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Beniczky Ödönt
karnis vád vétsége és kormányzósértés miatt
letartóztatták
Példátlan Izgalmak a politikában Beniczky Ödön vallomása
körül a Somogyi-Bacsó gyilkosság ügyében

M szocialisták szerdán indítványt terjesztenek
a nemzetgyűlés elé
Az Vjság vasárnapi száma tel
terjedelemben
közölte Beniczky Ödön, volt belügyminisz
ternek a Somogyi—Bacsó-gyilkos
jes

ság ügyében a katonai ügyészsé
gen szombaton tett tanúvallomá
sát. A tudósítás szenzációs tartal
ma órák alatt bejárta a fővárost
és annak elenére, hogy már vasár
nap reggel nyolc óra előtt elren
delték Az Vjság bárhol található
példányainak elkobzását, — alig
volt ember Budapesten, aki a val
lomás
anyagáról
tudomást no
szerzett volna. Örák alatt

példátlan izgalom támadt min
denfelé.
Az elkobzás csak
tott hangulatot.
vidéken is, ahova
dított vonatok

szította az izga
Ugyanez történt
a kora reggel in
kiszállították xís

Vjság példányait és mire az el
kobzást rendelet oda megérkezett
volna, a vallomás tartalma isme

retessé vált.

Jlz „Kz Újság" ellen
eljárás Indult meg tiltott
közlés és kormányzó
sértés miatt
Az ügyészség — mint teljesen
megbízható helyről értesülünk —
nem elégedett meg az Az Újság
című lap elkobzásával, hanem a lap
ellen eljárás indult meg úgy kormányzósértés, mint tiltott közlés el
mén.
Az ügyészség ugyanis mostaná
ban szigorú éberséggel vigyáz arra,
hogy az újságok tiltott közlést ne
hozzanak nyilvánosságra- nevezete
sen vádtanácsi tárgyalásokról ne
írjanak, a hatóság engedélye nélkül
hatósági eljárásokat, iratokat no
ismertessenek. Az Az Ujság-nok ez
az inkriminált cikke azonban
nemcsak tiltott közlés, hanem
sértő állításokat is tartalmaz
és ezért az elkobzáson kívül
a lap felelős szerkesztői és a

cikkíró, Benitzky Ödön ellen is
az eljárást nyomban foganatba
tették.
A fővárosban vasárnap és hétfőn
fantasztikus hirek keringtek arról,
hogy
az Az Újság ügyével kapcsolat
ban mások ellen is megindítják
a kormányzósértési és tiltott
közlési eljárást.
Ezirányban ma kérdést, intéztünk s
illetékes helyen a
következőket
mondották:
— A nyomozást ebben az ügyben
nem a rendőrség, hanem az ügyész
ség folytatja le. Nagyon természe
tes, mint mindig ebben az esetben
is kutatni kell nem e részesek má
sok is. a bűncselekmény elkövetésé
ben! Ha igen — úgy ezek ellen is
lefolytatják az eljárást
Itt említjük meg, hogy vasárnap
este egy körúti vendéglőben egy

detektív észrevette, högy egy rik
kancs 50.000 koronáért kínál eladás
ra egy elkobzott újságot s a detek
tív a rikíúicsot előállította a fő
kapitányságra.
Az Az Újság elleni bűnvádi eljá
rásról hivatalosan az alábbi közlést
adták ki:
A vizsgálóbíró B. 7296/1925. számú
végzésével nyomtatvány utján elkö
vetett kormányzósértés stb. miatt
a Hungária-nyomda A. T. nyomdá
jában elő állított Az Újság című
időszaki lapnak 1925 május 31-én
Budapesten megjelent 122. számá
nak lefoglalását a királyi ügyész
ség indítványára a büntotőperrendlartás 567. paragrafusa alpján el
rendelte és foganatosítás végett a
Budpesti hfagy. Kir. Államrendőr
séget megkereste. Az állanirendőrség főkapitánysága a végzést foga
natosította.

71 rendőrség előállította és
átkísérte Beniczky Ödönt
a Markóuccai ügyészségre
Hétfőn délelőtt n főkapitányság
utasítást kapott az ügyészségtől,
hogy Beniczky Ödön volt belügy
minisztert állítsa elő és adja azonnal át az ügyészségen a soros
ügyésznek.

A bűnügyi osztály vozotője, dr. Ka
tona Rezső kiállította az utasítás alap
ján az elővezetés, parancsot és két de
tektívet küldött ki Beniczky Ödönnek
Múzeum ucca 5. szám alatti lakására.
A dotoktlvok nem találták Beniczkyt
lakásán és negatív jelentéssel tértek
vissza. Két másik detektív ment azután
ki, akik állandó megfigyelés alatt tartot
ták a lakást. Ezeket a detektlvoket szol
gálati idejük letelte után felváltották a
központi felügyelet detoktlvjolvel.
Délután >/>5 órakor Beticzky Ödön ha
zatért Is akkor az őt váró detektivok
felkérték, hogy kövosso őket a főkapi
tányságra. Felmutatták előtto az elő
vezetés! parancsot, és

alatti kapuhoz a dotoktivek Beniczky
Ödönnel. Beniczky mosolyogva szállt ki
a kocsiból és ment egyenesen, mint aki
jól ismeri a járást a központi felügyelet
helyiségében a Jtis fogda rácsos ajtaja
melletti szűk folyosón végig. A detektí
vek udvariasan előre engedték. Beniczky
kinyitotta az ügyeletes tisztviselők szo
bájának ajtaját és belépett. Egy pilla
natra megállt.
— Erre? — kérdezte, balra mutatva.
— Igen — felelt az ügyeletes kapi
tány, mire Beniczky benyitott az ügye
letét vezető Horváth Antal rendőrfőtacsos szobájába. A két detektív utána
ment
— Itt vagyok! Tessék! — mondotta
Beniczky hangosan.
Kis vártatva az egyik detektív a so
főrök szobája felé futott.
— A csukott Opel álljon a kijáráshoz.
A söfőr a garázsba sietett

Munkatársunkat karonfogfák és ery
másik lap munkatársával együtt ki
vezették az épületből.
— A főtanácsos ur utasitáBára most
nem tartózkodhatnak az urak az épület*
ben.

Beniczkyt elszállítják
az ügyészségre
A kapu előtt vártuk Beniczky továb*
bi sorsát. A közeli taxiállomásról hozat
tunk autót és készenlétbe állítottuk.
Pont 5 órakor kinyílt a Zrínyi ucca|
nagy kapu két szárnya és az ucca má«
sik oldaláról láttuk, amint

Beniczky Ödön beszáll a kapu alatt
az antóba, utána beszállt Schrclber
Dániel dr. rendőrkapitány és két de
tektív.

Az autó azonnal kigurult és a Zrínyi
uccán a Bazilika felé haladt.
Taxisofőrünk a kapott utasításhoz hí
ven járó motorral várta, hogy bougon
junk és rögtön elindult a Bp. 14—206.
rendszámú Opel limousine után. A ren
dőrautó hátsó ablakán keresztül jól be
lehetett látni a kocsiba. A hátsó jobb
ülésen ült Beniczky világosbarna ruhá
ban, balján Schrciber kapitány és a két
pótülésen szemben a két detektív.
A Zrínyi uccából a Nádor uccába for
dult a re. dőrsé" kocsija és a csendes^
néptclen utón, a tfesde előtt, a földmivelésügyi minisztéritfm mellett jobbra be
fordult az Alkotmány uccába.

Beniczky élénken gesztikulált és ma
gyarázott valamit a rendőrkapitány
nak.

Nem található a soros
ügyész

Az Alkotmány uccából u Koháry uocáu át a Markó uccába fordult a rendőr
autó és az ügyészség épülete előtt megállt. Beniczky kiszállt és utána kiszáll
tak a rendőrség emberei is. A két detek
tív a zárt kapu csengőjéhez sietett, a
csöngetésre nem jött senki. Végre a kapu
melletti ablakon egy ílntnl nő szól ki:
— Tessék yz Alkotmány ucca felől.
Kikergetik a rendőr *Beniczky
Beniczky azonnal követte a két de
beszáll, a reudőrtisztvfségről az újságírókat selök utána újra
tektívet. akik kocsiba ültették
és az autó az épületet meg
és bevitték a főkapitányságra.
Néhány másodpere telt el, jött két de kerülve odaáll az Alkotmány ucca 14. sz.
kapu elé. A kapu fél szárnya nyitva
•zi5 órakor értek a Zrínyi uooa 5. szám tektlv.

HÉTFŐI NAPLŐ_________
országnak pedig legkárosabb idő
pontban, amidőn Bethlen István
gróf miniszterelnök Gcnfben az.
ország érdekeiért, a tisztviselők
fizet ésjavításáért, a szorzószám le
szállításáért, és a beruházások en
gedélyezéséért harcol. A józan
közvélemény bizonyára kellő érté
kére fogja leszállítani ezt az ak
ciót, amelynek egyetlen rugója a
gyűlölet. Minden vádat,
mint
alaptalant, a legnagyobb felhábo
rodással utasítunk vissza.

van. Beniczky kiszáll, utána a rendőr- I| _ A sajtó ügyész c«ak este és reggel
'szokott bejönni, a soros ügyész úgy lét
tisztviselők, előre engedik és bemegy nz
épületbe. A portásnál Schreiber kapitány szik nincs itt...
Minden ajtón kopogtatnak a detektí
érdeklődik a kol-oh ügyész után.
vek a csendes kihalt folyosón messze
— Első emelet 17.
hangzik a kopogás zaja.
A társaság felmegy az emeletre, Be
Benlczky cigarettázva és sétabotjával
niczky mosolyogva magyaráz a lépcsőn, hadonászva jár fel alá, oldalán Schreicsak hangfoszlányok érnek hozzánk.
bér kapitány.
— ... Én igazán nem tudom ...
21
2! perc telt el, míg a detektívek
A folyosón balra fordulva 10, 11, 12 és
különböző ajtókon kopogva, végig
tovább a számok, mindenhol, zárt ajtók.
járták hz egész kihalt épületet.
A társaság megáll a 17-es ajtó elölt, de
A hölgy ismét előkerült.
senki sem felel a kopogásra.
— Kérem itt lakik az épületben Ma.roÜgyészségi tisztviselők lakása van
előbb, ott egy hölgy felel a detektivek- sován Iván ügyész, talán ő tud mondani
valamit
...
nek.

Budapest, kedd, június 2.

A kormánypárt Eszterházy necai
helyiségében hétfőn esto egyetlen
képviselő sem jelent meg. A délelőtt
folyamán több egységOBpárti kép
viselő érdeklődött telefonon aziránt,
hogy esto nem lesz-e páriértekezleL
Minthogy azonban Almásy László,
a párt ügyvezető alelnöke. nem in
tézkedett és a képviselők legna
gyobb része is vidéken tartózkodik,
az értekezletet kedden este
meg.

tartják

71 helyettes miniszterelnök
Beniczky letartóztatásáról

71 főügyész intézkedik
Beniczky fogvatartása iránt

A „Hétfői Napló munkatársa hét- tott ajtót és kérdéseire a következő
in este félnyolc órakor felkereste
főn
7-------- két mondotta:
Vass József dr. népjóléti minisztert,
— A Beniezky-iigy ismeretes.
a miniszterelnök helyettesét, a Rá
Hivatalos kommünikét adtunk
day
uccában
a
Szent
Imre
kollé

telefonért.
ki. Nem kívánatos, hogy többet
A detektívek leszaladnak hiába. Jelen
gium épületének I. emelet, 4. szám
tenek valamit Schreiber kapitányinak,
Jó tiz perc múlva jöttek ki az épület alatti lakásán. Munkatársunk csen
írjanak, mint amit a hivatalos
aki azonban utasltáBt ad, mire a detek ből Schreiber kapitány és a két detek getésére a kegyelmes ur, maga nyikommüniké tartalmaz.
tívek lemennek a portás fülke nyilvános
telefonjához és telefonálnak, Sztrache
Gusztáv ügyészségi elnöknek.
Közben Schreiber elindul Beniczkyvel
és lemennek a földszintre, a ahol a KoIháryuccai front felé mennek majd viszBzajönnok a portás fülkéhez és bemen
nek.
. ,
,
Kis váftatva jönnek ki és mind a né
gyen újra a földszinti folyosón a Koháryuccai front felé indulnak ol. A
kapu mellett elhaladva a fegyveres őr
felé mennek és megállnak.
Néhány lépésnyi távolságban megáll
unk és kinézünk
az
ablakon az ud
varra... foglyok járnak körbe... az
udvaron fegyveres őr...
Egy egyenruhás ember jön elő, kinyitja
a vasráosajtól, mely a folyosóból nyilik
és Beniczky Ödön egy pillanatra vissza
fordulva belép. A négy ember mögött
csattan a zár...
A portáshoz siettünk vissza.

— Srtracho Öméltóságához telefonál
tak az urak és ő Intézkedett, hogy a
kegyelmes urat vigyék a fogházba.
De fiz utak elfelé jtcKélc illetni a

tív, beültek az autóba és visszamentek
a főkapitányságra.
Ugyanakkor mi is odaértünk. A kapu
őrszemtől megkérdeztük:
— Be lehet már jönni?
— Rögtön megkérdezzük.
Néhány perc múlva visszajött
— Tessék.
Azonnal Horváth főtanácsoshoz men
tünk ég megkérdeztük, hogy milyen je
lentést ad ki a rendőrség?

— Csak röviden: „A főkapitányság
elővezettette Benlczky Ödön volt
belügyminisztert és bekísérte az
ügyészség Markó uccai fogházába.*'

Elsiettünk Beniczky Ödön ügyvédjé
nek, dr. Zboray Miklósnak lakására,
hogy részleteket tudjunk meg a letar
tóztatás előzményeiről.
A Vármegye
ucca 3. szám alatti ház kapuja azonban
zárva van. Hosszas csengetésre sem je
lentkezik senki.
A kapu mellett egy
vendéglő, melynek ajtaja előtt a redőny
le van huzva. A szomszédos házban azt
a felvilágosjláet, .adják, hogy nincs ott/<non senki, kirándultak.

Benlczky már a múlt héten
beadta vallomását a katonai
ügyészségnek
Bcniczhy Ödönt — mint .hozzá közel
állóktól értesülünk — Sréter István volt
hadügyminiszter sérelmére elkövetett
fjajtóvétség miatt a Kúria jogerősen két
heti fogházbüntetésre ítélte, amit már
hetükkel ezelőtt le kellett volna ülnie.
Az ünnepek előtt azonban Beniczky

engedélyt kapott arra, hogy büntetését
június Hó1 2-án, kedden kezdje meg. Be
niczky valószínű azért adta át a múlt
héten már vallomását a katonai ügyész
ségnek, mert, tudta, hogy június 6-ára
„közbejött** akadályok miatt nem tehet
eleget az idézésnek.

