek klubja
(Tfgj. 5 felv.)

A sfraőwoliflka
HlRADÓ (4, 4, ». 10
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Kereskedő ét Iparos Újság
Lényeges módositósokra szorul u 
korlátolt felelősségit társasúgokról 

szóló törvényjavaslat
A gazdasági élet már régóta érzi 

hiányát egy olyan társulati formának, 
amely átmeneti alak volna a közkere
seti társaság és részvénytársaság kö
zött. Ezt a közbenső társulati formát 
külföldön már régen megvalósították a 
korlátolt felelősségű társaságok révén. 
A magyar gazdasági élet eddig is nagy 
kárát vallotta e társulati forma hiányá
nak és erro vezethető vissza az, hogy 
annyira elszaporodtak a kisebb gazda
sági jelentőségű részvénytársaságok, 
amelyeknek az általuk képviselt tőke
erőt és részvényeseik csekély számát te
kintve a korlátolt felelősségű társaságok 
között lett volna a helyük.

Kissé elkésve foglalkozott, tehát a kor
mány a korlátolt felelősségű társasá
gokról szóló törvényjavaslattal, amelyet 
most terjesztett az érdekeltség bírálata 
alá. Elkésve, azonban mégsem későn, 
sőt időszenien is, amennyiben a fölérté
kelésről szóló rendeletben foglalt tila
lom uj részvénytársaságok alapítását 
csak milliárdos részvénytőke esetén te
szi lehetővé, a kis tőkecőt képviselő vál
lalkozások számára tehát meg kell te
remteni azt a társulati formát, amely 
a gazdasági életben elhelyezkedést ke
reső tőkék koncentrálását lehetővé teszi.

Minthogy ilyenformán az uj törvény 
és az uj vállalkozási forma célja első
sorban az lesz, hogy a vállalkozások 
megkezdését elősegítse, a törvényjavas
lat rendelkezéseiben is mellőzni kell 
minden olyan intézkedést, amely a kor
látolt felelősségű társaságok létesítését 
megnehezíti. Vonatkozik ez elsősorban 
aa alakiságokra és a megalakulás for
maságaira, amely szempontból kifogá
solnunk kell azt a rendelkezést, amely 
az alapításhoz közokiratok használatát 
írja elő. Ez feleslegesen nehezíti és drá
gítja a korláltolt felelősségű társaságok 
megalakulását, e rendelkezés helyett te
hát olyan intézkedést kell a javaslutba 
felvenni, amely megengedi a magánok
iratok használatát és csak az aláírások 
hitelesítését kívánja meg.

Vitás lehet az, vájjon kell-o a korlá
tolt felelősségű társaságokra is olyan 
tőkeminimumot megállapítani, amely a 
részvénytársaságokra a felértékelési 
rendeletben megállapított minimumhoz 
hasonlóan előírja azt a legkisebb alap
tőkét, amely nélkül korlátolt felelősségű 
tánsaság meg nem alakulhat A gazda
sági szabadság elvi álláspontjából ki
indulva milnden ily korlátozó rendelke
zés elvetendőnek látszik.

Módosítani kell továbbá a jótállási kö- 
teleziditségre vonatkozó rendelkezéseket 
is. A. törvényjavaslat szeriut ugyanis a 
korlátolt felelősségű társaság tagjai 
nemcsak a meghatározott alaptőke be- 
szolgáltatásáért felelnek, hanem ezenfe
lül egy meghatározott jótállási összeg 
erejéig is, amely jótállási összeg nem 
lehet csekélyebb a törzsbetót összegénél. 
Ez a rendelkezés lóhát azt jelenti, hogy 
a korlátolt felelősségű társaság tagjai 
a törzsbetóten kívül még ugyanolyan ér
tékben jótállással is tartoznak.

Ez n rendelkezés nagyon kétes értékű 
biztosíték, ha ugyan egyáltalán biztosí
ték, emellett, mindig ki is játszható. 
Mint biztosíték kétes értékű azért, mert 
az, aki valomoly korlátolt felelősségű 
társaság formájában alakuló vállalko
zásban résztvwz, abba rendszerint egész 
mozgósítható . bőkéjót fekteti bele, ennél
fogva egy haoonló összegű további jót
állás tulajdonfcóponi anyagi értékkel 
rendszerint nem bir. A kijátszás lehető
sége pedig az üzletrész átruházásával 
történhetik.

Általában a törvényjavaslat intézke
déseit abból a már említett szempontból 
kell vizsgálni, hogy az feltétlenül szük
séges biztosítékoktól eltekintve, lehető
leg mennél könnyebbé tegyék a korlá
tolt felelősségű társaságok megalakulá
sát és uj vállalkozásoknak ebben a tár
sulati formában történő megindulását.

Az Országos Kereskedő és Iparos Szö
vetség a fent ismoi-tetott szempontok 
figyelembevételével állította össze az uj 
törvényjavaslatról szóló véleményét, 
amelyet a kereskedelmi miniszter elé fog 
terjeszteni.

A forgalmi adó reformjának 
megsürgetését fogja indítványozni az 
OKISZ elnöke a főváros közgyűlésén
Előreláthatólag pártkiilönbség nélkül elfogadják az 

indítványt
Amint ismeretes, hónapok óta 

folynak a meddő tárgyalások és 
előkészületi munkálatok a forgal
mi adó reformja tárgyában, anél
kül, hogy Vargha Imre államtit
kárnak már régebben tett ígérete 
egy lépéssel is közeledne a meg
valósuláshoz.

Az érdekképviseletek is csupán 
néhány nappal ezelőtt terjesztették 
be részletes reformjavaslatukat a 
pénzügyminisztériumhoz, s hir 
szeriut

a pénzügyminisztérium szak
előadói csak most kezdik „ta
nulmányozni" a reformot, ahe
lyett, hogy az érdekképvisele
tek munkájával párhuzamo
san ejtették volna meg számí

tásaikat.

s eljárásának, eredményéről záros 
határidőn belül tegyen jelentést a 
közgyűlésnek. Lédermann indít
ványának indokolása kapcsán fel
világosítást fog követelni a tanács
tól arra vonatkozólag is, hogy mi 
történt eddig a városházán a 
forgalmi adó kérdésével kapcso
latban, amely a fővárost már azért 
is közelről érdekli, mert a forgalmi 
adóból származó részesedése egyik 
legnagyobb bevételi forrása.

Úgy értesülünk, hogy ezzel a 
fontos kihatású indítvánnyal még 
nem zárul le az a mozgalom, amely

a városházán a forgalmi adó re
formja érdekében megindul s nem 
lehetetlen, hogy

a pénzügyminiszter iránti bi
zalmatlanság kifejezésére is 

sor kerül
annál is Inkább, mert ebben a kór. 
désben a törvényhatósági bizottság 
tagjainak túlnyomó többsége tel
jesen egyetért.