Izgalmas tárgyalások
a pávíkövökben
'A politikusok nagyrésze a pün
kösdi ünnepekre való tekintettel vi
déken tartózkodott, a párt körökben
hétfőn már mégis élénk élet ural
kodott. A Demokratikus Szövetség
tagjai a Gresáam-palota első eme
letén elhelyezett
klubhelyiségben
tanácskoztak, ahol ez alkalommal
Szilágyi Lajos, Létay Ernő és má
sok voltak jelen. A leglátogatottabb
pártkör a szociáldemokratáké volt,
ahol különösen vasárnap délelőtt és
délután fordultak meg rendkívül
sokan a központi vezetőség tagjai
közül. Hétfőn délelőtt már nyűgödtöbb volt a hangulat a szociáldemokratápért Erzsébet-körtíti helyi
ségeiben. amelynek különtermében
a szociáldemokratapárt legfőbb
szerve: az intézőbizottság dél
előtt 11 órától a-késő délutáni
órákig bizalmas^ tanácskozást
folytatott a követendő maga
tartásról.
A szociáldemokratapárt intézőbizottsági ülésén Peidl Gyula elnök
lete alatt a következők vettek részt:
Peyer Károly, Farkas István, Propper Sándor és Fancrd/c János nem
zetgyűlési
képviselők,
valamint
Bilchler József, a párt titkára.
Az intézőbizottsági ülés anyagáról
teljesen beavatott helyről igy infor
málták a Hétfői Napló munka
társát :

a kérdést napirendről levenni nem
engedi,

a parlamentben a szociálde
mokratapárt valamelyik képvi
selője, valószínűleg Peidl Gyula
feltétlenül Bzóvá teszi még ak
kor is. ha az elnökség az uj ház
szabályokra való hivatkozással
ezt megakadályozná.

71 szocialista párt a Beniczky
ügyben konkrét indítványt
terjeszt a nemzetgyűlés elé
Ugyancsak
a hamis tanuzás vádja sem
állhat meg,
keddre halasztották a szociálde
mert Beniczky Ödön nem a bíró
mokratapárt parlamenti frak
ság
előtt
tett
vallomást, a törvény
ciójának értekezletét is,
]>edig csak a bíróság előtt tett ha
mert a képviselőket a hétfőn estére
mis tanúvallomás fogalmát isme
tervezett ülésre nem lehetett össze
ri, sőt a Kúria 26. számú dönt
hívni.
vényé szerint szándékos hamis
tanuzásról is csak akkor lehet szó,
A szociáldemokratapárt maga
ha a tanú ezt a vallomást a bíró
tartását a hétfőn délelőtt tar
ság előtt esküvel megerősítette.
tott intézőbizottsági ülésen meg
állapították
De nem követte el Beniczky
Ödön hatósági irat tiltott közié*
és ehez a döntéshez a frakció-ülés
sét sem,
kedden hozzáfog járulni. Beszédünk
ami az 1912, évi LIV. te. 96. §-a
ez ügyben
alapján volna megállapítható. Az
GYÖRKI IMRE dr.,
érvényes
jogszabályok
szerint
szociáldemokrata^.«. képviselővel is,
ugyanis bármely állampolgárnak
aki közismerten kitűnő büntető
.löga van arra, hogy a bíróság
jogász. Györki Imre a következő előtt tett vallomását akár a vallo
nyilatkozatot tette a Hétfői Napló
más megtétele előtt, akár az után
munkatársa előtt:
nyilvánosságra hozza. A vallo
— Az ügynek . Jogi és politikai
más közlése nem biintendő cselek
.vonatkozásai vannak. Ami a fogi
mény. Ennyit a kérdés büntető
részt illeti, Beniczky Ödön letar
jogi részéről.
tóztatását jog- és törvényellenes
— A politikai részre vonatkonek tartom azért, mert mindaddig
kozóan annyit mondhatók, hogy
amíg megállapítást nem nyert az,
ezek az semények erős kihatással
hogy a Beniczky Ödön vallomá
lesznek a parlamenti életre. Nem
sában foglaltak mcgfelelnek-e a
csak a szocciáldemokrata párt, ha
valóságnak vagy sem,
nem a többi ellenzéki pártok is
szóvá teszik ezt az ügyet a parla
kormányzósértés
vádja
nem
mentben,
A
szociáldemokijata
konstruálható.
párt
Szóbajöhetne hamistanuzás vét
napirend
előtti
felszólalás és
sége és abban az esetben, ha ez a
indítvány formájában
vád igazoltatnék, következhetné
nek a konzekvenciák:
vagyis feltétlenül a parlament elé viszi
ebben az esetben megindítható
Beniczky Ödön vallomását, de
volna a kormányzósértés vádja.
ettől függetlenül a letartóztatás
De haiigsxíly.oznom kell, hogy
ügyét is.

Arra való hivatkozással, hogy et
„
Friedrich István' a
Somogyikormány ez esetben felelősségre
vonható, van mód arra, hogy a Bacsó gyilkosság elkövetése idején
a parlamentben ezzel a kérdéssel hadügyminiszter volt. Ezért érde
kesnek tartottuk, hogy Friedrich
foglalkozni lehessen.

A hétfői nap folyamán ezzel kap
csolatosan az a hir terjedt el, hogy
szerdán napirend előtt Szilágyi
Lajos fogja szóvátenni Benlczky
Ödön vallomását a parlament
ben.
Ez a hir nem bizonyult igaznak.
Szilágyi Lajos már csak azért, sem
szólalhat fel ebben az ügyben, mert
szerdán Debrecenbe kell utaznia
egyik pőrének a tárgyalására.

B kormánypárt
felháborodással
tiltakozik

A kormánypárt tagjai körében
szintén nagy izgalommal tárgyal
ták az eseményt. A párt egyik ve
zetőtagja élesen elítélő nyilatkoza
— Az intézöbizotlsági ülés célja: tot tett munkatársunk előtt a kő
a szociáldemokrata
parlamenti vetkezőkben:
frakció követendő magatartdsár, 'k megbeszélése. Ez a párt belső
ügye és így erről, minthogy tak
tikai kérdésről van szó. nyilat
kozni nem lehet. Annyi bizonyos,
hogy a szociáldemokratapárt ezt

Friedrich István :
„Beniczky Ödön vallomását
kiegészíthetném

— A pünkösdi szenzáció kinös
meglepetést, sőt
megdöbbenést
keltett.
Nyilvánvaló, hogy
a
puccslegitimisták. összefogtak a
szociáldemokratákkal a kormány
ellen a nekik legalkalmasabb, az

Istvánhoz is kérdést
intézzünk,
mert ő mint többi zben nyilatkoza
tokban is kijelentette, közvetlenül
tudomással bir különböző tények
ről. Friedrich ez ügyben a következő
nyilatkozatot tette a Hétfői Napló
munkatársának:
— Én Beniczky vallomását bizo
nyos vonatkozásokban lényeges té
nyekkel kiegészíthetném, azonban
azt csak akkor teszem meg, ha en
gem tanúként hallgatnak ki, mert
akkor nemcsak az igazat kell mon
danom, hanem egyszersmind nem
is szabad elhallgatnom semmit sem.
Természetesen erre csak akkor ke-

DoMnjzíE
rossz szájízét eltüutotl a

Fodormenta LYSOFORM
öblögetés

Fertőtlenít

OlCBÖ

rül sor, hogyha az én tanúvallomá
somra valaki kiváncsi. E pillanat
ban többet nem mondhatok, mert
ma éjjel át akarom böngészni napló
jegyzeteimet, aktáimat és okiratai
mat, aztán, ha szükséges lesz és
megfelelő fórum kiváncsi lesz val
lomásomra és érdekli, amit én tu
dok, akkor rendelkezésre állok.

Hivatalos közlés
Beniczky Ödön
letartóztatásáról
Illetékes helyről az alábbi hiva
talin közlést adták ki:
Az „Az Újság" május Sl-i számá
ban „Beniczky Ödön vallomása a
Somogyi-gyilkosságról" cím alatt
megjelent közlemény miatt — mely
nek nyilvánvaló tendenciájú, vak
merőén rágalmazó tartalma általá
ban nagy felháborodást keltett —
az illetékes kormányhatóságok a
megtorláshoz szükséges törvényes
intézkedéseket azonnal foganatosí
tották.
Beniczky Ödön ellen hamis vád
vétsége, kormányzósértés vétsége
és a hivatali titoktartás megsérté
sének vétsége miatt, „Az Újság"
című lap ellen pedig tiltott közlés

vétsége miatt a» ellátás megindult,

Budapest, kedd, Június í.

________

d—
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Táncrend

A hűvösvölgyi Wippner-vendéglőst
gondatlanságból okozott emberölés

^'^ugya^v’en^

sel vádolja az ügyészség

va nem tudjuk ugyám > ^zvetlen
Furdulat a kútba zuhant urileány ügyében
a rendeletnek mi
hogy ez
í>i’ropi” volt fontos se a belügymiA múlt év november hó 30-án súlyos téve. A vizsgálat első fázisúban a ven
nem is
nagyközönségnek.
nisz,térnék. <e *
erre is szerencsétlenség történt a hűvösvölgyi déglős feleségét és Csemdarck József
A lényeg az. hoM
gondolat Wippner-féle vendéglő kertjében. Ta- háziszolgát gyanúsították azzal, hogy
?onkd^naMm-tevégrÍULire tenetesen bajdy Eszter 24 éves hivatalnoknő
Be- gondatlanságból ők hagyták szabadon a

rend szabály oztassanak.
szükr Mert a tánc^ahMna^eletszuk

séjjlcto lesz
akinek nem lesz
nem lesz ^®n^izonYúra táncolni fog,
munkája, az bízol j
ny0.
hogy ^Jp}®-'^® mert bizonyára na"SKk-.í“:
gggStósw*

Hiába! boldog

.üsrh"^doíhat„„k.

változtat a !^,®”áKóbb szükség
eink sokkalle
abkiyozásra szó
leteket amelyek z b^y^ lnkább
rulnak s m lyek
kormányzat
’OnéT
gomloskodását rajuk
kTXema mondjuk:

recz József dr. mérnök társaságában betért a vendéglőbo uzsonnázni. Este hét
órakor a sötétség beálltakor távoztak.
Mikor áthaladtak a vendéglő kertjének
egyik mellékösvényén Tabajdy Eszter
belezuhant az ösvény szélén ásott 12 mé
ter mélységű kutgödörbe, melyet a ven
déglő
tulajdonosa
szemétlerakodásra
használt. Tabajdy Eszter a szenvedett
sérülésekbe belehalt.
A szerencsétlenség után az ügyészség
utasítására vizsgálóbíró szállt, ki a hely
színre. A vizsgálat megállapította, hogy
a kutgödör négyötöd része le volt fedve
erősen rögzített deszkalapokkal, egyötö
dét azonban csak egy lábaival fölfelé
fordított asztallal szokták leboritani. A
szerencsétlenség alkalmával azonban ez
az asztal nem volt a gödör nyílása fölé

kutnyilást.
Néhány nappal ezelőtt a pestvidéki
ügyészség értesítette a szerencsétlen vé
get ért Tabajdy Eszter édesanyjának
jogi képviselőjét, hogy Wippner Mihályné és Csemdarek József ellen meg
szünteti a vádat. Ezzel egy időben azon
ban vádiratot adott ki JPippner Mihály
elen gondatlanságból okozott emberölés
vétsége miatt. A vádirat indokolása sze
rint Wippner Mihály, mint a vendéglő
tulajdonosa és mint családfő, jogi állá
sából kifolyólag elsősorban ő volt köte
lezve arra, hogy a veszélyes hely a kellő
óvatossággal be legyen fedve.
Wippner Mihály ellen különben a
sértett képviselőjo Csató Ferenc dr.
százmillió korona kártérítési összeg ere
jéig polgári pert indított.

egy divat-

Fegyházbüntetésre ítélték
egy nagystílű kesszefurútársaság tagjait
Akik negyedmilliárdot raboltak el egy Wertheim-szekrényböl — Egy mozivászonra iilö kasszafúrds története
muzsikáló eszköz összejön.
Lehet, hogy ez a táneorulet szahálvozásra szorul. Végezze el a
rendőr a dolgát, ahol visszaélést
tapasztal, de a. táncért ne lePJ«“k
az erkölcsi piedesztal magas fokaia
OS ne akarjunk cothurmusban be
szélni. mert először hiábavaló es
másodszor komikus.
Ha a magas kormány kodifikatorai
unatkoznak, tudunk egyet s.mást
figyelmükbe ajanlam. Készítsenek
pl törvényt, vagy rendeletet a
munkanélküliség ellen, szaMlyog
zák a tőke mozgását, kesztsenek
szabályrendeletet
például
ári o ,
hogv a Wolff-felo városházi rezsim
a főváros vagyonával miképpen
gazdálkodjék okszerűen. Avagy mi
ért, nem készült, el eddig az a kul
tuszminiszteri rendelet, mely a kül
földi egyetemek diplomáinak nosztrifikálása ügyében teremtene ren
det., hogy no utasíthassak vissza a.
magyar állampolgárok
fiait s kényszerítsek okét külföldi n
megtelepedni, és nem volna ®^ej
szén céltalan olyan szabályrendelet
sem. amely végérvényesen tisztáz!oá
az úgynevezett társadalmi egyesu
letek helyzetet a kormányhatalom
mal szemben.
Hiszen kétségtelenül helyes, hogy
a láncot, a tánchelyisegeket es a
táncmestereket a belügyminiszter
nie'rrendszabá1 ■■-■mi igyekszik. Nem
is lehet kifogásunk ellene, csak va
lahogyan a sorrendben szerettünk
volna elsőbbséget adui más ügyek
nek, mert a tánc,szenvedély, akár
mennyire is országos jelensog, sót
— megengedjük — világóráién je
lenség, nem országos ügy.; Inkább
csak szezon ügy, mely mint minden
csoda, három napon túl nem el.
Ma azonban vannak
országos
ügyeink, amelyeknek rendezetlen
sége miatt ezrek és százezrek éhez
nek, 'nyomorognak, szenvednek es
pusztulnak. Mert, a lánc valahogyan
búfelejtőnek is beválik szabulyozatlamil, de az éhség, nyomor, munka
nélküliség, jogfosztó igazsagtalanság még passziónak sem kellemes.

A büntetőtörvéuyszéken Zakariás kú
riai bíró tanácsa szombaton igen érde
kes és vakmerőén végrehajtott 250 mil
lió koronás kasszafurási esetet tárgyalt,
amelynek vádlottjai négy a börtönből
nemrég kiszabadult ember, Tomcsik
János lakatossogéd, Herskovics Mihály
cukrászmester, Lajos József mészáros és
Kubista Nándor kőműves. A tárgyaló
terem hallgatóközönsóge szinte lélekzetvisszafojtva hallgatta a mozidrámára
emlékeztető történetet, amely vakmerő
és hajmeresztő produkciókkal volt te
lítve.
Az történt ugyanis, hogy ez év már
cius 13-úu reggel, amikor a hivatalno
kok beállítottak a Zrínyi ucca 9. szám
alatt lévő Országos Szállítási Bt. irodá
jába, a pénztárhelyiségben lévő páncél
szekrényt felfeszitve és tárva-nyitva ta
lálták. Azonnal értesítették az esetről a
vállalat vezérigazgatóját, aki a megtar
tott vizsgálat alapján megállapította,
hogy a pénzszekrényböl magyar és ide
gen pénznemekben összesen

250 millió koronát rabolta’; el.
A .tettesekre vonatkozólag semmiféle
támpont nem merült fel, mert a tettesek
egy huszonnyolc méter hosszúságú kö
tél hátrahagyásán kívül egyéb bűnjelet
nem hagytak vissza. A hosszú kötél az
uccára szóló ablak karfájára volt erő
sítve és nyilván az emeletnyi magasság
ból
kötélen ereszkedtek le az uccára az
elmenekült betörök.

SZAKORVOSI réiiéiv.