Végül pedig nyilatkoznia kell 
a tanácsnak arra vonatkozólag is, 
hogy a reform megvalósulása ese
tén, hogyan kívánja leépíteni a 
feleslegessé vált ellenőröket, ki
ket a legutóbbi hónapokban tö
megesen nevezett ki, jobb ügyhöz 
méltó buzgalommal. Erre vonatko
zólag az a vélemény alakult ki. 
hogy a tanács könnyelmű eljárá
sáért nem szabad ártatlan exisz- 
teneiákat felelőssé tenni, s módot 
kell találni a kérdésnek méltányos 
megoldására. '

Deficittel
zárult külkereskedelmünk elstf

Teljesen bizonytalan ilyen kö
rülmények között, hogy a „tanul- 
mányozás“ mennyi időt fog 
.igénybe venni, de Vargha Imre 
államtitkár több kijelentéséből 
arra következtet az érdekeltség, 
hogy az államtitkár el akarja 
taktikázni Ígéretének beváltását, s 
inkább hajlandó tápot adni annak 
a feltevésnek, hogy a szaporított 
létszámú pénzügyminisztériumban 
nem folyik komoly munka, mint
sem a beigert reformot sürgősen 
végrehajtsa.

Ilyen körülmények között ter
mészetesen

kétséges, hogy a. julius l ére 
megszabott határidőre elké- 
szül-e a forgalmiadózás re

formja,
s az érdekeltségek joggal tartanak 
attól, hogy a pénzügyminisztérium 
nem csupán rövidlejáratu halasz
tásra gondol.

Éppen ezért felmerült annak 
szükségessége, hogy a reform 
fnegvalósitása érdekében erélye
sebb lépések történjenek s a pénz
ügyminisztérium vezető urai végre 
tudomásul vegyék, hogy ez az 
életevágóan nagyjelentőségű kér
dés, melytől a magyar kereskede
lem és ipar léte és jövője függ: 
nem lehet bürokratikus szeszélyek 
játékszere.

Az erélyesebb akciónak egyik 
legjelentősebb mozzanata lesz, 
hogy

Lédermann Mór, az Országos 
Kereskedő és Iparosszövetség 
elnöke a főváros törvényható
ságának első érdemleges köz
gyűlésén indítványt nyújt be 
a forgalmi adó reformja tár

gyában,
és javasolni fogja, hogy tekintet
tel a kereskedelemnek ós iparnak 
várospolitikai szempontból való 
nagy jelentőségére: utasítsa a 
közgyűlés a tanácsot, hogy a re
form keresztülvitelét minden ren
delkezésre álló eszközzel sürgesse,

negyedévi mérlege
52’6 millió aranykorona a behozatali többlet - A szövetek 

importjának arányszáma 5Q,.al emelkedett
Statisztikai adatok a kikészítési és javítási forgalomról

A Statisztikai Hivatal most tette 
közzé külkereskedelmi forgalmunk
nak ez év első három hónapjára vo
natkozó adatait.

Eszerint a behozatal értéke 179.8, 
a kivitele pedig 127.2 millió arany
korona, a mérleg tehát 52.6 millió 
aranykorona passzívummal zárult. 
Az előző év ugyanez időszakához 
képest, úgy a kivitel, mint a behoza
tal növekedett. A mérleg passzivi
tása ezúttal mégis nagyobb, mert 
a behozatalt felszabadító intézkedé
sek folytán a kivitel emelkedése 
nem tudott lépést tartani a behoza
tal emelkedésével. A mérleg azon
ban januártól kezdve fokozatos ja
vulást mutat. A passzívum ugyanis 
januárban 28.2, februárban 18.9, 
márciusbau 5.4 millió aranykorona 
volt. Az ország kereskedelmi mér
lege tehát, tekintetbe véve a jófor
mán egész Európára kiterjedő gaz
dasági pangást, nem kedvezőtlen. A 
liszt- és cukorexport kivételével 
ugyanis, igen kedvező úgy az állat-, 
mint a tengeri-, tojás- és tollkivi- 
tel fejlődése. Kedvező tünet a zsír
os háji inport megszűnése is. Az 
ipari exportnál azonban visszafej
lődött a kivitelre is erősen dolgozó 
elektrotechnikai iparunk exportja. 
Egyébként az ipari export elég ked
vező képet mutat. A behozatalban 
a pamutszövetek részesedése a múlt 
év első negyedével szemben az össz
forgalomban 10 százalékról, 15.3 szá
zalékra, a gyapjúszöveteké 6.2 szá
zalékról 9.2-re szökött,föl. Nagyobb 
visszaesés csak a kikészített bőrök, 
a szén és a gépek behozatalánál ta
pasztalható.

A behozatal oldalán első helyen 
szerepel 27.4 millió aranykoronával 
a pamutszövet, azután 16.4 millió a 
gyapjúszövet, 15.5 millióval a nyers- 
és megmunkált fa, 9.1 millióval a 
szén, 8 millióval a pamutfonal és 
cérna, 6 millióval a gépek és a ké
szülékek, 4.6 millióval a papír- és 
papíráruk és 4 millióval a vasáruk. 
Említésre érdemes, hogy ez év első 
három hónapjában déli gyümölcsök
ből 2.8 millió aranykorona értékű 
árut importáltunk és hogy búzából 
mindössze 1.3 millió aranykorona 
értékű mennyiséget hoztunk be.

A kiviteli forgalomban a vezető 
szerep a liszté, amiből 21.7 millió, 
aranykorona értékű árut, tehát ke-1

reken ötmillió aranykoronával több 
értékű mennyiséget vittünk ki. mint 
a múlt év hasonló időszakában; Je
lentékeny volt a vágó- és igásáílat* 
exportunk is. Ebből 15 millió aranya 
korona értékű árut vittünk ki. Cu^ 
korexportunk 6.9 millió, tenkerb 
kivitel ünk,5.9 millió, tojáski vitelünk- 
5.6 millió és tollexportunk 3.6 millió! 
aranykoronát tett. Rozsból ötmillió, 
búzából 4.8 millió aranykorona ér
tékű árut exportáltunk, vagyis bői 
ven kompenzáutk azt az összeget, 
amellyel a búzaimport következté
ben szaporítottuk a kereskedelmi 

mérleg passzív oldalát. Az ipari ex
port terén első helyen említhetjük 

. 3.9 millióra, rugó gép- és készülék
exportunkat. majd a 2.9 milliót tevő 
villamosgép- és készülékkivitelűm 
két. Vasáruból 2.2 millió aranykor 
róna volt a kivitelünk.

Az alább közzétett adatoknak küi 
lönös érdekességet ad az a körül
mény, hogy először látjuk kimutatva 
a kikészitési és javítási forgalmat. A 
külkereskedelmi forgalomnak ilyen 
szempontok szerint való megosztá
sáról az alábbi statisztika nyújt tái 
jékozta tót;

Be-
Bc- KI- hozatali (—

hozatal vitel 111. kiviteli 
(+) többlet) 

1925 Jan.-március havában
Teljes forgalom 179.8 127.2 -52.6

Ebből:
Tulajdonkópenl forg. 169.6 106.1 —684
Kikészitési forgalom 9.8 18.3 + 8.5
Javítási forgalom 0.4 2.8 + 2.4

Jenő £s
Budapaat. IV. karUlat, Ssarb ucca •

S. aadington & Co Ltd 
londoni posztógyári 
cég vezérképviselöi

Társa

Osutscli Mór és Fial
Vilmos csillár üt 6 35

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Si5r^«s 
árugyár. Posztó- és bélésáruk nagyban

Hz Orozépoa Kereskedő és Iparos Szdvetsép hivatalos lepje
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A tisztességtelen verseny 
esetei elszaporodtak 

Hólabda-rendszerU üzelmek és névbitorlások
'A' tisztességtelen verseny elleni 

.védekezésről szóló törvény egy évi 
fennállása alatt a kereskedelmi és 
Iparkamarákban szer.veztt választott 
bíróság meglehetősen kis forgalmat 
bonyolított le, amennyiben összesen 
38 eset került tárgyalásra és ezek kö
zül is 35 egyességgcl végződött, íté
lethozatalra tehát csak 3 esetben ke
rült a sor. A büntető bírósághoz ez
alatt az idő alatt mintegy 70 felje
lentés érkezett, ezeknek az eseteknek 
túlnyomó nagy többségét azonban 
szintén egyességgel intézték el.

A rossz gazdasági viszonyok foly
tán kiélesedett üzleti verseny az em
lített két hatóság ügyforgalmát is 
nagyon megduzzasztotta és mindin
kább szaporodnak azok az esetek, 
amidőn a választott bíróságnak es a 
büntető bíróságnak a versenytársak 
panaszára a tisztességtelen verseny 
elleni védekezésről szóló törvénybe 
ütköző cselekmények miatt kell íté
letet mondani ok.

Az említett hatóságokat legföké- 
pen a hólabda-szerü üzelmek miatt 
emelt panaszok foglalkoztatják.ame
lyek főleg a cipőszakmában és a 
textilkereskedelem egyes ágaiban 
harapóztak el. Ezeknek a hólabda- 
szerü üzelmeknek a megindítójuk a 
legtöbb esetben még a saját üzleti 
érdekeik szempontjából is ferde hely
zetbe kerültek, mert a hólabda-szerü 
árusítást minden számvetés nélkül 
kezdték meg és azokat a kötelezett
ségeket sem tudják teljesíteni, ame
lyeket körleveleikben és utalványai
kon vállaltak. Ilyenformán azután 
ezek a hólabda-szerü üzelmek a leg
több esetben már a büntetőjogilag 
üldözendő csalás vétségének a hatá
rát is átlépik, amelyeknek elbírálása 
mar. nem is a választott bíróságnak, 
hanem a rendes büntető törvény
széknek a feladata.

A tisztességtelen . cselekmények 
másik nagy csoportja a gazdasági 
életben ismert neveknek az után
zása. Ebben a csoportban a legkü
lönbözőbb ebetek fordultak elő. Leg- 
,többnyire arról van szó. hogy azok 
a kereskedők, akik az üzleti élettől 
cgyidőre visszavonulva régi válla
latukat cégükkel együtt eladták, a 
gazdasági viszonyok rosszabbra for
dultával ismét régi szakmájukban 
akarnak tevékenykedni s új vállal
kozásuk megjelölésére saját régi jó
nevű cégüket kívánják felhasználni. 
Ezt a szándékukat azonban nem va
lósíthatják meg anélkül, hogy kárt 
ne okoznának annak a versenytár
suknak, akinek annakidején régi üz
letüket eladták és aki a régi cég 
Alatt folytatta a vállalatot. Ilyen 
eset volt például Katschinka Kornél 
esete, aki üzletét eladta és 8 évig 
bem foglalkozott hasonló üzlettel. A 
tvevő Katschinka Kornél Utóda cég 
Blatt folytatta a régi vállalatot és 
amidőn Katschinka Kornél 8 év 
után saját neve alatt újból üzletet 
akart nyitni, a régi vállalat vevője 
tiltakozott ez ellen és Katschinka 
Kornélnak saját neve használatától 
yaló eltiltását kérte. Az ügy egyes
séggel végződött, amennyiben Ka
tschinka Kornél kötelezte magát 
arra, hogy újból megkezdett üzletét 
Katschinka K. és Társa cég alatt 
fogja folytatni.

A választott bíróságnak ezekben a 
névhasználati ügyekben az a felfo
gása, hogy amennyiben valamely 
név nem a személynek, hanem vala
mely vállalatnak megjelöléseként is
meretes. az illető nevet a vállalat 
jogszerű tulajdonosa használhatja 
csupán, tehát még saját nevének 
használatától is el kell tiltani azt. 
aki nevét valamely vállalattal együtt 
másra ruházta át.

Hasonló esetek voltak Biró-Bach- 
puchnak Bachruch A. ellen indított 
abbanhagyási keresete, továbbá a 
Perlesz Sertésnagyvágó Rt.-nak Péri 
Perlesz nagfvágó ellen indított pere, 
mely utóbbi esetben a választott bí
róság arra kötelezte alperest, hogy 
a régi vállalattól való megkülönböz
tetés céljából Péri (Perlesz) Dezső 
nevet egyforma betűkkel és mind a 
három szót együttesen löteles hasz- 
nálnV.

A választott bíróság a gazdasági 
élfittől visszavonult kereskedők ne
vének használatát sem engedi meg. 
Ezt az elvet Luczenbacher esetében 
mondotta ki a zsűri.

Legutóbb a következő érdekes eset 
foglalkoztatta a választott bírósá
got: Egy fényképész, aki elköltözött 
régi helyéről, házi Urával abban ál
lapodott meg, hogy a kapu alatti ki
rakatát továbbra is fentarthatja. 
Egy év múlva azonban a házba új 
fényképész költözött be, akinek ér
dekeit sértette a versenytárs kira
kata, közbelépésére tehát a háziúr 
felmondotta a régi fényképésznek a 
kirakat-bérletét. Erre a .régi fényké
pész óvásszerű plakátot függesztett 
ki még meglevő kirakatában, amely-

ben figyelmeztette a közönséget, hogy 
ő már nem lakik ebben a házban, te
hát ne keressék fel a házban lévő 
műtermet, hanem jöjjenek új műter
mébe. Egyúttal pedig a szóbanforgó 
kirakatra hivatkozóknak nagy áren
gedményt helyezett kilátásba. A 
házba beköltözött új fényképész ke
resetére elítélték az illetőt tisztes
ségtelen verseny címén a vevőkör 
elvonása miatt és kötelezték ezen 
cselekmények abbahagyására.

Sokat foglalkoztatják még az üz
leti világot azok a hirdetések, ame
lyekkel egyes vállalatot úgynevezett 
.ingyennapot hirdetnek, nevezetesen 
azt, hogy a hónapnak valamelyik 
napját sorshúzás útján megjelölik 
és az illető napon eszközölt bevásár
lások után fizetett összegeket a vál
lalat a vevőknek visszatéríti. Ez két
ségkívül kimeríti a tömeges és gyors 
vásárlásra ingerlő eladási módszer 
tényálladékát, ennélfogva ily rend
szerű eladással csak külön iparható
sági engedély mellett szabad foglal
kozni.

; Mit várhat Magyarország 
a német vámemelésektől I

Szabadkereskcdők és védővámosok harca Németországban
« A Dawes-féle tervezet valóságos 
i csodaszernek bizonyult Németor

szág részére; a moratórium és az 
. ezzel kapcsolatban megkapott 800 

millió aranymárkás kölcsön uj élet
ei ixirként hatott a német kolosszus 
részére, amely

egy rövid .év lefolyása alatt 
nemcsak a költség vetési deficitet 
tüntette el, hanem 1117 millió 
aranymárkás felesleget produ

kált.
A költségvetési egyensúly tehát 
helyreálittatott. ellenben nem állott 
még helyre, a külkereskedelmi mér
leg egyensúlya, csaknem 3 milliárd 
arany márka a német birodalom egy 
költségvetési évi behozatali több
lete, azaz

tfiínden ctfyéínémát ^pólyáira 
csaknem 50 aranymárka évi be
hozatali teher jut, illetve eny- 
nyivel adózik a külföldnek min

den német- fogyasztó.
A német államférfiak főgondját 
most a külkereskedelmi deficit meg
szüntetése képezi, tudják, hogy a 
Dawes-féle tervezet által terhűkre 
rótt szolgáltatásoknak csak áruban 
tehetnek eleget, ez pedig csak úgy 
lehetséges, ha többet termelnek, 
mint amennyit fogyasztanak és töb
bet exportálnak, mint amennyit im
portálnak.