A detektivok úgyszólván csak ügyességükro és jó szinatjukra voltak utalva.
Utánanéztek a bűnügyi krónika hasonló
eeoteinek és megállapították,
hogy
Herskovics Mihály múltját már terheli
hasonló mó'don elkövetett bűncselek
mény.
.
.
A detektívek felkeresték Herskovtcsol
és vállalóra fogták. Hecskovics termé
szetesen tudni sem akart a bűncselek
mény elkövetéséről. A legkülönbözőbb
hazugságokkal igyekezett magút kivon
nia a bűn ódiuma alól. A detektívek
azonban zavarba hoztúk és végül is be
ismert mindent, elmondotta, hogyan es
kikkel hajtotta végre a kassza fúrást.
A betörőtársaságnak határozottan balszerencséje volt, mert Herskovics laká
sán adtak egymásnak találkozót éppen
ubbau az időben, amikor a detektívek
ott tartózkodtak. A mit som sejtő cin

EZÜST s*lv*rs«.oitAs.

kostársakat, akik egyenként jelentkez-

Rfíjdelé, egta nap

tek, a detektívek lefogták és bekísérték
a főkapitányságra.
A szombati főtárgyaláson az elnök
kérdéseire Tomcsik érdekesen mondotta
cl a mozilepcdőre való kasszafurás egyes
részleteit.
— Munka nélkül voltam — mondotta
—, amikor egy beszélgetés alkalmával
megtudtam, hogy az Országos Szállítási
Rt, kasszájában
állandóan nagyobb
pénzösszegeket őriznek. Megbeszéltem az
ügyet társaimmal, akik igen jónak tar
tották azt az ötletet, hogy törjünk be.
Helyszíni szemlét tartottunk és megálla
pítottuk az egész haditervet.
Azután nagy részletességgel elmon
dotta, hogy vásároltak egy huszonnyolc
méter hosszú kötelet és három betörő
szerszámot.
Hcrskoviccsal együtt behatoltak az
irodahelyiségbe. Egy vasruddal

Wertheim-szekrény ki
lincsét
és a támadt nyíláson át olyan nagy te
rületű vaslemezt fűrészeltek ki. amelyen
át kiemelhettek a negycdmilliárdnyi
bank jegy tömeget.
Maga a kasszafurási művelet éjfél
utáni egy óráig tartott, amíg ők fenn
dolgoztak, Lajos József és Kubista Nán
dor vigyáztak az uccán, hogy veszély
esetén figyelmessé tegyék őket.
Mikor a pénzt magukhoz vették, az ab
lakhoz kötötték a kötelet és azon leeresz
kedtek az uccára. Éppen abban a pilla
natban egy közeledő konflis zajút hallották, amiro mind a négyen négy különböző irányban elfutottak.
Tomcsik — mint elbeszélte —, abban
a hiszembon, hogy a konflis őt üldözi,
beugrott egy arra haladó egyfogatu ko
csiba ég
kétmillió koronát adott a kocsisnak,
hogy hajtson olyan gyorsan, ahogy csak
tud.
Csak később tudta meg, hogy abban a
kocsiban,
amelyet üldözőjének vélt,
Herskovics ült, * aki mindenáron utói
akarta érni. Másnap Herskovics laká
sán találkoztak, hogy megosztozkodjanak a hatalmas összegű zsákmányon.
A bíróság a vád- és védőbeszédok el
hangzása után mind a négy vádlottat
bűnösnek mondotta ki és ezért Tomcsik
Jánost hatévi /egyházra, Herskovics
Mihályt két és félévi börtönre. Kubista
Nándort ugyancsak két és félévi bör
tönre, Lajos Józsefet pedig másfélévi ,
fogházra Ítélte el< Z' * ' v
leütötték a

A Pesti Magyar Keres
kedelmi Bank igazga
tósága és felügyelőbi
zottsága mély gyászba
borulva jelenti, hogy az
intézet alelnöke

a mai napon elhunyt.
A megboldogultat,
közgazdaságunk
és
közéletünk kimagasló
alakját, melegen érző
hü barátunkat büszkén
vallottuk magunkénak,
ki nagy nevét bankunk
történetébe soha el nem
mulóan véste be.
Emlékét mindenkor
hálatelten fogjuk meg
őrizni.
Budapest, 1925 máj. 30

A Pesti Magyar Ke
reskedelmi Bank tiszti
kara és alkalmazottai
szivük mélyéből meg
rendülve adnak hirt
arról, hogy az intézet
nek nagynevű alelnöke

úmoravicai

riciiF?
ma reggel elhunyt.
A megboldogultban
intézetünk
hatalmas
oszlopát kötelességtu
dásban és önfeláldo
zásban fénylő példán
kat, mindenek felett
pedig atyai jóakarón
kat gyászoljuk.
Dicső emlékét sze
retetünk és tiszteletünk
késő időkig fogja kö
rülövezni.
Budapest, 1925 máj. 30
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Beszélgetés Kéthly Anana
szocialista képviselőnővel
a szerelemről, asszonyokról,
anyaságról és erkölcsről
Semmi sincs benne a politizáló
asszonyból. Arc- és
szemjátéka,
minden mozdulata: csupa asszony.
Akárcsak egy jó polgári szalon
minden exlcrmitáslól mentes aszazonyával társalognék. A különbség
mindössze az, hogy beszédében néha
kiütközik a szónoki modor, de ezt
csak egy-egy ügyes mondat szer
kesztésén lehet észrevenni. I)c sem
mi keresettség, filozófiai müvekből
átültetett aforizmák. Ahogy szem
ben ülök vele az alacsony fotelben,
arra gondolok, hogyha most meg
szólalna c szobában egy zongora,
hát az nem a Marscillcst, hanem a
Chopin etude-ot játszana.
— Tessék az életrajzom — mondja
közvetlen egyszerűséggel.
Pesten
születtem a Józsefvárosban. Négy
polgári után józsefvárosi hivatal
nok'lány lettem. A Tolnai Világlap
vállalatánál kezdtem. Azután beke
rültem a szakszervezeti mozgalmak
ba, Dolgoztam, 1 avultam .tanítot
tam. Közben harminchatéves lány
lettem. Ez minden. Most sokat dol
gozok. A parlament, párt gyűlések,
a szakszervezeti münka nagyon le
köt. Otthon már hazajáró léleknek
csúfolnak. Úgynevezett társasági
életet nem élek. Ami szabad időm
van, az a könyveké és a színházé.
Avatni l’rance-ot. Shaiv-t szerétéin
legjobban. Gyakran járok, az Operá
ba. A divatom? IJigyje el, egész
őszintén mondom: az én divatom a
praktikus.
— Máit polillzédó asszonynak, ml a
véleménye — kérdezem —, a férfi
tud-e, inkább emberi célokért küzdeni
és a van-e joga (i nőnek a férfit el
vonni a közért veié) viunk-j elöl?..

Az emberi célokért vedét küzdelem
ben nem lehel különbséget tenni ne
mek szerint: feleli. A z életben a
férfi és a nő egymást kiegészítő Je
lek. A közösségért folytatott munka
kizárja még az indl r‘dualitást is,
bár végeredményben ez egyéni ér
lek azonos a közösségével. A nőnek
pedig éppen úgy nincs joga elvonni
a munka elől a férfit, mini a férfi
wm vonhatja cl az asszonyt.

jeződött még be. Erkölcs? A ma,
különösen a háború utáni idők
olyan átalakulásokat hozlak, hogy
az idegrendszerek és a lelkek forra
dalma az előítéletek oszlopait dön
getik. Nem lehet még tiszta képet
alkotni korunk erkölcseiről. Nagy
részben az uj irodalom van erre hi
vatva.
Természetesen
nem
az,
amelynek egyetlen célja a frlvolilás, a ponyva.

Budapest,

ílcúú,

június 2.

— Most még valamit kérdezek, de .viselőknek a politikai meggyőződé*
erre csak úgy feleljen, ha őszinte akar són kíván most utoljára bosszút/ál
lenni.
lant a kurzus elbukott vezérségo

—- Tessék!

Lgj- okoskodnak Ugyanis, hogy á
közgyűlés csak a hónap vége előtt

— Nem érezte még soha, hogy a ül össze s első ülésén nem foglalkoz
közéleti szereplés elvett valamit az hat a B-lista kérdésével. A tanács
életéből? Tudja, mire gondolok...

Egy pillanat csönd, rámnéz. Az
után halkan mondja:
— Tudom, őszintén felelek rá...
Elvette az egyéni életemet.
Ezt mondja az asszonyokról, er
kölcsökről,
szerelemről
Kéthly
Anna, aki holnap talán miniszter
buktat ási akcióban rcsztvesz, vagy
szociálpolitikai 1 örvényjavaslat vi
tájában szólal fel száraz és merev
számadatok
lélekölő
halmazával
vértezve.
Sági Pál.

W olffék B-listára akarják tenni azokat
a városházi tisztviselőket, akik a
választásokon nem támogatták őket

azonban a maga hatáskörében, ilyen
formán a közgyűlés nélkül dönthet
az elbocsajtások ügyében s miután
« határozat megfellebbezhetetlen

ak t egyszer B-listára tettek, annak
el kell hagynia szolgálatát.
, A '^mokratikus ellenzék azonban
felfigyelt Wolffék bosszutervére s
máris megtette lépéseit, hogy a
tanács eme szándékát ne hajt,
hassa végre.

Az uralomra jutott pártoknak az az
álláspontjuk, hogy a városházáról
egyetlen dolgozó hivatalnokot sem
lehet elküldeni s megakadályoz min
den olyan- szándékot, mely akár
bosszúból, akár más okból ’ tisztvi
selők elboesájtását célozza. Hogy a.
szanálási törvény rendelkezéseinek
mégis eleget tegyenek, a demokrati
kus pártok csak a halálozás vagy
nyugdíjazás folylán megüresedett
állások megszüntetésébe
egyezne
bele.

Milyen terveket forralt Wolffék tanácsa a júniusi B-listával
kapcsolatban ? — A demokratikus ellenzék megakadályozza
bosszú tervük végrehajtását

ASTRA

A szanálási törvény értelmében a álló létszámcsökkenésről s a beavafővárosnak junius 30-án ismét el otttak tudni vélik, hogy
kell bocsajtania tisztviselőinek és
tanács számos tisztviselőt, sőt
alkalmazottainak egy bizonyos szá afőtisztviselőket
is fel akar venni
zalékát. Ez a terminus rohamosan
a júniusi B-listára.
közeledik s épp ezért a városházán
már megtették az előkészületeket a Állítólag elsősorban a megszűnt
leépítés végrehajtására; Tulajdon ügyosztályok tisztviselői közül szán
képen most már nem nagyszabású dékoznak többeket elbocsájtani, de
elbocsájtásról lenne szó, miután a nem mulasztja el Wolffék tanácsa
nagy B-listát másfél évvel ezelőtt a azt sem, hogy élve az utolsó alka
tanács már végrehajtotta. Most csak lommal
amolyan lessék-lássék B-listát kel
megbosszulják magukat azokon
lene csinálnia a fővárosnak, éppúgy
a tisztviselőkön, akik a mostani
mint a múlt év decemberében, ami
választásokon nem állottak a
kor leépítés címén az elhaltak, a
Wolff lobogó szolgálatába.
nyugdíjasok állásait, valamint más
okból megüresedett állásokat jelen ! Wolffék ugyanis nagyon jól tudják,
tették megszűntnek s így körülbelül hogy kik tartoznak a városházán
200 állás került a B-lista jegyzékére. híveik közé s kik azok, akik már
A városházán azonban most viasz - jrégebben, vagy az utóbbi időkben
tó hírek terjedtek el a küszöbön I fordultak ellenük. Ezeknek a tiszt-

BIZTOSÍTÓ RT
Világjellegü kötvénye
külföldön is érvényben
biztosit szanatóriumi kezelésre műtét
esetén, csoportos biztosítás: élet. tffa.

betBréi és betegség esetére

Amerikai rendszer
Szabad műtűorvoa választás
Ríndklvül kidvizl filttfilikl
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— Maga, a gondolkodó asszony,
mondjon
valamit az asszonyokról.
Nem nézi le azokat asszonyokat, akik
csak családi életet élnek?
— Nézze kérem, általában egy té
ves uézőszögből látják az asszonyo
kat. Tévesen kél asszonytypust kü
lönböztetnek meg. Egyik a gondol
kodó, dolgozó asszony, a másik pe
jig . aki életcéljának kielégülését, a
isaládi életben, néhány csókban ke
resi és találja meg. Hát ez vem igy
van. Ez a két típus tulajdonképpen
egyesülve van minden asszonyban,
>ki az élet való értékét és célját
ilyen emberi szemmel látja. Külön
ben is, semmi sem áll távolabb tő
lem, mint az emberiség lebecsülése.
Sőt messzebb megyek. IIa ezt a kér
dési is a közösség szempontjából
nézem, a család, a gyermek, a jelen
nevelése éppen olyan mérhetetlenül
fontos, mint a mi munkánk, akik a
jövőt neveljük. Elég baj, hogy a
gazdasági viszonyok nem engedik
meg. hogy az emberek hajlamaik
szeri ni rendezhessék be életüket.

— l<iti.óu nincs szándékomban frivolitrísoá tf kiprovokál ni, de szeretném
tudni, mi a felfogása a szerelemről?
— Nem ly tekintem frivol kérdés
nek. De beláthassa, hogy nekem
különösen kényes erről beszélni,
mert adott életkörülményeim miatt
esetleg különös színben tűnik fel az,
amit mondok.
A szerelem — folytatja — sok
kal régibb, mint bármi más. És en
nél visszatérek az előbbi kérdésre.
Ismétlem: a gazdasági viszonyok
okozzák, hogy az emberek nem él
hetnek a szó nemesebb értelmében
vett szert Imi életet. Ez pedig vég
eredményből a fizikum rovására is
megy. Különben is évszázadok iro
dal mának erről folyó vitája sem fc-
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A Királyi Magyar
Ahol a házgondnok és a
Amerikai vízummal
Automobil Club furcsa
házfelügyelő nem respektálják Egyszélhámoskodoft
elxüllött kórházi ttsztvisélö
sorsjáték üzlete
bűnügye
5