Tehát mindenekelőtt a külkeres
kedelmi mérleg egyensúlyát kell 
helyreállítani, és most jönnek a 
protekcionisták az öreg ágyúval, 
hogy védővámokra van szükség, 
hogy csakis erős vámvédelemmel 
lehet a nemzeti termelést annyira 
felfokozni, hogy megfelelő export
többletet produkáljon.

Arra azonban nem gondolnak, 
hogy minden hatás ellenhatást 
szül, hogy a német vámvédelem 
szigorítása olyan r epresszál iákat 
vonhat maga után, melyek a ki
vitelt legalább olyan mérvben 
fogják csökkenteni, mint ahogy 
az uj német vámok csökkentik 

majd a behozatalt!
Elsősorban az agrárvámokat készül 
felemelni a birodalmi gyűlés előtt

• levő vámtarifanovella, amely julius 
r 1-én lép életbe, ha a birodalmi gyü-
• lés többsége elfogadja. A novella
• szerint a ___
l leginkább érdeklő 
i termékek vámtételei 
í fognak alakulni:
í búza eddigi vámja 3.5 

felemelt vámtétel 5.5 
rozs eddigi vámja

■ felemelt vámtétel
1 zab eddigi vámja
1 felemelt vámtétel
i zsír eddigi vámja
• felemelt vámtétel 10.2

Mig tehát a búza, rozs______
60—65%-kai emelkedett, addig 

; zsír vámjánál az emelkedés csak 
' 20%, ami azt tanúsítja, hogy az uj 

vámtarifa megalkotóira a búza, 
rozs és zabtermelő nagybirtokos 

junkerek voltak döntő befolyással.

A német búzaárak 26—28 arany
márka között ingadoznak az import
paritást nem érik el, miért tehát 
mégis a vámemelés? A német nagy
birtokos érdekeltség úgy látszik a 
várható jó termés dacára az árak 
újbóli felsrófolására számit és ne
hogy a 28—32 aranymárka közötti 
külföldi áru konkurenciája útjában 
álljon a belföldi áru áremelésének, 
ezért kell emelni a vámokat. A 30 
aranymárkás külföldi búza 32 már
kára fog emelkedni az uj vámtarifa 
folytán, a belföldi termelő tehát 
30—31 márkára felemelheti búzájá
nak az árát, anélkül, hogy a kül
földi konkurencia keresztezné út
jait.

Bennünket főleg a liszt, sertés és 
lóvámok érdekelnek. A liszt vámját

csaknem 100%-kai emeli fel az 
uj tarifa; 10 aranymárkáról 18

aranymárkára, ami más szóval 
azt jelenti, hogy félmillió mm. 
liszt exportálása esetén 9 millió 
arany márkát kell leróni vám fe

jében.
. Súlyosan emeli a novella a sertés 
es lovámokat is. 90 márkáról 500, 
illetve 9 márkáról 18 aranymárkára. 
De utóbbi emelessel szemben meg 
van az, ellenfegyverünk, ugyanis 
Németország importál tőlünk 'lova- 
kát. viszont mi is importálunk Né- 
metországból, főleg az u. n. mok- 
lenburgiakat. tehát ezek behozata
lát en úgy megszoríthatjuk. mint 
ahogy a. nemetek megszorítják a 
magyar lovak behozatalát.

A™1 a lisztexport korláto
zását illeti, ezt sem kell túlságosan 
tragikusan venni, hiszen mi több 
iparcikket importálunk, valamint 
ipari félgyártmányt ; is, Németor
szágból. mint ők tőlünk lisztet, vagy 
gabonát, tehát ki tudjuk parírozni 
a csapást, illetve a kereskedelmi 
szerződéskötés alkalmával csak ab
ban az esetben tehetjük lehetővé a 
nemet iparcikkek behozatalát, ha 
ők viszont nem gördítenek akadályt 
a magyar liszt, illetve gabonakivi
tel útjába. A vámemelés hatása te
hát eliminálódik, igy hiábavaló lesz 
a protectionista erőlködés.

De még kérdés keresztül megy-e 
a birodalmi gyűlésen az uj vámta
rifa, hiszen ott nemcsak a birtoko
sok és gyárosok, hanem a fogyasz
tók is képviselve vannak, akik tud
ják, hogy minden vámemelés az ö 
életüket drágítja meg és ezért ép 
úgy fognak küzdeni most is a vám
emelés ellen, mint 1902-ben a Bülov- 
féle vámtarifa idején.

A harc azonban, amely most kezd 
Németországban kialakulni, csak 
agy fázisa annak a nagy küzdelem
nek, amely a szabadkereskedelcm 
és a védővám eszméi között folyik, 
a küzdelem még nem dőlt el, de mi
nél inkább tért nyer a világpoliti
kában a békeeszme, a kiengesztelő- 
dés és testvéri kézfogás gondolata, 
annál inkább nyer teret a gazdasági 
téren a szabadkereskedelem eszmére, 
melynek győzelmét csak feltartóz
tatni lehet, végleg megakadályozni 
azonban nem.

Jön az olcsósági hullám 
az élelmiszerpiacon 

Búza, liszt, kenyér és burgonya-bessz 
követi a hús áresését

korona 
az uj

ezer,

bennünket magyarokat 
mezőgazdasági 

következőleg

3
5
3
5
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aranymárka, 
aranymárka, 
aranymárka, 
aranymárka, 
aranymárka, 
aranymárka, 
aranymárka, 
aranymárka. 
ét zab vámja 

a

Az utóbbi hetekben a budapesti 
gabonatőzsdén mindinkább túlsúly
ba jutott a termelők kínálata, mely; 
lyel szemben a kereslet tartózkodó 
álláspontra helyezkedett, aminek 
magyarázata a középeurópai gabo
napiacok, úgyszintén a hazai ter
méskilátások kedvező alakulásában 
található, ami kifejezésre jut az uj 
búzaárak alakulásánál is.

Csehszlovákiában 1.90 ezer. 
Jugoszláviában 3.60 dinár, 
búza ára, mig

a magyar Uj búza ára 39 
korona körül mozog.

Ennek az áralakulásnak döntő je
lentősége lesz természetesen a liszt
árak kialakulása szempontjából is, 
mert szembeállítva a prompt buza- 
jegyzésekkel — kedvező terméskilá
tások mellett — az uj nullás liszt 
ára, mintegy 6000 korona lesz, s

átlagban 25%-al lehet mérsékelni 
a lisztárakat, aminek természe
tesen a kenyér megfelelően ará
nyos olcsóbbodásra kell vezetnie.