A Királyi Magyar Automobil Club
automobil kiállítása, keretében sorsjáté
kot is rendez. Négy darab gépkocsi ké
pezi a sorsjáték tárgyát: egy négyiilétíea MÁG autó és három motorkerékpár.
A sorsjáték feltételei szorint egy darab
5000 koronás sorsjegy megvásárlása ele
gendő ahhoz, hogy a szerencsés nyerő
egy autó, vagy motorbicikli boldog tu
lajdonosa lehessen. A sorsjegyeket azon
ban nagy bizalmatlanságga l fogad la a
közönség egyrészt azért, mórt az arány
lag csekély, 5000 koronás sorsjegyek el
lenében szokatlanul értékesek a nyere
ménytárgyak, másrészt pedig
azért,
mert olyan erőszakos formában kínálják
megvételre a sorsjegyeket, mint a rossz,
értéktelen árut.
Üzletekben, irodákban, kávéházakban,
az Erzsébet körúton a napilapok kiadó
hivatalai előtt lehetetlen exisztonciák
azzal molesztálják a közönséget, hogy
vásároljon „ au tósors jegy ot“, sőt néhány
nappal ezelőtt a fővárosi lapterjesztők
utján is akcióba léptek és most már rik
kancsok is sorsjegyügynökökkó léptek
elő és 10 százalék, 500 korona jutalékért
„buzgólkodnak“ az olcsó portéka eladá
sán. És a szomorú gazdasági viszonyok
közt élő polgár eltűnődik: 5000 koronás
sorsjegy... Az ügynökök alügyfnökci:
a rikkancsok 10 percentet kapnak ....
Legalább 10 percent marad az ügynö
köknek is...
Egy egész halom, állítólag 200.000
darab sorsjegyet bocsátottak ki. mely
ből legjobb esetben csak a fele fogyhat
el, a fele megmarad, ami egyúttal azt
is jelenti, hogy a 100.000 darab sorsjegy
a játékot rendező klub tulajdonában
marad... Ha elfogy 100.000 darab sors
jegy, befolyik érte ötszázmillió korona,
a kisorsolandó tárgyak értéke 280 millió
korona... Gyanús,
gyanús, nagyon
gyanús!
Kínos hatást
váltott ki, hogy a
K. M. A. O., egy ilyen illusztris társa
ság, ilyen furcsa sorsjáték-üzletbe bo
csátkozik és a pletyka szárnyaira adja
a nevét. Igaz, hogy a nyereményjegye
ket nem a K. M. A. C. bocsátja az alvál
lalkozók rendelkezésére, hantán a Zrínyi
uccuban
székelő
Értékpapirforgalmi
Bank.
A bankban szerzett értesülésünk sze
rint 200.000 darab nyeremény jegyet bo
csátott ki a K. M. A. C. és arravaló te
kintettel, hogy a klubnak sem megfelelő
irodahelyisége, sem elegendő számú sze
mélyzete nincs, a sorsjáték adminisztrá
lásával az Értékpapirforgalmi bankot
bízta meg. A kétszázezer darab egyen
ként ötezer koronás sorsjegy összesen
egymiliárd korona értéket képvisel. Ez
zel szemben a sorsolás alá bocsátott gép
kocsik értéke a kétszáznyolcvan millió.
A bank szerint kimutatott százmillió ko
ronás koncesszió dij, húszszázalékos
ügynöki jutalék és az adminisztrációs
költség levonása után — ebben az eset
ben, ha csak a sorsjegyek fele, vagyis
százezer darab fogy cl — már fedezve
van a sorsjáték minden költsége. így
tehát a K. M. A O. számára semmiesetro som lehet rossz üzlet a nyeremónyjáték,
do rnindenesetre árt az
klub
presztízsének,
arisztokratikus
. ...
hogy a klub által rendezett sorsjátékot
ilyen túlságosan népszerű formában
terjesztik: kétes exisztonciák tolakodó
erőszakos molesztálásának teszik ki a
közönséget.

a miniszter rendeletét

Az Andrássy utón az ajtók, ablakok és vízvezeték
leszerelésével akartak jogellenesen kényszeríteni
egy tíztagú családot a kiköltözésre
A népjóléti miniszter legutóbbi rende
letében megtiltotta, hogy bárkit kilakol
tassanak addig, amíg más szükségla
kást nem utalnak ki részére. A rende
let, mely a Jegprimőzebb emberi jogot
akarja biztosítani, nagy reményeket
keltett, azonban kevés üdvös eredmény
nyel járt, mert, mint az alábbi esetből
látható, a háztulajdonosok könyörtelenségo mindig alkalmat talál az őket eset
leg kellemetlenül érintő rcndeletek ki
játszására.
Özvegy Grünfeld Józsefné 90 éves ma
gánzó már tizenhat évo
lakott az
Andrássy ut 56. számú házban egy kis
földszinti szoba-konyhás udvari lakás
ban. A magával tehetetlen beteg öreg
asszony 1923-ban
lakásába
fogadta
unokaöccsét: Rotschild Pál ügynököt és
annak nyolctagú családját. Rotschildék
a lakás ellenében gondját viselték az
öregasszonynak, annak 1924 november
havában bekövetkezett haláláig.
özv Grünfeldné
halála után Rot
schildék — akik mint családtag költöz
tek be — a lakást természetesen ma
gukénak tartották. Annál nagyobb volt
a meglepetésük, mikor a februári ház
bérfizetés alkalmával Bogula József ház
felügyelő kijelentette:
— A lakbért dr. Havasi Gyula ház
gondnok ur utasítására nem fogadhatom
el, mert ő már másnak adta ki a lakást.
Legjobban teszik tehát, ha mielőbb elhurcolkodnak innen.
Rotschild Pál tiltakozott ez eljárás
ellen, azonban minden hiábavaló volt.
Rövidesen felszólító levelet kapott a
házgondnoktól, hogy azonnal hagyja el
a lakást. Kétségbe volt esve. Tél idején,
nyolc gyerekkel, akik közül hat 12 éven
aluli, ki volt dobva az uccura. A fel
szólításnak azonban nem tett eleget, ha
nem lakására igényt jelentett be a
Lakáshivatalnál. A Lakáshivatal már
cius 2-iki határozatában a házgondnok
kérelmének adott helyt és a lakást
Holczinger Gyula újpesti bádogosnak
ifélto meg. Ezt a határozatot a másod
fokú bíróság is jóváhagyta.
Rotschildék végső kétségbeesésükben
kérvényt adtak be a népjóléti miniszter
hez, aki azután elrendelte, hogy a Rotschild-család
mindaddig a lakásban
maradhat, amíg a Lakáshivatal mást
nem utal ki a részükre.
Az engedély alapján Rotschildék bol
dog nyugalomban élhettek volna a la
kásban, azonban ettől kezdve életük a
házban valóságos pokollá vált. A ház

mester részéről állandó molosztálásban
volt részük. Megfenyegette őket, ha
nem hagyják cl a lakást és Rotschildék
állandó rettegésben éltek.
Néhány héttel ezelőtt a házmester be
állított a lakásba és felszólította Rotschildnét a lakás elhagyására. Rot
schildnó a durva hangot kikérte magá
nak és kiutasította a házfelügyelőt,
mire az háromszor oly erővel ütötte
arcul az idősebb asszonyt, hogy az arca
megdagadt.
Az
asszony
kiabálni
kezdett:
— Segítség! Megölnek!
A házbeliek közül azonban senki sem
mert segítségére menni.
Rotschildnó
egyik kislánya rendőrt akart hívni, a
házmesterné azonban follökte és nem
engedte ki az uecára. Az asszony jaj
veszékelését meghallotta egy szomszéd
házbeü fiatalember és az hivott rendőrt.
A rendőr azonban arra való hivatko
zással, hogy „az illetők nincsenek már
jelen", jegyzőköny felvétele nélkül eltá
vozott. Rotschildnó az eset után azon
nal felment dr. Vajda Vilmos Király
uocai orvoshoz és vele látleletet vétetett
fel. Az orvosi látlelet megállapítja,
hogy a sérülés nyolc napon tilt gyó
gyuló.
Egy más alkalommal pedig
Rotschildnó 18 éves fiát verte meg a
házmester a vici segítségével.
Rotschildék zaklatott élete azonban
ezzel az incidenssel nem szűnt meg.
Mintegy két héttel ezelőtt, kora reggel
megjelent a házfelügyelő a lakásban. A
tíztagú Rotschild-esalád ágyban, ágy
alatt, földön szétszórva
aludt, már
ahogy a csöpp lakásban lehetett. Bor
zadva ébredtek fel. A házfelügyelő le
szedte az összes ajtószárnyakat, azután
az ablakokra került a sor és munkája
betetőzéséül, leszerelte a vízvezetéket.
Rotschildék a legkétségbeejtőbb hely
zetben maradtak. Az ajtók és ablakok
helyét kendővel, rongyokkal pótolták,
de ha esik, a víz bezuhog és minden bú
tor tönkremegy. A vizszebzés is na
gyobb gondot okozott.
A házbeliek
közül senki sem mer nekik vizet adni
és ők a szomszédos Cscngori, Vörös
marty,
Eötvös uccából hordozzák a
vizet. Forró nyári hónapokban csak a
legnagyobb nehézségek árán tudnak ele
get tenni a legelemibb tisztálkodási
szükségletnek, ezáltal mindenféle ragá
lyos betegségnek melegágyat rakva.
1925 junius havában, a konszolidáció
idején, igy él egy budapesti család.

Volt Galileista
nem fogadhat el
külföldi kitüntetést

magyar kormány járuljon hozzá, hogy
Révész Andor a kitüntetést elfogad
hassa és viselhesse.
Rövid néhány hét múlva meglepő vá
lasz érkezett a spanyol külügyminisz
tórium megkeresésére, amelyben a ma
gyar külügyminiszter: Daruváry Géza,
közölte a spanyol külügymiuiszterrel,
hogy a /ciíüntefes elfogadásához nem.
járulhat hozzá, és pedig azért, mert
Révész Andor budapesti újságírói mű
ködése alatt, sőt. már mint egyetemi
hallgató, tagja volt a Gallilei Körnek.
Ez a megállapítás, vagy megbélyeg
zés annál is inkább feltűnést keltett,
mert Révész Andor nem volt tagja a
budapesti Gallilei Kör-nek, őt egy ha
sonló nevű gallileistával tévesztették

Révész Andor volt magyar újság
írót kitüntette a spanyol király, de
a magyar kormány nem engedte
meg a kitüntetés elfogadását

A régi magyar újságírói gárda egyik
igét tehetséges tagja: Révész Andor,
aki
most
a
Madridban megjoleuő
„A. B. O.“ címűt spanyol újság munka
társa, érdekes, diplomáciai utón lebonyo
lított ügy szereplője lett.
Még a múlt nyáron történt, hogy
egy olasz küldöttség járt Madridban, a
___________ ___________
melyet kihallgatáson fogadott 4l/oiu össze.
spanyol király is. Az audoncia alkalmá
Legszebb
Legjobb
Legolcsóbb
val derült csak ki, hogy az udvar olasz
tolmácsa szabadságon van és igy a
madridi
„A. B. C.“ szerkesztőségétől
kértek olasz tolmácsot. A szerkesztőség
Révész Andort delegálta, aki tolmácsi
tisztségét nagyszerűen teljesíthette, mert
annak elismeréseképpen a spanyol ki
Safinyeg, pokróc, Ogadny, ágy- és
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek,
rály egy kisebb érdemrenddel tüntette
lefrnyszobs*, előszoba- és kertibutorok. ernWik
és sátrak minden kivitelben kaphatók
ki. Mivel azonban Révész Andor ma
gyar állampolgár, a spanyol külügy
minisztérium
megkeresést intézett a
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
nemzetközi jog értelmében a magyar
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök
külügyminisztériumhoz,
közölvén Ré-
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Kárpitosáru, vas-,
és rézbutorgyára

gichnerjAnos

yóez Andor kitüntetéeét s kérte, bon <

Furfangos, de már általánosan Ismert
módját találta ki a könnyű módon való
pénzszerzésnek
flulka Ödön fővárosi
...... ........................
kórházi számvizsgáló.
Hulka ismeretségi köre segélyével
megtudakolta
----- azoknak
——a címét, akik
Amerikába akarnak utazni és ajánlatot
tett nekik, hogy kitűnő összeköttetései
revén megszerzi az útlevelet és a ví
zumot.
Ezzel a mesével .dmbrus Gézától ki
lencven, Paui.il; Jánostól ötven dollárt
hatszázötvenezer. Morvái
Imrétől podik egymillió százötvenhatezer koronát csalt ki.
Azonkívül vitéz Hajdú Alberttól át
vett eg.v értékes mágnest azzal az
ürüggyel, hogy azt. elzálogosítja. Hulha
11 mágnest azonban félmillió koronáért
eladta és a befolyt összeget a saját cél
java fordította.
A károsultak valamennyien feljelen,
lest tettek a csaló ellen, akiről a rend
őrség nyomban megállapította, hogy
sikkasztás büntette címén már két Ízben
büntetve volt.
A budapesti királyi ügyészség ezúttal
m gj rendbeli csalás és egyrondbcll sikaasztes elmén emelt vádat az olzüllött
kórházi tisztviselő ellen, akit már a följelente, megtörténte „tán nyomban letnitozfnttnk es jelenleg is vizsgálati
fogságban ül.
Mára tűzte ki önnek az ügynek fötárgyalusat a budapesti büntető törvény,
szék Csengey tanácsa. Mintán ügy a ká
rosulták, mint a tanuk közül többen
nem jelenték meg a tötárgyaláson, a hlrósjig a vádlott védőjének indítványára
elnapolta a tárgyalást.

A Salgó -Tarjáni
Kőszénbánya Részvénytársulat igazga
tósága és felügyelő
bizottsága mély fáj

dalommal jelenti, hogy
igazgatóságának tagja
nagyméltóságu
ÓMORAVICAI

HEINHIGH FEHENC IIR
volt m.kir. RereshedBlemügyi minísler
nBiiizeígyiilBsi kopviselö slb. slh.
május 30-án elhunyt.
A megboldogult a
magyar közéletnek hazafiságban és jellem
ben legnemesebb alak
jai közzé tartozott.
Társulatunk ügyei
nek istápolója volt, ki
bölcs tanácsaival és
nagy tudásával, melylyel a közgazdasági élet
minden ágában ren
delkezett, támogatott és
segített munkánkban.
Emlékét kegyelettel
fogjuk megőrizni !
HŐI KALAPOKAT
az .OK SZ** tagoK
családtagjai részére
20°,o Kedvezmény
nyel adunk. Férfi és
női kalan|avita sokat
és átalakításokat 8
nap alatt eszköz
lünk nagyon szépen

Kalapipari es
Kereskedelmi Rt.
Budapest VI. Ó ucca 47

Nagymező ucca és
Gyár ucca között
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Heinrlch Ferenc temetése
A közismert „Heinrich-udvarból“ az
Ü-lŐi ut 39. szám alatti családiházból
temették cl hétfő délután Heinrich Pe
regte nemzetgyűlési képviselőt, volt ke
reskedelmi minisztert. A fekete drapériá
val bevont udvart hatalmas tömeg töl
tötte meg. Ott volt Horthy Miklós kor
mányzó, József főherceg, a kormány
képviseletében Vuss József népjóléti miniazter és Walko Lajos keroskedelemiigyi miniszter, továbbá gróf Bethlen
Istvánná, Apponyi Albert gróf, Scitovszky Béla, Huszár Károly, Lurtz Ed
várd, az osztrák követség képviselője,
Weisz Fíilöp, Chorin Ferenc, a főváros
a kereskedelem, tudományos és társa
dalmi élőt Bfcámos más kiválósága.
A gyászszertartás Uisncr Vilmos józsefváros
plébános
gyászibeszédével
vette kezdetét,
majd
ezután
Vass
József népjóléti miniszter a kormány
nevében búcsúztatta a halottat. Hangsú
lyozta, hogy Heinrich Ferenc a munka
embere volt, aki egész életét búzájának
szentelte Ezután a Nemzeti Polgári Párt
nevében I)ési Géza, a kereskedelmi mi
nisztérium nevében Dessewffy Aurél ál
lamtitkár, a kereskedelmi kamara és rokontcstületek nevében fíelatiny Artúr, a
kereskedelmi bank nevében Weisz Fülöp, a budapesti kereskedelmi testület
nevében /?ber Antal, végül a tahi vá
lasztók örül ét küldöttsége nevében dr.
Kálmán Jenő búcsúztatták a nagy ha
lottat. A temetési menet mindenütt ha
talmas om bértömeg és díszruháé rendő
rök sorfala között haladt u kerepesi te
metőbe, almi a családi sírboltban helyez
ték örök nyugalomra Heinrich Ferencet.
Salgótarjáni Kőszénbánya’ Rt. igazga
tósága Heinrich Ferenc halála alkalmá
ból ülést tartott, amelyen ifj. Chorin
Ferenc méltatta Heinrich Ferencnek, a
vállalat elhalt igazgatósági tagjának
nagy érdemeit és elhatározták, hogy az
elhunyt emlékét az igazgatóság jegyző
könyvében örökítik meg.
Az igazgatóság a temetésen testületi
leg vett részt és a koporsóra koszorút
helyezett.