Nem férhet kétség ahhoz, hogy 
ennek bekövetkezése esetén a ke
nyér olcsóbbodása nem maradhat 
elszigetelt jelenség az élelmiszer
piacon, s a kenyérárakhoz bizonyos 
mértékben alkalmazkodniuk kell a 
többi, elsőrendű közszükségletet ké
pező élelmicikkek árainak is. így 
kétségtelenül

számítani lehet a burgonya 
nagy mértékű áresésére 

egyrészt a liszt olcsóbbodása alap
ján. másrészt pedig azért is, mert 
olyan nagymértékű, jóminőségü 
burgonya termésre yan kilátás,

mely teljesen biztosítja a belföldi 
fogyasztást, kikapcsolja az utód
államokból való import szükséges
ségét, sőt még exportra is lehetősé
get nyújthat. A békebeli arányok 
alapján a biiza és a burgonya ára 
5 :1 viszonylatban állott egymás
hoz, s szakértők véleménye szjerint 
ennek az aránynak ismét ki kell 
alakulnia.

így tehát meg van minden kilá
tás arra, hogy a hús olcsóbbodásá
val már hónapok óta megindult fo
lyamat nem marad elszigetelt jelen
ség, s

jótékony olcsósági hulld,/n fog 
keresztül vonulni az egész, élelmi

szerpiacom

olcsóbbá téve az ipari bairmelést s 
—- talán — megindítva azt a körfor
gást, mely végre a gazdasági élet 
konszolidációjára vezethet.

Beck Vilmos üs Fial gyapjatrugyAral
Gross — Meserltsch 
Emerich Dite Jíumpoleo

Irodii:
Béc* VI, Hlrscfaangasee 25

Moiczer Viktor. Budapest
ékB.próBB, •* •süstmOva*

Gyár éa raktár- IV. KlfOly kBrút IQ ffélem.) 
Villamos erőre berendezve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- és ezüehnunkAt, alakítást és Javí
tást. Állandó raktár irándenncmú ékszer, arany-, 
ezfistárukban és órákban. Telefónszám: 116—24
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Hiányos
a felértékelési rendelet

A kisrészvényesek sérelmei — Ml történik a latens
tartalékokkal t — Tőkeemelésnél nincs részvényössze

vonási tilalom

A kormány kivételes hatalmat gyakorolhat 
az új alapításoknál

Végre öt hónapig tartó várakozás után 
megjelent a mérlegvalódiság helyreállí
tásáról szóló u. n. felértékelési rendelet, 
melyet Búd János pénzügyminiszter 
már a múlt év végén — nemzetgyűlési 
képviselővé való megválasztása alkal
mával — rétsági programbeszédében ki
látásba helyezett, mint a közel jövő leg
közelebbi alkotását. Közben lefolyt öt 
hónap, eltelt a közgyűlési ezezóu és

a vezető vállalatok — úgyszólván 
kivétel nélkül — nyilvánosságra is 
hozták már mérlegeiket és pedig 

felértékelés nélkül.

Most azután megjelent a. felértékelési 
rendelet és május hó 20-án életbe is lé
pett. A 4200/925. p. ü. sz. rendelet a Tc- 
leezky-félo ideológia győzelmét jelenti. 
A hosszú és heves harc, amely akörül 
folyt, hogy az aranymérleg tétessék-e 
kötelezővé, vagy pedig papírkoronaala- 
pon eszközöltessék-e a felértékelés, 
utóbbi álláspont javára dőlt el. Tehát a 
kisintézetek álláspontja érvényesült, 
melyek az aranymérlegre való áttérés
től minimális aranyvagyonuk miatt 
presztízsük és közgazdasági súlyuk tel
jes elveszítését féltették. A 4200/925. p. ü. 
sz. elejti az aranymérleg tervét és a 
papírkoronákban való felértékelést teszi 
kötelezővé, olyképpen, hogy

minden nyilvános számadásra köte
lezett éég, illetve vállalat tartozik 
1925 január 1-ikl vagyonállagáról 

megnyitőmérleget felvenni,

amely magyar papírkoronákban készí
tendő. A tőzsdén jegyzett vállalatok 
azonban tartoznak angol fontokban is 
feltüntetni aktíváikat és passzíváikat az 
említett fordulónapon fennálló, de rész
letesen meg nem határozott kulcs, il
letve szabályok szerint számítandó és 
igazolandó értékek szerint.

Az igazán hü és reális értékelést meg
könnyítené, ha minden egyes részvé
nyes jogot nyerne mérlegszakértői felül
vizsgálatot kérni annak megállapítá
sára? nem lettek-e a vagyontételek túl- 
alacsonyan mérlegbe állítva a kisrész
vényesek megtévesztése céljából1? Saj
nos azonban a rendelet ezen fontos jo
got csak a részvényesek legalább egy
ötödrészt magábanfoglaló kisebbségnek 
adja meg, ismerve tehát a kisrészvénye
sek szervezetlenségét, ez a jog valószí
nűleg csak írott malaszt marad.

A mérlegvalódiság és hitelesség biz
tosítását célzó intézkedések mellett

legfontosabb intézkedése a felérté
kelés! rendeletnek az alaptőke- 

minimum meghatározása.

Minden nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatnak ugyanis legalább 500 millió 
saját tőkét kell kimutatnia,

uj vállalat pedig csak legalább két 
milliárd korona,

illetve helyi jellegű vállalatoknál 1 mil
liárd korona — saját vagyon — kimu
tatása esetén alakulhat. A rendelet azon
ban az elv alkalmazásában nem szigo
rúan következetes, amennyiben felhatal
mazza a minisztert, hogy „közérdekű" 
esetekben eltekinthessen a minimális 
részvénytőke kimutatásától. De a „közér
dekű” fogalom természetesen definiálva 
nincsen. íjjwí teret nyújt az esetleges 
visszaélésekre, indokolatlan kedvez
ni énybenrészesítésekro is.

Vitás kérdés továbbá, amonnyiben a 
rendelet szövege világosan meg nem 
jelöli, hogy az értékcsökkenési tartalék 
és adótartalék beszámítható-e a kimuta
tandó saját vagyon, illetve saját tőkeerő 
keretében, hiszen az értékcsökkenési és 
adótartalék is tőkeerő, de nem tiszta 
vagyon, amennyiben lekötött célokat 
szolgál.

Amelyik vállalatnak nincsen meg a 
megkívánt tőkeereje, az alaptőkéjét a 
megjelölt minimum összegéig felemelni 
tartozik és úgyszintén tőkeemelésre kö
teles az a vállalat is, amelynél a meg
nyitó mérlegben kimutatott tUzta va

gyon, azaz az aktívák többlete a passzí
vákkal szemben, meghaladja a jelenlegi 
részvénytökét.