Színházi rövid hireK
A BLAHA LAUZA SZÍNHÁZ
kardalosai .javára nagy kabaré
előadás volt hétfőn délelőtt a
Blaha Lujza Színházban. A jól
sikerült kabaréelőadás igen szép
erkölcsi és anyagi sikert hozott
a szinház derék kóristáinak.
A VÁROSI SZÍNHÁZ
hétfő délutáni előadása elmaradt,
mert
Saleschi
lemondta
a
„Faust“-ot. A színház a közön
ségnek
negyvenmillió koronát
fizetett vissza.

A NEMZETI SZÍNHÁZ
e hónap 16-án zárja kapuit.

Minden külön értesítés helyett.
Dr. Lukács Emilné, Szende Mária/
mélységes fájdalommal és megdöb
benéssel tudatja, hogy a legjobb férj,
vő, testvér és rokon

Dr. Lukács Emii

ügyvéd
május
ón súlyos szenvedés után
elhunyt.
Folejtiietetlon halottunkat június
2-én délben 12 órakor kísér
jük utolsó útjára a rákoskeresztúri
Izraelita temető halottasházából.

A nyári raiöéotösök küidőítsége az
Elektromos müveknél — Az esőnél is
jo’ata félnek i rövidzárlattól
Húrom hónapja tart a nyári vendég
lők szezonja, melynek sikerét az ünnep
naprontó esőn kívül az idén a Hűvös
völgyben és környékén még a Székesfő
városi Elektromos Müvek is veszélyez
tetik. Április végétől ugyanis minden
vasárnap rüvidzárlat volt a Hűvösvölgy
egész területén és a sötétség már alko
nyaikor hazakergette a kirándulókat,
ami a vendéglők tulajdonosainak nagy
kárt és a kirándulóknak sok bosszú
ságot okozott. Legtöbbet mégis a főpin
cérek fizettek rá a rövidzárlatra, mert
a homályban észrevétlenül tűntek el a
vendégek az ozsonnák és vacsorák árá
val, a borravalóról nem is szólván.
Ilyen körülmények között érthető,
hogy a hűvösvölgyi és hidegkúti nyári

vendéglők tulajdonosai és személyzete
már nemcsak azért imádkoztak, hogy
kerülje el a tájat a zápor, de azért is,
hogy maradjon cl kivételesen a Székes
fővárosi Elektromos Müvek rendes va
sárnapi rövidzárlata, vagy legalább is
tolódjék át egy hétköznapra.
Pünkösd vasárnapján is félvo várták
az estét és valósággal fellélekzettek, mi
kor látták, hogy ezúttal kivételesen ég
nek a villanykörték. De azért nem vál
tozott meg régi elhatározásuk, hogy
küldöttségben keresik fel az elektromos
müvek igazgatóságát és megkérdezik,
mi Joliét az oka a különleges vasárnapi
rövidzárlatnak és hogyan lehetne an
nak egyszer
és
mindenkorra elejét
1 venni.

Éjszakai csendzavarás
a „főjegyző parancsára"
a Hűvösvölgyben
Pünkösd vasárnapról hétfőre vir
radó éjszaka két órakor távoli
ágyú dörgéshez hasonló robaj za
varta fel a Hűvösvölgy csöndjét.
A robaj felriasztotta a lakóiját,
akik ijedten gyújtottak világot és
lenge éjszakai toalettben futot
tak a nyitott ablakokhoz,
megtudni, mi történt.
A robaj az erdő szélén a Hideg
kúti ut mentén épült kis nyári ká
véház felöl hallatszott, melynek
tulajdonosa Hajdú Gyula csendőr
százados felesége a következőképen
beszélte el az éjszakai csendháboritás körülményeit.
— 11 órakor zárunk minden este,
így tettünk vasárnap is. Féltizenkettő felé a zenészek és a személy
zet eltávoztak és én egyedül ma
radtam szaka esi)énimal. aki a. kony
hában mosogatóit még akkor is,
mikor én már lefeküdtem. Nyugodt
álmomból
féktelen dörömbölés és durva
káromkodás riasztott föl,
majd harsány kiáltás, hogy
nyiss ajtót és adj pálinkát a fő
jegyző parancsára.
— Jól ismerem a hidegkúti fő
jegyzőt, dr.. Gyulai Józsefet, aki
rendkívül müveit, korrekt tisztvi
selő, tudtam tehát azonnal, hogy
az éjszakai csendháborító, jog

talanul hivatkozik a főjegyző
parancsára.
De tudni akartam, ki zavarja meg
a
hűvösvölgyi üdülök álmát a
pünkösdvasárnapi fokozott munka
után, ezért szóltam a szakácsnőm
nek, nézze meg, ki dörömböl, de
ajtót magának a miniszterel
nöknek se nyisson.
— Megtudtam, hogy az éjszakai
csend háborító dr. Szakáll forgalmi
adóellenőr. aki református segéd
lelkész volt, mielőtt Ilidé gkútra ke
rült és leoltottam a villanyt., uta
sítván szakácsnőmet, hogy
torlaszolja el az ajtót és egy
szót se feleljen.
— Negyedóra után az ellenőr ur,
felhagyott a dörömböléssel és eltá
vozott. Ma délelőtt azután felelős
ségre vont és megtorlást Ígért, de
én értésére adtam, hogy becsületes
polgár létemre senkitől sem félek,
mire
Majd meglátjuk ki húzza a rövidebbet!
felkiáltással elhagyta a kávéházamat. Ez a szóváltás a vendégek és
a személyzet előtt hangzott el.
Az ellenőr, eljárásáról egyébként
kedden jelentést teszek dr. Gyulai
főjegyzőnek s ha szükséges, az il
letékes minisztériumban is.
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min'dn józan
felfogásnak ellent
mondana az. ha azoktól, akik a nu
merus clausus miatt külföldön vol
tak kénytelenek
tanulmányaikat
folytatni és külföldön szereztek
diplomát, megtagadnák diplomáink
nősz trifik á 1 ás á t.
Pékár Mihály, a pécsi egyetem
dékánja és Csengeni János a sze
gedi egyetem rektora már kifejtet
ték álláspontjukat. Nyilatkozatuk
szerint a nosztriflkálást nem lehet a
numerus clausus szellemében elin
tézni: minden külföldi jelentkező
diplomáját nosztriflkálni kell, ha
annak törvényes akadálya nincsen.

Kllencszőz milliárd Korona
olcsó hiteit kapnak a porosz
kisiparosok és kiskereskedők
Amíg a Magyar Nemzeth Bank a ka
matláb mérséklésé vei tesz kísérleteket
a hiteldrágaság enyhítésére, Berlinből
érkezett jelentés szerint a porosz Landtag gyakorlati eszközökkel sietett a
válsággal küzdő kisipar és kiskereske
delem segítségére, s legutóbbi ülésén
egyhangúlag elfogadta azt a javaslatot,
mely szerint a kézműiparnak és kiske
reskedelemnek a hitelinség orvoslása
céljából 50 millió birodalmi márkát, te
hát kilencszáz milliárd magyar papirkorona hitelt bocsát rendelkezésére.
A hitel folyósítása olymó'don törté
nik. hogy a szétosztást a porosz köz
ponti szövetkezeti pénztár és a Dresd
ner Bank szövetkezeti osztálya közve
títi a hitelszövetkezetekhez és az erre
a célra kijelölt alkalmas pénzintézetek
hez, azzal a kikötéssel, lioy a hitelt
igénylők részére a kamatláb a Biro
dalmi Bank kamatlábának' mértékét
legfeljebb 2%-kal haladhatja meg.
A határozat értelmébe^ a kormány
meghatalmazást nyert arra, hogy a
monnyiben az előirányzott összeg nem,
vagy csak részben állana rendelkezé
sére, úgy 50 millió német birodalmi
márka erejéig kezességet vállaljon és
szükség esetén fedezze a Birodalmi
Bank leszámítolási kamatlábát, több
mint 2%-kal meghaladó kamatkülön
bözetet is.

A numerus dausust kiakarják
terjeszteni a külföldi diplomákra
Uj rendelet készül a diplomák nosztrifikáiásáról
Beavatott helyről szerzett infor
mációnk szerint a budapesti, sze
gedi és pécsi egyetemek bizalmas
értesítést kaptak Klebelsberg Kuno
gróf kultuszminisztertől, hogy a

clausus nem vonatkozik a nosztrifikálásra, hanem csak azokra, akik
a magyar egyetemeken felvételre
jelentkeznek.
Megbízható helyről
szerzett információnk szerint Klekülföldi egyetemeken szerzett or belsberg Kunó gróf kultuszminisz
vost és mérnöki diplomák nosztrl- ternek, aki illetékes tényezőkkel leg
8zv. dr. Szende Adolfné anyósa, özv. Aozél Izidorné,
fikálása ügyében rendelet készül a utóbb a pécsi egyetemen felvető
dr. Lukács Vilmos, Llohtmann Soma, Lukács Lajos.
minisztériumban
és erre való te dött kérdéssel kapcsolatban megbe
Lukács Aladár, testvérei. Dr. Lukáos Vllmosnó,
kintettel a külföldön szerzett diplo széléseket folytatott, az az állás
Llohtmann Sománé, Lukáos Lajosnó, dr. Szende
Pál, dr. Szendo Emilné sógora és sógornői, és a
mák nosztrifikálását h alasszák él. pontja, hogy a numerus clausus
kiterjedt rokonság nevében.
Ennek a bizalmas értesítésnek a szellemében rendeletet bocsát ki, a
következménye, hogy tizenöt orvos melyben a nosztriflkálást megszi
doktort, akik közül tizennégy a nu gorítja, Ennek a rendeletnek a ki
merus clausus miatt volt kénytelen bocsátásáig függesztette fel a nosztanulmányait külröldön végezni és triflkálást. A szigorítások ellen a
azzal a kéréssel fordult a pécsi szakkörök a leghatározottabban til
egyetemhez, hogy külföldön szer takoznak, mert szerintük a numerus
zett diplomájukat nosztriükálják, clausüst nem lehet kiterjeszteni a
kérésükkel elutasították, illetve az külföldre is. Rámutatnak arra, hogy
orvosi kar úgy határozott, hogy ez igen szomorú következmények
megvárja a többi egyetem állásfog kel járhatna, mert a külföldi egye
tudatja, hogy városi villamossal, liclyiér lalását, mert nem akar úttörő lenni temek ugyancsak megtagadnák a
deklivel és fürdővel kombinált jegyok oda u külföldön szerzett diplomák ügyé magyar orvosok és mérnökök diplo
és vissza az Általános BbsirczésI összes ben és ezért a döntést hat hónapig máinak nosztrifikálását és akkor,
UBcal ujsögos pavilonjaiban kaphatók elhalasztja, dacára annak, hogy számos magyar orvos és mérnök
Pékár Mihálynak, a pécsi egyetem veszítené el. kenyerét a külföldi ál
Hétköznap 17,000 korona
dékánjának az volt az álláspontja, lamokban.
Vasárnap 21,000 korona
hogy a diplomákat azonnal nosztrlErre a veszedelmes precedensre
/Utálni kell.
Az kétségtelen, hagy, a íimmícímsí jjométhe főleg nem kerül sor, menti
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Budapest, kedd, Június ’

Millió és millió ember
iszik naponta kévét, mert
üdítőnek, táplálónak és Ízle
tesnek tartja. Ezekkel a
tulajdonságokká)- azonban
csakis a valódi, hamisítatlan
babkávé bir.

Meinl Gyula
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Bethlen miniszterelnök
Genfbe érkezett
Gcufből táviratozzak: Gróf Bethlen
látván miniszterelnök, Búd János pénz
ügyminiszter ós Szabóky államtitkár
ma Genfbe érkezett. Gróf Bethlen mi
niszterelnök Genfbe utazásakor fogadta
a Neue Frcie Presse budapesti levelező
jét Elmondotta a miniszter elnök, hogy
Genfben az illetékes faktoroknak be
tekintést fog engedni a magyar költségvetésbo azokból a szempontokból is,
amelyeket a bukaresti kisántánt kon
ferenciáin kifogásoltak, mert a magyar
költségvetésnek nem kell félnie a nyil
vánosságtól. Majd hangsúlyozta a mi
niszterelnök. hogy a magyar kormány
újabb kölcsön felvételére egyáltalán
nem gondol és azután kitért a fővá
rosi, községi választásokra és ezeket
mondotta:
— Egyáltalán nem állítható az, hogy
az ellenzéki blokk döntő győzelmet ara
tott. Kitűnik ez a következő összehason
lításból is: Az utolsó' nemzetgyűlési vá
lasztáson a főváros 25 képviselőt vá
lasztott,
ebből 16 a demokrata
és
szocialista pártokra esett. Az imént le
zajlott fővárosi választáson 250 mandá
tum várt betöltésre, tehát tízszer annyi,
mint a nemzetgyűlési választáson. Az
egyesült
demokraták és szocialisták
azonban nem 160, hanem csak 128 man
dátumot nyertek, pedig e számban a
Kossutli-párt ós más frakciók is benn
foglaltatnak.
A Wolff-párt rongeteg
veszteséget szenvedett ugyan, de a má
sik irány sem aratott döntő győzelmet.
A középút politikája minden, községi
pártnál nyitva áll. Remélem, hogy az
uj városatyák kikapcsolják a gyűlölkö
dés és szenvedély politikáját ós azt az
irányt kövotík, amelyet a gyűléseken
Jiirdettok.
t

— Klebclsberg Kunó gróf kitüntetése.
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisz
ternek vasárnap délelőtt nyújtotta át
Durlni di Monza olasz királyi követ az
olasz király
megbízásából az olasz
koronareud nagykerosztjét.

— Benes Parisban. Mint Párisból
oientik, Benes cseh külügyminiszter
ma Parisba érkezett és Berthelotval tanácskozásokat folytatott a
külügyminisztériumban. Diplomá
ciai körökben kijelentik, hogy Be
nes látogatása nincs összefüggés
ben azokkal a tanácskozásokkal,
amelyeket a szövetségesek a bizton
sági paktumról folytatnak. Benes
tanácskozásának tárgya csak másodrangu kérdések, amelyek kizáró
lag Franciaországot és Csehorszá
got érdeklik.
— B-l istára helyezett pénzügyigazgatóságok.
Illetékes
helyről
szerzett információk szerint a Taka
rékossági bizottság javaslatára a
vidéki pénzügyigazgatóságok szá
mát is csökkenteni fogják. Csak
Győrben, Szombathelyen, Pécsen,
Szegeden és Debrecenben maradnak
meg a pénzügy igazgatóságok, a töb
bit megszüntetik.

Kibukott városatyák
intézik tovább a főváros
közigazgatását
nem az, mely csak az árban
látszólag
olcsó. A

A még mindig működé közigazgatási bizottság és
központi választmány több tagja a választásokon ki
maradt a tör vény hatóságból — Szerdán újabb ankét
lesz Hipkáéknál
A pünkösd előtti és a pünkösdi
napok az ünnepi nyugalom jegyé
ben teltek el a várospolitikában. Ez
a csend azonban csak pillanatnyi,
mert a kulisszák mögött izgalmas
készülődés folyik s minden oldalról
nagy az igyekezet, hogy a városhá
zán előtérbe került nehéz, kényes
kérdéseket megoldják. E percben
egy egész sereg probléma áll a vá
rospolitikai aktualitások középpont
jában. Legelső természetesen a köz
gyűlés munkaképességének biztosí
tása, a meglevő erők tömörítése.
Sürgős a közgyűlés mielőbbi cgybehivása, mert
nem lehet tovább halasztani a
közjogi és szakbizottságok meg
alakítását.
A központi választmányban és a
közigazgatási
--------------------------bizottságban
- ----még
mindig Wolffék emberei ülnek s
macától értetődik, hogy ez a helyzet
a választások .után nem tartható
fenn.
Olyan tagjai is vannak ennek
a két bizottságnak, akik a mos
tani választásokon kibuktak,
de miután a bizottság még nem
szűnt meg, újat még nem alakítot
tak, igy
ezek az urak ma is törvény
hatósági bizottsági tagoknak ti
tulálják magukat.
Az igazoló választmány újjáalakí
tása lenne az első feladat, hogy a
mandátumokat igazolja.
A polgármester kérdés, amely kö
rül néhány napja elhallgatott a kró
nika, a nagy csendben szintén köze
ledik a megéréshez. Jól informált
helyen nyert értesülésünk szerint
a kormány is belátta, hogy teb

minőség

és kiadósság
adják meg
az áru ér
tékét
—
Ezen szem
í
pontokból
a valódi
„Francí€fi‘-ot a „liávéCiarálóval11 már évti
zedek
óta előnyösen
ismerik a világon min
denütt

jesen ineddőek azok a kísér
letei,
j
amelyek arra irányultak, hogy úgy
a főpolgármesteri, mint a polgár
mesteri széket a maga exponensei
vel töltse be. Sem Huszár, sem Bes
senyei, sem a többi lanszirozott je
lölt főpolgármesterségóből nem lesz
semmi, hanem teljes egészében
megvalósul — mégpedig a legköze
lebbi napokban — a demokratikus
blokk ama terve, amely szerint a fő
polgármesteri állást Ripka Ferenc
cel, a polgármesteri állást Bárczy
— Elgázolta a rendőrt. A Bethlen
Istvánnal, a megüresedő egyik al
polgármesteri széket pedig Márkus uccában ma délben égy gépkocsi
elgázolta Szuhay György őrszemes
Jenővel tölti be.
Különben szerdán délután a kor rendőrt. A gázolás után a kocsi
a járdára és betörte egy
mánybiztos ismét összehívja a múlt fölszaladt
heti pártközi konferencia résztve üzlet kirakatüvegét. A gépkocsi
vezetőjét
Lokkner
Antal soffőrt elő
vőit s ezen az ankéten fog véglege
a főkapitányságra, ahol
sen eldőlni, mikorra hívják össze az állították
őrizetbe
vették.
A
súlyosan sebesült
ideiglenes alakuló közgyűlést s hogy
a rendőrkórházba szállítot
a pártok milyen arányban vesznek rendőrt
ták.
részt a megalakítandó bizottságok
— Abbas Alit 130 millió korona pénz
ban. Hírek vannak arról, hogy a
pártvezérek a polgármesteri kérdést büntetésre Ítélték. Sokat foglalkoztak a
is szőnyegre hozzák a szerdai ta lapok Abbas Ali perzsa szőnyegkeresnácskozáson. ami mindenesetre csak kedő esetével. Az, elmúlt évben tudvale
növelni fogja az ankét jelentőségét. vőén rájöttek a vámhatóságok arra,
Legvalószínűbb, hogy a tárgyalá hogy a bécsi ukrán követség által a bu
son minden tekintetben sikerülni dapesti ukrán missió címére feladott
ib perzsaszőnyeg csem
fog a pártok vezetőinek e fontos százötven darab
kérdésekben megegyezésre jutni s i pészáru, amelyet Abbas AH bécsi üzlete
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adott fel a budapesti fiók számára. A

szőnyegkereskedő azért nyilvánította a
legkésőbb 17-én összeülhet az
1150 szőnyeget’ diplomáciai küldemény- -A
alakuló közgyűlés.
' nők, mert ilyenképen az áru nem esik
A közigazgatási bizottság e havi megvámolás alá. A vámhatóságok em
ülésének megtartása teljesen hí- berei azonban felfedezték az esetet és
zonytálán, miután legfeljebb a hó bűnvádi feljelentést tettek a szőnyegkevége felé kerülhet sor a bizottság roskedö ellen. Ma foglalkozott ezzel az
újjáalakítására. A közigazgatási bi üggyel a budapesti büntetőtörvényszék
zottságnak 15-én kellene összeülni,! Floreán tanácsa, amely Abbas Alit vám
de a régi bizottságot természetesen : csalás cimén százharminc millió korona
nem hívják egybe.
pénzbüntetésre ítélte.

Nyaralását kellemessé és olcsóvá, teszi,
— Eltemették Plósz Sándort. ^isár-|lom a vidéki hírlapírók körében ha Gutmann-fcle pyjamát hord. Rákóczi
nap délután négy órakor temették cl a ’ élénk visszhangra talált és már j út 16.
Tudományos
Akadémia
csarnokából eddig is több vidéki város hírlapíró
,
•••
j ■’
Plósz Sándor volt igazságügyminisztert. I gárdája jelentette be a mozgalomFarkas Albert plébános gyászbeszéde hoz való csatlakozását.
— Százötvenmillió koronára büntettek
után a kormány nevében Pesthy Pál
igazságügyminiszter, majd Balogh Jenő egy pamutárucsempészt. Barta Sándor
a Tudományos Akadémia
főtitkára, magántisztviselő és Pollák Mór keres
Illés József és Poór Gyula a Tudomány kedő még a múlt évben elhatározták,
egyetem dékánjai
mondottak búcsú hogy árucsempészéssel fognak foglal
kozni. A csempészésre szövetkezők meg
beszédet.
— Közokiratliamisitással szerzett út tudták, hogy egyes textilnagykereske
levelet. Még az elmúlt* évben történt, dőknek úgynevezett „vámszabad“-raktáhogy Leviczky Simon orosz állampolgár i ruk van, amely kedvezmény azt jelenti,
haza akart utazni Oroszországba és liog-y az illető kereskedők csupán a kiőzért a rendőrségtől útlevelet akart sze [ váltás után később számolnak el a vám
rezni, do a rondőrseg az útlevél kiadá pénztárral. Barta és í’ollák az Angclsát az orosznak megtagadta. Vámos , Magyar Posztó- és Textilkereskedelmi
Jenő magánhivatalnok tudomást szer Rt. ilyen kedvezményt élvező raktárát
zett az esetről és felkereste az oroszt, használták fel csempészetük lebonyolí
Budapestre 201
akinek azt az ajánlatot tette, hogy mint tásához. Importáltak
volt rendőrségi alkalmazott, megfelelő kiló súlyú és 15 millió értékű, más ízben
pedig
740
kilogram
súlyú,
64 millió ko
jutalom ellenében szerez számára útle
velet. Az orosz kapott az ajánlaton és rona értékű pamutárut. A vámhatóság
íalkalmazottai
azonban
rájöttek
a ma
átadta Vámosnak anyakönyvi kivona
M
chinációra és feljelentést tettek úgy
tát, aki azt meghamisítva az utlöveiét
Barta,
mint
Pollák
ellen
adócsalás
cimegszerezte. A budapesti kir. ügyészség
B
inón. Szombaton foglalkozott ezzel az
közokirathamisitás cimén emelt vádat üggyel a budapesti büntetőtörvényszék
Vámos ellen, aki előzetes bűnvádi el
I Floreán tanácsa. Miután közben Pollák
járás folyamán tagadta a torhéro rótt
kiegyezett harminc millió koronában a
tiszta lenvászonból,
cselekményt. Szombatra tűzte ki ennek kincstár jogügyi képviselőjével, ellono
az ügynek főtárgyalását a budapesti
gyönyörű pasztellszínekben,
a kincstár visszavonta feljelentését. így
büntetőtörvényszék Mayer tanácsa. íté csupán Barta került birái elé. Bartát
könnyű, kellemes, hűvös
lethozatalra azonban nem került sor, a törvényszék vétkesnek mondotta ki a
nyári háziöltözék
mert a bizonyítás kiegészítése végett a vádbeli cselekményben és ezért a csem
tárgyalást a bíróság elnapolta.
pészett áru elkobzására és 155 és fél
— A vidéki hírlapírók kiválnak a millió korona pénzbüntetésre ítélte.
Magyarországi Újságírók Egyesü
— Eltűntek. Reiner Ottó mérnök
Csengeri uccai lakásáról. — Weisz
letéből. Linaauer Albin
111''*'* nemzetgyü' r, »■ —
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lési képviselő mozgalmat indított,
hogy a vidéki hírlapírók váljanak
Iki a
Magyarországi Újságírók
Egyesületéből és egy uj egyesület
keretében tömörüljenek. A mozga-

Ilona tisztviselőnő Hunyady uccai
lakásáról. —- özvegy Hurze Frigyesné írónő újpesti lakásáról eltűnt. A
rendőrség megindította
a nyo
mozást.

GntmnnnJ.ísTdrsn
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— Keresik Amundsent. Berlinből
‘táviratozzak: Junius 4-én két hete
lesz, hogy Amundsen elindult az
Északi sarkra. Minden intézkedés
megtörtént, hogy akkor végre ko
moly lépések történjenek Amundsen
felkutatására. A nor.vég léghajósegyesiilet megkérte a norvég kor
mányt, hogy küldjön két hydroplánt a Spitzbergákra. A kormány
teljesíteni fogja ezt a kívánságot.
Azonkívül felkérték u norvég repü
lők Mac Milán amerikai északsarki
irepiilől, ki julius 15-én indúl el
Amundsen felkutatására, hogy Cap
Columbia körül is ügyelje a látó
határt, hogy nem mutatkozik-e va
lahol a repülök nyoma. Ősiéből ér
kezett jelentések szerint heves hó
viharok dúlnak a Spitzbergák és az
íjszaki sark közt. Ilyen körülmé
nyek közt nem várják Amundsen
Visszatéréséi. Valószínű, hogy a re
pülők bevárják, mig az idő jobbra
fordul.
— Ferenc József király és Kra
marz halálra itéltetése. A múlt hó
nap 22-ikén Kramarz a tiz év előtti
eseményekről elmélkedve azt irta
a Narodni Listyben, hogy a halálos
ítélet végrehajtásától Sedlacek főauditor szavazata és Kerzl dr., Fe
renc József király háziorvosa men
tette meg. * Prager Tagblatt sze
rint a tőn . llás ez: A hadbíróság
által hozott halálos Ítéletet Georgi
osztrák landwehrminiszter terjesz
tette a király elé, de azzal a javas
lattal, hogy a halálos ítéletet ö fel
sége börtönbüntetésre változtassa
át. A király ezt kérdezte:
— Hány éves Kramarz dr?
Ötvenötéves, Felség.
Erre igy szólt a király:
Tehát a börtönbüntetés tartamát
15 évben állapítom meg, mert kisza
badulásakor 70 éves lesz és abban
a korban már nem. árthat.
* A Madarász a Városi Színházban.

A leghíresebb, legdallamosabb ós legvi
dámabb bécsi operettek egyikét, Zeller
klasszikus Madárászát újítja fel junius
5-én, pénteken a Városi Szinháp. A vi
lághírű
operett, amely a Népszínház
rendkívüli sikerű mflbdMafaW
■ ragyogó előadásban körűi u közönség
MelA. Adámot, a Nzcrelmes madarászt a
I kitűnő As sokoldalú Sziklay József játgzf bza; Postás Milkát Vigh Manci; a többi
. vezet ősze rop Kolbay .Ildikó, Hamühá
Józsa, Halmos János, Érczkövy László,
Szirmai Vilmos és Sik Rezső kezében
van. A klasszikus operett roprizét Feronczy Frigyes főrendező és Stephanidos
Károly karnagy készíti ölő. A jegyeket
vasárnaptól kezdve árusítják a Városi
Színház pénztára és a jogyirodák.
— Leesett a villamosról. Köveséi La
jos szegedi maigán tisztviselő a Lipót
körúton leesett a villamosról ós súlyos
sérüléseket szenvedett. A mentők a Rókus-kórházba szállították.
— A másfélmllliárdos sikkasztás ügye.
Néhány hónappal azelőtt nagy feltűnést
keltett, hogy a budapesti államrendőrség letartóztatta Keiser Lászlót, a Köz
ponti Vásárcsarnok bankjának pénztá
rosát. Keiser ellen az volt a vád, hogy
a bankból aránylag rövid idő alatt kiocbb-nagyobb tételekben másfél milliárdot sikkasztott el és n pénzen Bárdos
Endrével együtt „Perfokta Textil és
Divatáru Rt." óimén vállalatot alapí
tott. A vizsgálati fogságban lövő vád
lottak ellen a főváros csődöt kórt, de
maguk a letartóztattak is terjesztettek
elő maguk ellen ilyen kérelmet Szóm
haton volt kitűzve ebben az ügyben a
tárgyalás, de miután a vádlottakat nem
vezették fel a fogházból a tárgyalásra,
a bíróság a tárgyalást elnapolta.

Budapest, kedd, június J.
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eKY veszedelmes kaszSj=t»rot. Tomcsik János betörőt,
aki a lc^itóbbi sí&alomma iasza!
tette nevezetesse msírátThogy « fő.
kapitányság közvetlen szomszédsá
gában a Zrínyi uccában egy emeleti
lakásban levő kassza megrurása
után a rendororszemek olőtt kötélen
ereszkedett le az emeletről néhánv
nappal ezelőtt büntetése kitöltése
vegett Vaera akarták szállítani. Út
Mcgrendsxabályózzák a tánciskolák erkölcsét — Csak a
közben azonban leugrott a vonatról
®? elwenekiilt.
Kálmán detekkeresztlevél felmutatásával lehet beiratkozni a kurzusra — tívfelügyelő ma értesült, hogy Tómesik
a
fővárosban
bujkál.
A detekSaphir mester érettségit követel a tánctanároktól
ívfelugyelo lesben állt famcsik
lakafia előtt es hazatérésekor le
▲ vasárnap megjelent hivatalos lap i Érdeklődtünk Róka Gyulánál, a Tánc fogta. Előállították a főkapitány
rendeletét közölt a tánctanitás és a tánc tanítók Szövetségének elnökénél, aki az ságra, ahol őrizetbe vették.