A tőkeemelés felbélyegzés utján 
hajtandó végre,

új kibocsátás tilos, ami újabb gát a rész
vényinfláció túltengésével szembon. Ez 
is helyes, hiszen Csonka magyarország 
minden egyes lakosára 20 darab tőzsdén 
jegyzett részvény esik, míg Nagyma- 
gyarországnak 1914-ben csak minden 
harmadik lakosára esett egy-egy tőzs
dén jegyzett részvény. Ez abszurd álla
pot, amelyet miolőbb megszüntetni kell. 
Nem világos azonban a rendeletnek a 
rész vény összevonásra vonatkozó része 
sem. A szöveg ugyanis csak annyit 
mond, hogy részvénytőkeleszállítás cél
jából nem szabad a részvények számát 
csökkenteni, illetve a részvényeket össze
vonni, nem mondja meg azonban, mi
képpen történhetik a részvénytőkefel
emeléssel kapcsolatban a részvények túl- 
magas számának csökkentése céljából 
elhatározandó részvényösszevonás? Pe
dig a kérdés tisztázása elsőrendű fon
tosságú. főleg a kisrészvényesek szem
pontjából. Ha például a Hitelbank 
1,375.000 darab részvényének 137.500 da
rabra való összevonását határozná el, 
mely esetben még mindig csaknem 
ugyanannyi részvénye volna, mint 1914- 
ben, akkor minden 10 részvény lenne 
egy részvényre összevonva, tehát az öt 
részvénnyel rendelkező kisrészvényes, 
aki esetlog magánúton egy kötésnek a 
felét átvette, a hossz idején kénytelen
volna öt részvényét beszolgáltatni és f

A „Mllítotr visnlmladű 1900 millióéin több 
terhet jelent n polídrsűsnok

„AdéIe$zálhW*, amely közel 2 milliárd többjövedelmet hoz a főváros
nak — Hogyan „mérsékelte** a főváros a vigalmiadét?

A színházak, mulatók, mozik, varieték 
recsegnek-ropognak a rettentően súlyos 
gazdasági krízis alatt. Nem is annyira 
a közönség érdeklődésének hiányát pana
szolják, mint azokat a végnélküli terhe
ket, amelyeket különböző adók és ható
sági dijak alakjában rónak ezekre a ros
kadozó kulturális intézményekre. Ma 
már az a helyzet, hogy egy szinház vagy 
mozi tolt ház esetében sem tudja fedezni 
kiadásait, mert a bevétel nagy részét 
felemészti a horribilis vigalmi adó, a 
tüzoltódí j, a rendőri ügyeletdij, a forgalmi 
acTó cs egy sereg más illeték, amely 
mind a hatóságokhoz vándorol a színházi 
vagy a. mulató pénztárából. Nem régen 
a színigazgatók és a többi szórakozóhe
lyek vezetői ktildöttségileg jártak a fő
városnál, hogy legalább az elviselhetet
lenül magas és igazságtalanul megálla
pított vigalmi adót mérsékeljék. A város
házán reményteljes Ígéretekkel bocsátot

Budapesti Nemzetközi Automobil* 
kiállítás és a párisi automobil* 

szalon szenzációja

Chenard&Walcker
fehervonfaló automobil (traktor) vnnfafókápesstge 100 fonna, 100 
km.-ktnt benzinfogyasztás 30 liter, óránkénti sebészig U km.

Veiírlrípoittltt:

Róka» Társa automobil rt. V, Csanády u.3
Teherautók, pótkoeslk is autóbuszok nagy választókban raktáron

ta inthogy a törtrészvények nem lesznek 
kiadva, tehát csakis pénzben kaphatja 
meg az ellenértékét a jelenlegi árfolya
mok alapján. Azaz öt részvényért kap 
1.800.000 koronát. Ha a Hitelbank arany- 
vagyonát felértékelés esetén csak 60 
millió aranykoronára értékeljük, így is 
öt részvényre 3 millió papírkorona jutna 
az öt részvényt becserélő kisrészvényes 
tehát a tárgyi érték — szubstans — 40 
százalékát elveszítené, ahol magasabb 
fokú az aláértékelés, ott a veszteség 
százalékaránya is természetesen maga
sabb lesz.

A rendelet szerint kimutatandó a 
tiszta vagyon és a régi rész vény tőke 
közötti különbségnek felét a rendes tar
talékba lehet helyezni, vájjon miért csak 
„lehet“ és miért nem „kell“? Hiszen a 
bonitás fokozásának főkelléke a kiadós 
tartalékolás, ezt tehát mindenképpen elő 
kell segíteni.

A részvényes csak úgy tud majd 
tényleg tiszta képet alkotni magá
nak a vállalat vagyonáról, ha a lát
ható tartalék kellő arányban áll a 
tényleges vagyonállaggal, a latén- 

clák pedig kisebbek.
A látenciák teljes eltüntetése azonban 

nem ^ivánatos mindaddig, amíg a sza
nálási válság véget nem ért, mert hi
szen a látenciák képezik az alapot az 
esetleg szükségesnek mutatkozó leírások 
fedezésére, anélkül, hogy a látható tőke
erőt csökenteni kellene, ami bizonyára 
gyengíti az intézet presztízséjét is.

Jelenleg a 298 tőzsdén jegyzett válla
latnak kimutatott részvénytőkéje 1962 
milliárd phpír, illetve 128 millió arany
korona, látható tartalékokkal együtt 
Egy vállalatra tehát átlag 6 milliárd 
papír, illetve 400.000 aranykorona esik a 
látható tőkeerőből, szemben a békeidő 
800—900.000 koronás arany átlagával.

A részvény vagyon ellenben az árfo
lyamérték alapján 863 millió arany, il
letve 2 billiót meghaladó papírkorona- 
összeg. Tehát a látenciák hatszorosan 
múlják felül a látható tőkeerőt, míg 
békeidőben alig kétszeresen, számos vál
lalatnál még ennyiszer sem múlták fe
lül. Ez mindenesetre irreális állapot, 
amit csakis az alaptőkék és látható tar
talékok egyenletes és arányos felemelé
sével lehet elimínálni.

tűk el a küldöttséget s biztosították az 
igazgatókat, hogy jogos kérelmüket rö
videsen honorálni fogja a főváros. Hóna
pok teltek el, de a vigalmi adó ennek 
ellenére sem csökkent. Végül az elmúlt 
napokban a tanács csakugyan módosí
totta a vigalmi adóról szóló szabályren
deletet s megváltoztatta az eddigi adó
kulcsokat Mindenki azt fogja hinni, 
hogy a módosítás abból állott, hogy az 
egész vonalon mérsékeltebb adókulcsot 
állapított meg a tanács, hogy ilymódon 
enyhítsen a küzködő szórakozóhelyek ne
héz helyzetén. Azonban nem ez történt 
Csakugyan leszállították egynéhány vi
galmi adótétel adókulcsát, azonban csak 
olyan szórakozásoknál,

melyekben csupán a közönség kisebb 
része vesz részt,

ellenben ezzel egyidejűleg 
fölemelték azoknak a szórakozá

soknak a vigalmi adóját, amelyek a 
i közönség tízezreit, a tömegeket ér

deklik.
A tanács tehát mialatt néhány száz em
ber terheit csökkentette, a tízezrek vál
lalta dupla terhet rótt. De ne gondoljuk, 
hogy a főváros urai rossz üzletemberek 
8 csupán az egyes tételek leszállítása 
által elmaradó adójövedclmeket akarta 
a másik oldalon adóemeléssel pótolni. A 
tekintetes tanácsnak volt gondja arra, 
hogy itt is a főváros járjon jól, mert 
mint a tanácsi kisérőjelentés mondja, az 
egyes szórakozások adókulcsának leszál
lítása 2100 millióval csökkenti az adó- 
hozadékot, de a másik oldalon

az emelés 1000 millió több jövedelmet 
biztosit.

íme tehát, a főváros tanácsa leszállította 
a vigalmi adót, mégpedig úgy, hogy 
ezentúl 1900 millióval több jövedelme lesz 
ebből az adónemből, mint eddig. Ez az 
eset egyik legklasszikusabb példája an
nak, hogyan kezelik a főváros eddigi 
urai a polgárság érdekeit.

Egyébként az uj vigalmi adótételek a 
következőkép vannak megállapítva:

Hangversenyeknél 100.000 K-ás jegy
árig 10%, 100.000 K-án felül 15%.

önálló táncelőadások vagy mutatvá
nyoknál 100.000 K-ás jegyárig 15%, ezen 
felül 20%.

A testnevelési sportversenyeken 5%, 
labdarugó, ping-pong, kerékpár és ököl
vívó versenyeken 12 és fél %, motorke
rékpár, csónak, gépkocsi és repülőgép
versenyeken 20%. Professzionista sporto
lók részvételével rendezett bármilyen 
versenynél 25%.

Idegennyelvü színi-, opera- és operett
előadásokon 10%. Magánszínházak ide
gennyelvü színi-, opera- és cperettelőadá- 
saiu (ahol egynél több főszereplő nem 
magyarnyelvű) 20%.

Képzőművészeti és iparművészeti kiál
lításokon, bálokon, táncvigalmakon, ló- 
és ügetőversenyeken 20%.

A kaszinókban, klubokban, társaskö
rökben játszott kártya, vagy ezzel egy 
tekihtet alá eső bármely más játékért 
szabott használati dij után 25%. A. kávé- 
házakbán, vendéglőkben vagy más uyil-' 
vános helyiségben játszott kártya Vagy 
más játék használati dija után 33 égyV5.’ 
harmad %.

Adófizetés szempontjából belépődíjnak 
számit a szórakozóhelyekeu az elővétel^ 
a ruhatári dij, a műsor, szinlap, tárgy
mutató stb.

A belépődíjhoz nem kötött szórakozá
sok alkalmával oly helyiségben, ahol a 
szórakozást zene nyújtja személy cnkini 
500, ahol hangverseny, mozi vagy más 
előadás van 1000, ahol táncolnak, vagy a 
közönség táncolhat 3000 K a vigalmi adó.

A kereskedelmi 
szakoktatás reformja

A kereskedelmi iskolai tanárok 
országos egyesülete beadvánnyal 
fordult a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez, melyben az 1920, év
ben kibocsátott kereskedelmi okta
tás tantervének a megváltoztatását 
kérte.

Ebben az ügyben tárgyalások vob 
tak a közoktatásügyi és kereskede
lemügyi minisztériumok között, me
lyek eredménye gyanánt határo
zatba ment, hogy a kérdés egész 
komplerumát véleményezésre kiad
ják az ipari és kereskedelmi okta
tási tanácsnak.

Addig is azonban, mig a tanács 
munkálataival elkészült a legsürgő
sebb kívánalmakat a vallás- és köz
oktatásügyi minisztérium rendeleti
leg teljesíti.

A legközelebbi megjelenő rendel®4* 
ki fogja mondani, hogy u németen 
kiviit tanított második nyelvnek az 
oktatása már az első évfolyamban 
megkezdődjék és ugyancsak az első 
évfolyamban vétessék fel egy uj 
tárgy kereskedelmi alapismeretek 
elnevezése alatt,

A tantervnek eddigi kettéosztását 
az alsó és felső k ét-két esztendőre ;< 
minisztérium máris megszűntnek te
kinti és a jövő évtől kezdve a má
sodik év végeztével külön bizonyít
ványok nem fognak kiadatni.

A további javaslatok között, me
lyek az ipari és kereskedelmi okta
tási tanács elé kerülnek, szerepel az 
oktatásnak a gyakorlati élethez 
való hozzáidomitása, egyes tárgyak 
tanítási rendjének megváltoztatása, 
a heti óraszámnak maximálisan 
harminc órában való megállapítása, 
a kizárólagos délelőtti oktatás, kö
telező játékdélutánok és havonkipt 
egy kirándulási nap elrendelése.
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KőzqAZDASflqi HÍREK
Az OKISz Kazdasáui bizottságá

nak ülése. Az OKISz gazdasági bi- 
Kottsága nia délután vi7 órakor 
tartja újjáalakuló ülését, amelynek 
napirendjén az országos szervezet 
fokozottabb kiépítése is szerepel. Az 
ülésen az OKISz elnökségének tag
jai teljes számban résztvesznek.

Az ipari minták oltalmi dija. A ke
reskedelmi miniszter elrendelte, hogy 
ipari mintáknak a kereskedelmi és ipar
kamaráknál történő lajstromozása al
kalmával az ipari minta letevője min
den egyes minta belajstromozásáért az 
igényelt oltalmi idő minden egyes ,vére 
a kereskedelmi é® iparkamara pénztá
rába ötvenezer korona díjat tartozik fi
zetni.

Jogosulatlan Iparűzés. A kereskede- 
delcmügyi miniszter leirattal fordult a 
közigazgatási hatóságokhoz, mint rend
őri büntető bíróságokhoz, melyben uta
sítja őket, hogy jogosulatlan iparűzés 
esetén a kihágás! eljárást soronkíviil 
folytassák le és hozzanak ítéletet, a meg- 
fellcbbev.ett ítéleteket pedig a fellebbe
zési határidő elteltével azonnal terjesz- 
szék fel a fellebbez,s elbírálására illeté
kes rendőri büntetőbírósághoz.

Autonóm vámtarifa. A Géniusz 
könyvkiadóváílalat kiadásában megje
lent dr. Staub Károly m. kir. pénzügy
miniszteri titkár által szerkesztett az 
„Uj autonóm vámtarifa" című fontos 
kézikönyv második , bővített kiadása, 
amely az első és második pótfüzetekben 
az eddig, az új autonóm vámtarifa élet
beléptetése óta napvilágot látott összes 
módosításokat és kiegészítéseket is tar
talmazza.

Közkereseti és betéti társaságok ke
reseti adója. A pénzügyminiszter a hi
vatalos lap vasárnapi számában rende
letet adott ki a közkereseti és betéti tár
saságok általános kereseti adójának ki
vetésénél alkalmazandó átmeneti intéz
kedések ügyében. A rendelet kimondja, 
hogy azok a közkereseti és betéti társa
ságok, amelyek az 1925. évi általános 
ktírcseti adó kivetése céljából bevallásu
kat mérleg- és nyereség-veszteség számla 
alapján készítik el, a móriegon és a nye- 
reség-veszteségszámlán kívül terjesszék 
be áru- ,s anyagkészletüknek, valutáik
nak, devizáiknak és értékpapírjaiknak 
úgy az 1923. év végi, mint az 1924. év 
végi toljes leltárát az óv végi piaci árak 
feltüntetésével. Az általános kereseti adó 
alapja az adóköteles tiszta jövedelme.

A Pátria Biztosító tőkeemelése. A 
Pátria Biztosító Rt. mögött álló érde
keltség hosszabb ideje tárgyalásokat 
folytat újabb tőkék bekapcsolására. 
Ezen a téren Ddrday Ede vezérigazgató 
és Nagy Béla, mint az egyik főrészvé
nyes képviselője már a télen jelentős 
sikereket értek el, mert a külföldi piaco
kon nagyobbszámu részvényt sikerült 
igen jó áron plaszirozniok. Most hasonló 
művelet van folyamatban s ennek biz
tosra várható sikero esetén a Pátria Biz
tosító junius hó legelső napjaiban ren
des közgyűlést tart, amelyen az oszta
lékról határoz és egyúttal kimondja a 
tőkeemelést.