I

a megrendszabályozott
kállai-kettős körül

mesterképzés tárgyában. A rendelet
részletesen meghatározza, hogy a jövő
ben kik foglalkozhatnak tánctanitással
és szigorúan elrendeli, hogy a táncisko
lákat a rendőrhatóság köteles ellen
őrizni, a belügyminiszternek negyed
évenként jelentést kell tenni és különös
figyelemmel kisérni, hogy a táncokat
a közerkölcsiség és a jóizlés szempont
jából megfelelően tanitják-c. A legsú
lyosabb pontja a rendeletnek az, amely
kimondja, hogy az eddig kiadott tánctanitási engedélyek hatályukat vesztik
és megujitandók.
A rendelet a tánctanitók körében
nagy feltűnést keltott és élénk vitákra
adott alkalmat, miért is felkerestünk né
hány tánctanárt, hogy a rendeletről
szóló 'véleményüket meghallgassuk.
Elsősorban a tánctanitók szeniorjához
Saphir mesterhez fordultunk, aki a kö
vetkezőket mondotta:
— A rendeletet bizonyos szempontból
nagyon helyesnek és szükségesnek tartóm. A háboru befejezte óta minden
suszter- és borbélylegény, meg libásasszony tánciskolát nyitott, ahol minden van, csak művészet nem.
A kis emberke magából kikelve
arccal kiabálja:
— Hát nem hallatlan dolog az, hogy
egy ilyen tivornyatanya egy este többet1
keres, mint én hat hét alatt. Az ember
irul-pirul, hogy ezeket az embereket kol
légáknak^ kell , nevezni. „
— A tánctanárt engedély elnyeréséhez
keveslem a hat középiskolát, mert ha
már iskolázottsághoz kötik, akkor leg
alább érettségit követeljenek. Mórt vagy
intelligens az a tanár, vagy nem, és ak
kor menjen más pályára.
— Nagy baj kérem azonban az a
passzus, hogy 16 éven aluli leány és 18
éven aluli flu csak gyerekkurzusra jár
hat Hát tessék mondani, hogyan tud
jam én egy leányról, hogy hány éves!
Maga tán meg tudja mondani? Vagy
kérjók születési bizonyítványt? Aztán
még egy 16 éves lány nem is táncol egy
fiatalabb fiúval. Nagyon meleg dolog ez
kérem!

alábbiakat mondotta:
— A rendeletét a belügyminiszter ve
lünk együtt állapította meg. Nagyon
helyesnek tartom, mert az erkölcsi nívó
emelését jelenti. Bajos dolog azonban,
hogy beleszól abba, milyen táncok ta
níthatók, mert a közönség azt táncolja,
amit akar és mindig azt akarja, amit
betiltanak.
Nagyon érdekes dolgokat mondott egy
belvárosi táncmcster:
— Én az egész rendeletét a MnoíanfíőA:
numerus claususdnak tartom. Mindjárt
megmagyarázom miért.
— Azelőtt több tánctanítói szövetség
volt, azonban mikor Róka Gyula a Ke
resztény Tánctanitók elnöke kijelentette,
hogy mindenki adja be a derekát, mert
különben annak ... akkor az összes szö
vetségek beolvadtak a Keresztény Szö
vetségbe, amelynek az uj elnöksége is
ebből regrutálódott. Eddig a tánctanltókat vizsgf ható bizottság, melynek el
nöke Zilahi-Kiss volt, minden zsidó pá
lyázót megbuktatott, úgyhogy 100 jól
vizsgázott között csak két zsidó akadt.
Mivel a mostani zsűri összetétele szintén
ilyen színezetű, a rendelet folytán meg
van a törvényes alap a numerus clausuű
bevezetésére.
Végül felkerestük a Csikágó közismert
^ilbermann nénijét", aki a kövotkező, kép fakadt ki:
— Nagyon helytelen dolog kérem ez a
rendelet. Minden’ embernek más az erkölcsisége, hogyan, magyarázzam meg
nekik, hogy fékezzék az érzékiséget. A
mai népek szeretik a simulós táncokat
és egy-két csók még nem a világ, no!
Azért még sohasem történt nálam baj.
—Nagyobb gpnd az kérem, hogy <il
akarják venni tőlem a segédemet, a Laj
csi gyereket, mert csak hat elemije van
éR borbélylegény volt azelőtt. Nézzék
csak meg azért, jobban táncol, mint
akárhány diplomás urfi, aki könyvből
tanítja a táncot. A rendelet azt mondja,
forszírozni kell a magyar táncok taní
tását. J[át a simmy erkölcsösebb, vagy
a kállai kettős?
És csipőro tett kézzel dühösen hada
kozik tovább.
H. E.

* Piccavcr nagy érdeklődéssel várt
vendégjátéka junius 8-án ég 10-én lesz
a Városi Színházban. A világ első teno
ristája két leghíresebb szerepében lép
fel ezúttal Budapest zenei közönsége ©lé.
Junius 8-án, hétfőn a Rigoletto herce
gét énekli; 10-én, szerdán pedig a Tosca
Oavaradoseiját. Az első este Alpár Gitta

és Palló Imre, a második este pedig
Walter Rózsi és Palló Imre lesznek Piccaver partnerei. Piccaver értesítette a
Városi Színház igazgatóságát, hogy
már a hét elején Budapestre érkezik,
hogy részt vehessen a próbákon. A je
gyek árusítását már megkezdte a Városi
Színház pénztára és a jegyirodák.

- Pünkösdi királynőválasztás a Mar.
gitszigeten. Vasárnap fényes ünnepségek
között folyt le a Színházi Élet rendezé
seben a Margitszigeten a pünkösdi
kirá lynóvalaszfás. A Margitszigetet ez
alkalomból
gyönyörűen feldíszítették
lampionok égtek, pazar kivilágítás volt’
Az ünnepségen mintegy 42.000 ember
vett részt, akiknek szórakoztatásáról
nagy rendező-gárda gondoskodott. Voít
kabaré, tűzijáték, majd megkezdődött a
király nő választás, mely Székely Ibolyá
nak kedvezett, akit, két udvarhölgyuMészáros Kató és Csángó Érzsébet kí
séretében Krúdy Gyula koronázott meg
A megválasztottak között értékes dija
kat osztottak szét. A közönség kitörő
örömmel és lelkesedéssel üdvözölte a
megválasztott királynőt, aki valóságos
királyi menetben vonult végig a Margit
szigeten. A koronázás után a SzigetKlubban nagy bál volt, amelyen a
legvidámabb hangulatban a derengő
hajnali órákig pompásan mulatott a
közönség.

— Izgalmas életmentés, az élet
mentő halálával. Izgalmas jelene
teknek -sáliak tanúi azok, akik va
sárnap délután az újpesti népszigeti
strandon tartózkodtak. Nevlaka Jó
zsef újpesti iparos vasárnap délPr.
az ottani népszigeti strand
közelében fiirdött a Dunában hai11?™ fiával. A fiú mindin
kább beljebb és beljebb merészke
dett a Dunába és egyszerre csak el
kapta az ár. Az apa kétségbeesetten
úszott fia után, de a Duna árja őt h
magaval ragadta. A fiút közben a
víz a part felé sodorta és partot ért
ugy, hogy nagyobb ijedtségen ki
vin semmi baja sem történt, az apa.
Nevlaka József azonban a Duna
vizében lelte halálát. Holttestét
eddig még nem találták meg.

— Kloroforinos bandita a békéscsabai
vonaton. Ma délelőtt jelentkezett a ke
leti pályaudvar detektivkircndcltségénél
Kiéin Pál kereskedő, aki olőadta, hogy
Békéscsabáról érkezett Budapestre. Á
pályaudvarra érkezve észrevette, hogy
tizenegy millió koronát tartalmazó tár
cáját ellopták. Kiéin Pállal együtt jc
letnkezett egy utitársnője is, aki elmon
dotta, hogy a kupéban egy elegánsan
öltözött fiatalember ült velük szemben.
Ez a fiatalember egy feltűnően édeskés
szagu folyadékkal leöntött zsebkendőt
tartott a kezében. A két utas arra is
visszaemlékezett, hogy röviddel a fiatal
ember felszállása után mindketten el
aludtak és csak Budapesten ébredtek felA detektívek azonnal gyanították, hogy
klorofbrmos rabló volt a fiatalember.
Azonnal elállták a pályaudvar kijáratát
és a kitóduló utasok között sikerült
megtalálni az elegáns fiatalembert. Elő
állították a főkapitányságra, ahol kide
rült, hogy Zsák Pálnak hívják, többszö
rösen büntetett, rovottmultu egyén, őri
zetbe vették.

5 cikk
Divatcsipkék
Opálbatisztok
Eponge'Ujdonságok
legolcsóbban

Kiéin Antal

RÉSZVÉNY

király ucca SS. szám

UDVARI

(JUtácfa ucca tarok)
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Ötperces
telefonbeszélgetés
Jeritza Máriával
— Halló! Halló! Otthon van a
művésznő.
— Igen! De senkit sem fogad.
— Dróton keresztül, sem.
— Úgysem, mert alszik.
— Pedig rádiókészülékem nincs.
De talán próbálja bejelenteni, hogy
a Hétfői Napló munkatársa van itt.
Akkor talán... Megpróbálom..
— Halló! Halló! Jerltza Mária
művésznői
— Igen, én vagyok.
— Itt a Hétfői Napló, majd én fe
lelek. Csak öt percet adok, mert
aludnom kell az esti Fedora előadá
sáig.
— Kérem, tessék feleljen. Én nem
kérdezek.
— Hát először is boldog vagyok,
hogy újra itt lehetek, maguk között.
A magyar a világ legaranyosabb
■népe. Nekem mindig vagy örömem
van, ha már felülök a budapesti vo
natra és néhány óra és itt lehetek
a vidám városban. Pedig most ne
hezen tudtam idejönni. Ezer „meg
ezer akadálya volt, de legyőztem
valamennyit és idejöttem.
— Miért volt annyi akadály?
— Ne kérdezzen. Elmondok min
dent. Egy kicsit későn kaptam meg
a budapesti Operaház meghívóját.
Minden napom le volt már kötve.
Kár, hogy telefonon keresztül nem
tudom magának megmutatni nap
táromat láthatná, hogy minden na
pon beírtam egy várost egy színhá
za t. De nem tudtam a magyarok
nak mégsem ellentállni. Apponyi
Albert maga kért meg arra, hogy
feltétlenül jöjjek el Budapestre —
'És?
— És?... Istenem ... Hát lehet
a maguk ragyogó elméjű Apponyijuknak nemet mondani. Lemond
tam a bécsi előadásokat és eljöttem.
— Tervei?
— Egyelőre Amerikával foglalko
zom. Az egész telet ott töltöm majd.
Végig énekelem a Jeritza reperto
árt, sőt Hübay Kat.anin Annáját is,
amelyet az én kedvemért hoznak
színre a newyorki Metropolitan-ban
Uj szerepet is fogok játszani: WolffFerrari „Madame arcképe" című
operájában.
— Még van két percünk.
— Vám Hát akkor elmondom,
hogy Bécsben már háromszor, meg
néztem az Antóniát. Fedák ragyogó,
nagyszerű, tüneményes. És azok
a gyönyörű magyar nóták. Istenem
ha azok közül legalább egyet én is
el tudnék énekelni, de úgy mint
Fedák a maguk nagyszerű Zsazsája,
Még negyedszer is megnézem. Most
különben visszautazom Bécsbe, aztán
Berlinbe, aztán... Én magam sem
tudom, naptár nélkül, •

* Az oroszok hétfői esti vendég
játéka. A Fővárosi Operettszinhazhan vendégszereplő Orosz MűveszSzinház hétfőn este Dosztojevszkij
Tódor „Stepancsikov falva" című
vígja tékát adta elő. Az orosz művé
szek tehetségüknek ismét ragyogó
tanú jelét adták az orosz vígjáték
ban, amelynek ágas-bogas történetet
nagy figyelemmel kísérte. végig a
közönség. Krasznopolszkája asszony
Varázslatos tehetsége, Savov es Masalitinov aranyló humora. Pavlov
mindent lenyűgöző játékmodora ha
marosan megtalálta az utat a kö
zönség szivéhez, amely kitárult az
orosz vendégek előtt és valósaggal
osztotta tetszését a színpad fele. Az
oroszok a felvonások végen számta
lanszor kijöttek a függöny ele, hogy
köszönjék a magyar közönség elis
merését.
...
.

* Sztanlszlavszkiék péntekig játszanak
a
Fővárosi
Opercttszinházban.
A
moszkvai Művészszlnház tagjainak négy
bucsuoétéje igy alakul:
Kedden: (logoi: Házasság.
Szerdán: Dickens: Az élet harca.
Csütörtökön: Gorkij: Éjjeli menedék
hely.
Pénteken: Euripidcs: Medea.
Az orosz művészeket a két pünkösdi
estén is páratlanul lelkes ünneplésekben
részes!tették. Mától kezdve a azinrekerülő müvek bőséges ismertetését ingyen
bocsátják a közönség rendelkezésére.
* A Csirkefogó, Szenes Béla pompás
bohózata bezárólag péntekig egymagá-

baw.tgtl bjBJtjJjÍEféfeya milaprát.

SZÍNHÁZ

Hétfő esti bemutatók

Daroas Lili
búcsút mond a magyar
színpadnak

A Blalia Lujza Színház hosszú pihe
nés után ma hétfőn este újból kinyitotta
kapuit és bemutatta kabaréelőadását. A
műsor első részében Karinthy Frigyes
„Bűvös szék** című kis jelenete aratott
nagy sikert Kökény Ilonával, Borossal,
Zilahyjval,
Gózonnal, Ihászszal, Matánnyal. Tihanyi Bélával és Piilöppel a
főbb szerepekben. Megérdemelt sikere
volt Rclle Pál: „A jó barátok**, Móricz:
„Dinnyék** és Fodsr a „Keresztrejt
vény** című tréfájának. T. Oláh Böske,
Simon Mária, Peti. Heltal és Kádár
Anna kapott sok tapsot. A műsor má
sodik részében vendégek működtök köz
re. A közönség a vendégszereplőknek Ír'
járó udvarias tapsokkal honorálta Erű
Wolf, Trudo Voigt, Mia Bergsmann,
Rosl Berndf. Dela Lipinszkája és GJaire
Feldern játékát. A zenekart Nagypál
Béla vezeti9.

A Blaha Lújza'Színház
kabaréja

n Vígszínház békésen felbontja Daroas szerződését.
Reinhardt beoáltja szaoát
A magyar közönségnek bizonyára
élénk emlékezetében él még az a
hatalmas siker, amelyet évekkel
ezelőtt egy fiatal színésznő aratott
a Budai Színkörben a „Rómeó és
Juliánban. A fiatal színésznő, Dar
vas Lili, aki Góth Sándor növen
déke volt, az első felléptével mind
járt az elsők közé emelkedett és
amikor a Magyar Színház „Búza
virág" -jóban fellépett, már minden
ki, mint beérkezett színésznőt is
merte.
A fiatal színésznő egymásután
aratta ezután szebbnél-szebb sike
reit a Magyar Színházban. Jött a
„II. Lajos", majd az „Első szere
lem". a „Fakir", a „Carevics" az
„Égi és földi szerelem", a „Szépség",

a „Vörös malom", amelyekben va
lamennyiben döntő sikereket ara
tott és természetesen Ilire hamaro
san átment az ország határain. Tu
domást vett róla a külföld és első
nek Amerika jelentkezett, hogy
magához csábítsa a nagy tehetségű
magyar színésznőt.
Darvas Lili alá is irta amerikai
szerződését, de egy alkalommal kül
földi útja közben összeismerkedett
Reinhardt Miksával, aki lebeszélte
az amerikai szerződésről és maga
tett neki szerződési ajánlatot. Úgy
volt, hogy Darvas Reinhardttal
megy ki Amerikába és a „Miracel**
című darab főszerepét játssza majd
el. Darvas Lili a szerződést aláírta,
de annak nem tett eleget, amire
Reinhardt kissé sértődötten kije
lentette. hogy
ő ugyan nem hívja többet a
színésznőt, hanem azért haj
landó bármikor szerződtetni, ha
önként jelentkezik.
Darvas Lili ekkor elhagyta a Ma
gyar Színház színpadát, ahová anynyi diadal fűzte őt és a Vígszínház
hoz szerződött száz estére. A Ma
gyar Színházban még eljátszotta a
„Sasflók“-ot. amelyre szerződése kö
telezte. majd a Vígszínház tagjai
sorába lépett. Darvast azonban az
uj színpadon.
mintha a balszerencse üldözni
kezdte volna és amíg azelőtt a
Magyar Színházban egyik nagy
sikerét a másik után aratta,
a Vígszínházban egyetlenegy
olyan sikert sem tudott felmu
tatni. mint pályája kezdetén.
A művésznőt természetesen szer
fölött bántotta vígszínház! szerep
lésének ez a sikertelensége és mar
úgy volt, hogy Faludi ,Jeno. az
Unió vezérigazgatója és Koboz
Imre a Vígszínház vezérigazgatója
cserélnek, és
Bajor Gizi a Vígszínházhoz.
Darvas Lili a Magyar Színház
hoz szerződik,
amikor az egyik külföldi impresszá
rió ragyogó szerződtetést ajánlattal
kínálta, meg Darvas Lilit Rein
hardt berlini színházához. Darvas
Lili most már nem mondott „nemet.
Reinhardt
viszont megerősítette
egykori kijelentését:
— A művésznőt nem hívja töb
bet. ha azonban önként jelent
kezik. bármikor szerződteti.

Darvas ugyan nem jelentkezett, az
ügynök azonban úgy tüntette fel a
szerződést, mintha arra Darvas
Lili szorgalmazta volna és igy Rein
hardt nyugodtan állhatja szavát:
ő nem hívta Darvas Lilit.
Darvas Lili e hónap 6-án utazik
Bécsbe. ahol Reinhardt már várja
és ekkor írják alá majd azt a szer
ződést. amely
Darvas Lilit három esztendőre
Reinhardt színházához köti azzal a
kikötéssel, hogy a három év alatt
nég.v alkalommal Amerikában is
köteles vendégszerepelni. A szerző
désben -— amint a Hétfői Napló
munkatársa értesül — nem jelölnek
meg színházat, amelyben Darvas
Lilit szerződés köti majd, csak igy
precizirozzák:
............ Darvas Lili szerződik
Reinhardt Miksa társulatához .“
Ez azért fontos Rcinhardtra, hogy
Darvas Lilit a kontinens bármelyik
városában felléptethesse. Kivételt,
csak Amerika képez. , amelyet meg"
is jelölnek a szerződésben. A Víg
színház, amelyhez Darvas Lili csak
nemrég irta, alá újabb egy évre
szóló szerződését — hir szerint —
nem gördít akadályokat Darvas
Lilinek Rcinhardthoz való szerző
dése elé, hanem belenyugszik a szer
ződés felbontásába.
• Nyári kabaré a Vígszínházban. A
Vígszínház aZ idei szezont kabaré
val zárja, amlynek keretében vendég
szerepelni fog a Fővárosi Operettszinház
egész társulata, zenekara és 30 tagú kó
rusa. A rendkívül / gazdag műsoron há
rom egyfelvonásos vígjáték, egész sereg
tréfás jelenet, ének- és táncszám szere
pel. Bemutatóra kerül Heitat Jenő vég
telenül kedves, keleti komédiája, amely
nek főszereplői Varsányi Irén, Hegedűs
Gyula és Zátony Kálmán, Szép Ernő
vigjátékában. A mennyország kapujá
ban Gaál Franciska, Rajnai Gábor, Sarkadi Aladár és Szerémy Zoltán játsza
nak. Békeffy László bohózatában, a Ké
ményseprőben Góthné Kertész Ella, Biller Irén, Góth Sándor és Kabós Gyula
lépnek fel. Az egyes'vígjátékok közt ke
rülnek színre a kabaré magánszámai,
köztük Hegedűs Gyula éneke, Biller Irén
és Halmay Tibor táncos duettje. Érde
kes lesz Lukács Pál szereplése énekes és
táncos jelonetben. Fejes Teri és Latabár
Kálmán hatásos táncszámot adnak elő,
Halmay Tibor, Szokolay Olly. Carpanter
Connle, Rannel Ilonée, Latabár Kálmán
és 40 tagú balletkar a Tánctéboly című
tréfás jelenetet játsszák. Egészen új
szerű Az Írógép című jelenet, amelyet
Fejes Teri ad elő a balletkarjal. Ujváry
La jós, Komp ót hy Gyula, Balta Mariska
és még sok más szereplője van a nagy
szerű produkcióknak. A nyári kabaré
első estélyét szombaton, június 6-un, a
Vígszínház nyugdíjintézete javára tart
ják meg. A jegyek árusítását megkezdj
ték.
/

KÉKKÚTI
Legfőbb borvix!

Az Apoííó vendégjátéka
a RoyaUOrfcumban
Hétfőn, azaz junius 1-én este kezdte
meg vendégjátékát az Apolló Színház
társulata a Royal Orfeumban. A 'premlér a siker jegyében folyt lo és külö
nös nagy tetszésre talált Szőke Szakáll
,hTata“ című burloszkje, amelynek elő
adása alatt a közönség szakadatlan ka
cagással kísérte a szereplők pompás já
tékát. Harmatit Imre „A flastyúk** cimtf
operettjében Szokolay Oly, Rozsnyay
Ilona, Mini! Shorp, Gárdonyi, Dénes,
Sándor, Rótt és Szentiványi, Török
„Kata huszára** című
vigjátékában,
Dajb.ukát Ilona és Bársony István, Bé,keffi „Téves
*
- kapcsolás** című tréfájá
ban. Haraszthy Miéi, Posner Magda,
Faragó Jenő, Győri Matild, Békeffy és
Fekete Pál arattak szép sikert. Igen sok
tapsot kaptak Radó Sándor, Solti Her«
min, Sólyom Janka és Fritz Ödön magánszáinai, úgyszintén Békeffy László
ötlete^ konferánsza. A zenekart Márkus
Alfréd vezette.

ROYAL-ORFEUM

Óriási
siker!
Helyárak 8—50.000 koronáig

urAnia
(5, ','<8, 1/110)

MOZGÓKÉP.OTTHON
(4, 6, 8, 10)

LIGET-MOZI
(•/<9, ’/U0)

Mae Nurray
legpompásabb filmje

Királynő ténsosszony
Adriai és Földközi
tengeri utazások
úceáajáró gőzösökön

Trltifböl >

Nápoly—Palermóba vagy
Lisszabonba és vissza
Indulás Triestből junius 6-án .,Praeild(nf Wllion
*
és junius 27-én „Martba Washington" gőzösökből.
A júliusi és augusztusi járatojrra
kajatelőjegyzéseket elfogadunk!
Rendkívül mérsékelt jegyárak, elsőrangú ellátás
Felvilágosítással szplgál és
kívánatra prospektust küld:

Cosullch Trlestl Hajózási Társaság

**8

Budapest VII, Thököly út 2. Telefon: József 14-13

BÚTORSZÖVETEK
Dama.otok Függinyk-lmik
Silny.g.k
Uolourok
Matracetlnoatok Fűlik
Átvetik, nz összes kflrpltoskellíkeknamnn és kicsinyben I, kJ!dŐnkdík'C
Vágó és Társa d*. KimmiriMyír Király u. a. Központi varoshoz
eS»lyomrlpt
*
k
Brokátok

I
„IDÉNYUDVAR'1 VI, Desowffy ucca 22

» *

HÉTFŐI NAPLÓ
Kevékpárostávverseny Buda
pest— SzéfiesfehéP’
vár között
ft sziHesfttvdr’OS vándordijdl
a Világosság KarékpárMii.
nyerte
A Magyar Kerékpáros Szövetség ren
dezésében pünkösdvasárnap folyt le a
Budapest azékesfűváros vándordíjáért
kiirt Budapest—Székesfehérvár közötti
távverseny. Szokatlanul nagy mezőny,
mintegy 400 vorsenyz.0 állt starthoz.
Székesfehérvárott hatalmas érdoklődö
tömeg várta a vorsonyzőket.
Az értékes trófeát a
VUágosság KK
nyerte meg 19 ponttal, a Jóbarát és a
Vándorkedv 14—14 pontjával szemben.
Egyénileg az első befutó Rétekért (Jó
barát) volt, aki 1 óra 33 perc és 40 mp.
alatt tette meg az utat Második Bées.
harmadik Bouska J., negyedik Horváth
volt, mindannyian a Jóbarat KK tagjai.

SPORT
B prágai
Viktória Ziskov kettős
veresége Budapesten
ZZ cseh profik Jójátékuk ellenére is vereséget
szenvedtek ügy az MTK-tól, mint az UTE-tÖl
UTE-Vletorla Zlskow 3:1 (3:0)
Biró: Vértes J.

100 méter. 1. Fluck (BBTE) 11.1 mp.
2. Gorő (KAOE). 3. Béli (MTK).. - 300
méter ll. osztályú. 1. Steinmetz (KAOE)
37 mp. 2. Ruzitska (KAOE). — 3000 mé
ter. II. osztályú. 1. Szerb (MAC) 9:40
tnp. 2. Bokor (MTK). 3. Papp (FTC). Sulydobás. 1. Hubert (FTC) 1450 cm. 2.
Egri (MAC). 3. Pápai (MAC). — Távol
ugrás. L Somfai (MAC) 688 cm. 2. Bakó
(MAC). 3. Rácz (OTE). — Gerelyvetés.
I. Gyurkó (FTC) 5360 cm. 2. Bechtold
(BBTE). — Olimpiai staféta. 1. BBTE
1:42.4 mp. 2. MTK. — Triatlon. 1. Somfai
(MAC) 4 pont. 2. Cséffay (MTE). 10
pont. 3. Bechtold (BBTE) 10 pont.

Az ESC versenye.
Budapest 25 kilométeres bajnoksága.
I. Király Pál (ESC) 1 óra 35 p. 45.3 mp.
B. Zöllner (MAC) 1 óra 41 p. 41 mp. 3.
Hrenyovszky (Dorogi AC). — 1500 mé
teres hcndicep. 1. Csekoy (CsFC) 4:15 mp
ior. — 10X200 méteres unior staféta. 1.
F’TO 4:15.7 mp. 2. ESC 4:21.5 mp. 3.
MTK. — 5XM0 méteres staféta. Pannó
nia vándordíj. 1. MAC- 10:33.8 mp. 2.
FTC 10:40.2 mp. 3. MTK. 4. ESC.
X A bajnaokság állása. 1. MTK 38
pont, 2. FTC 29 pont, 3. Vasas 27 pont,
I. NSC 22 pont, 5. VÁC 21 pont, 6. III.
kér. TVE 21 pont, 7. UTE 20 pont, 8.
KAC 19 pont, 9. BEAC 18 pont, 10. Tö
rekvés 16 pont, 11. Zugló 15 pont, 12.
BTC 12 pont.
X Magyar kupa-mfirkőzés. UTE—Kecs
keméti AC 4:3 (2:2). Biró: Auspitz Sán
dor. A kapumérkőzések során került
egymással szembe a két csapat. Az UTE
csak félgőzzel játszott, mert még lábá
ban érezte a vasárnapi cseh mérkőzést.
Az UTE góljait Lukács, Török, Priboj,
Limbeck, a kecskemétieket Homoky (2)
lőtte, egy gól öngól volt
X Kerékpárpályát avattak Székesfehérváron pünkösdkor.
A Székes
fehérvári TC pünkösdvasárnap avatta
fel újonnan épített kerékpárpályáját. A
pályaavatás sikerült versennyel volt
egybekapcsolva, amelynek főbb eredmé
nyei ezek: Főverseny: 1. Grimm (Edi
son), 2. Mazák (MTK), 3. Bécs (Jóbarát),
4. Szentes (SzTC). — Párosverseny, 13.5
1 m. 1. Grimm—Mazák. Vidékiek verse
nye. 1. Gatsa (Győri DAC). — Kendők
versenye. 1. Jerzsabek (MTK). — 6750
méteres motorverseny, nagymotorok ré
szére. 1. Zajácz (TTC). — 4500 méteres
motorverseny, kismotorok részére. 1.
Puch János (TTC). — Hölgyverseny. 1.
Garbár Annus (Jóbarát).

A Műegyetem előtt fölállított célháromszög mellett elhelyezett apró ágon
lövése jelzi, hogy
1
az első főiskolai regattát a Ludovika
Akadémia nyolcasa: Ficzere, Babaesek,
Blbltl-Horváth, Karátsony
Schlosser, Ziegelhoffer, Lemberkovics, Platthy (stroke), Czakó (cox)
nyerte meg 13 perc és 41 másodpere
alatt.

Második lőtt a Műegyetem, harmadik
a Tudományegyetem nyolcasa.
Az első magyar főiskolai regatta ör
vendetes eredménye egyelőre az, hogy
a Ludovika Akadémia haladéktalanul csónakházat épít é8 hajókat ren
del.

A főiskolai evezőssport további fejlő
dése elé a legszebb reményekkel nézünk.
Lipcsei Jenő.
MTK támadás vezeti be a mérkőzést.
Majd hullámzó játék után az 5. perc
ben Opata lövi Molnár beadásából a ve
zető gólt. (1:0) Majd a Ziskov is vezet
veszélyes támadásokat az MTK ellen,
később Orth bombalövése foglalkoztatja
A Pestvidéki Versenyegyesület által
Bendát. A 21. percben Hojcr II. kitör
és szép félmagas lövéssel kiegyenlít. rendezett megyeri versenyek nagy kö
zönség
előtt -folytak le, csak kár, hogy
(1:1) Majd Kocsis hibájából a 28. perc
ben Novak szerzi meg a vezetést. (1:2) a gát- és akadályversenyekben nagyon
A 39. percben Ilajer II. három lépésről kis mezőnyök voltak. A vasárnapi ver
felsőkapufát lő, amely onnan Autra senyeken megjelent Horthy Miklós kor
perdül. A 41. percben Orth, Opata, Jeny mányzó és egész családja. Igazán meg
akciójából utóbbi
helyezett
lövését érdemelné az agilis versenyegyesület,
Benda gólvonalon fogja. A 42. perben hogy a tulajdonosok több lovat indítsa
Braun korner-rugását Orth fejjel to nak, mert ha ez igy folytatódik, ősszel
vábbítja a hálóba. (2:2)
nem lehet megtartani az ugróversenye
A második félidőben mindkét csapat
Szünet után ismét hullámzó játék ket. A versenyekben többnyire favorit
változtat összeállításán. A 18. percben folyik és mindkét csapat vezet veszélyes
tok nyertek, úgyhogy a közönség meg
az UTE ellen megítélt tizenegyest Zim- támadásokat. A 17. percben Hektó le
elégedve hagyta el a megyeri pályát,
mer kiöklözi a labdát, Fogl II. a me adásából Orth védhetetlen lövése akad a
A két nap részletes eredménye a követ
zőnybe továbbítja. Közvetlen utána a hálóba. (2:3) A 29. percben Braun iveit kező:
20. percben Hojcr II. saroklövése szépít beadásából Opata kitörve rúgja a mér
Fastírnap.
az eredményen (3 :1). A további kölcsö kőzés utolsó gólját. (4:2> 4 mérkőzés a
nös támadásokat az újpestieknél a véde homályban ért véget.
I. 1. Jenő (Csató 2 reá). 2. Petit© (6)«
3. D Gray (1 és fél). 10 h., 5 h. 10 :14.
II. 1. Lajos (Csató pari). 2. Xerces
(1 és fél). 3. Remazuri (2 és fél). 1. h.
Tót.: 10 :17.
III. 1. Útmutató (Kovács 0/10 reá). 2.
Nepthisz (3). 3. Einbona (2). F. m.j
Fiume. 4 h., nyak li. 10 :17.
IV. 1. Silverbrook (Kovács 4)’. 2. Buby
(12). 3. Szilvórium (33). F. m.: Slépper
Szélkiáltó, Altes Bristol, Pityergő, For
Rz egriek nemzetközi versenye — R EERC or gószél, Mád! II., Fruska, Rugós, Czinkapanna. 2 és fél h., fél h. Tót.: 10 :71,
szágos uszóversenye
28, 88, 217.
Az egész ország sportközönségének ér Marclialek (Breslau) 1:09.5 mp. 2. MaV. 1. Vőfély (Hutflesz pari). 2. Radeklődése mellett avatták fel Egerben chán Tibor (FTC).
gyogós (5). 3. (Daisy (pari). F. in.: Fra