A Magyar Cukoripar Rt. osztaléka. A 
Magyar Cukoripar Rt. március hó 31-én 
lezárt mérlegében 37,125.96 millió korona 
bruttó jövedelem mellett a központi ki
adások és adók levonása, valamint 688.97 
millió korona értékcsökkenés leírása 
után 25.827,391.644 korona tiszta nyere
séget mutat ki,szemben az előzó évi 
10.792,501.720 koronával. A ma megtartott 
közgyűlésen részvényenként 120.000 kor. 
osztalék kifizetését határozták el.

A Cosulicli üzleteredményo. Most tar
totta rendes közgyűlését a trieszti Cosu- 
lich hajózási társaság. A mérleg szerint 
a vállalat a múlt évben 16 millió lira 
tiszta nyereséget ért el az előző évi 10 
millió lírával szemben. A társaság hajói 
a múlt évben 227 utat tettek meg északi 
és déli Amerikába, miközben 24.441 utast 
és 9 millió métermázsánál több árut szál
lítottak. A hajópark összesen 200.000 
bruttorgiszter tonnánál nagyobb hajóte
ret reprezentál. Osztalékként 16 lírát, 
vagyis nyolc százalékot fizetnek részvé
nyenként

A mngynr-osztrűk vasún árulorsolombari 
közvetlen slilllins-larita lép Éleibe június 1-én

Hosszú: tárgyalások után elké
szült s junius 1-én inár életbe is 
lép Magyarország és Ausztria kö
zött a közvetlen tarifarendszer. 
Ezentúl tehát az áruk legnagyobb 
részére vonatkozólog nem lesz kü
lön dij a magyar és osztrák vasúti 
vonalakon, hanem egységes díj
tétel fogja terhelni az árut az 
egész útvonalon.

Külön érdekessége a megállapo
dásnak. hogy az egységes fuvar
díjat shillingben állapították meg, 
oly módon, hogy egyelőre 10.000 
magyar korona 0.975 shillinggel 
egyenlő. Ez az arány természete
sen a valuta ingadozásához mérten 
időnként módosításokat szenvedhet.

A fuvardíj lerovására vonatkozó
lag a megállapodás ugy rendelke
zik, hogy azt akár az áru feladója

fizetheti ki az egész magyar-osztrák 
vonalra, vagy a határállomásig, 
akár pedig kérheti a f.uvardijnak 
a címzett terhére való átutalását, 
s a vasút akkor is köteles a köz
vetlen forgalom díjtételeit számi
inni, ha a feladó azt nem Írja elő 
a fuvarlevélen.

A közvetlen tarifára vonatkozó 
negegyezés kiterjed egyrészt a 
MÁV-ra, annak kezelése alatt 
álló helyiérdekű vasutakra. a Déli- 
vasutra és a legfontosabb magán- 
vasutakra, másrészt pedig az oszt
rák szövetségi vasutakra s a keze
lésükben lévő magán vasutakra, 
úgyszintén a győr—sopron—eben- 
furthi vasútnak magyar és osztrák 
vonalára.

Az uj díjszabás a legközelebbi 
napokban jelenik meg.

Azonnal megszünteti a lúhlzzadúst
és annak kellemetlen szagát az

ÁLBAN HYDRAT
Egy üveg Ara tízezer korona

Már mindenütt kapható!
Ha valahol nem kapható, írjon azonnal:

Dr. Hegedűs 6sTír:a Ladorafűrlumhoi, 
BUDAPEST, Baross Itr 15. szám áld, 
ahonnan diszkréten küldenek Önnek 3 üvegge'l 

30.000 koronáért

A Magyar Pamutipar osztaléka. A I A Concordla Gőzmalom Rt. közgyü- 
Magyar Pamutipar Rt. 1924. évi tiszta lése elhatározta, hogy az 1924. évi 4. 
nyeresége az előző évi 770 millióval szem- | szánni osztalékszelvényt f. é. május 18- 
ben 6 milliárd volt. Az osztaléka pedig ától kezdve darabonként 4000 koronájá- 
a tavalyi 3000 koronával szemben 12.000 val váltja be a Hazai Bank Rt.-nál vagy 
fcorona. pedig saját pénztáránál.
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KORONAHERCE6-UCCA <O.
Koronaherceg ucoai főüzletének 

elkülönített ucoai helyiségében május 
25-től, junius 7-ig KIZÁRÓLAGOSÁN 

MARADÉKOK ÁRUSÍTÁSA 
a cég összes üzleteiben 
felgyülemlett árukból 

szenzációs Araki

Erasmo M. Reda 
Biella

41 *

Textiltvaren altér Art
Roprasantanx von Textilfabriken

Pártoljuk a hatol Ipart!

Sctariz is lirsÉerj
pamutszöíei- és bÉlésáranagykereskedők

A Budapest—Wamsdorfi
1 Pamutszövőgyár R.-Társ.
| egyedárusitói lerakata.
1 Budapest V, Zrínyi ucca 15 48

Partos, Orosz és Tsa ESS'tíkidé';
VI, Király ucca 8. Nagy választék: Libéria, rendőr
ségi, tűzoltó, közszallítási és kocsiposztókban

Sugár Ármin « J
áru nagykereskedése. IV, Nagykora** unoa II. siáffll

■DOGÁSZAT-DENTIST
MnenaonHHkBanaiiBEKiieBonnknBBnnaaannannnnnuHBHBH

1 MARFAI ARTÚR

WARENHAUSVI EH 
VI, NARIAHIbFERSTRASSE 85-87 IlLkH 
SOLIDESTES, BILLIGSTES KAUFHAUSZ WIEN

HŐI KALAPOKAT 

az .OK SZ“ tajjoK 
családtagjai részére 
20°/o Kedvez mény- 
nyel adunk. Férfi és 
női kalapiavit sokat 
és átalakításokat 8 
nap alatt eszköz
lünk nagyon szépen 

Kalapipari és 
Kereskedelmi Rt.
Budapest Vi. ( 17
Nagymező 1 s
Gyár ucca 1. 1

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

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

Kratzau i. B. Dalowitz i. B,

vezérképviselete Magyarország számára 
Bécs, Zelinkagasse 4

weisz Sándor és róna
Posztó- és bélésárunagykereskedés Budapest,
V, kerület. Arany János utca aa. száw

r SZÖVET 
MUNKARUHÁK 
Gutmann

OROSZ ADOLF
Posztó és kézmüáru

33 nagykereskedése
Budapest, V, kerület 
Vilmos császár út 12

Telei omzám: 110—40.

Büohler Zsigmond és Társa, Budapest
Gyors-, teher- és gyiijtöforgalmak

TELEPEK:
Wien, I., Biberstrasse 8 — Brün, Da- 
vadelni 6. — Wamsdorf, Cári Wagner- 

strasse

Guíímann és Fehete
kötzzövött- éz kötöttárugyár 

Budapest-Óbuda 
Központi raktár éz Irodai 

VI. KÉR., DEÁK TÉR O. SZÁM 
(ANKEK PALOTA)

Búrné M. Amália
Budapest, Izabella ucca 10

Kiadja:
A „Hétfői Napló** lapkiadóvállalat.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség hivatalos lapja 

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti


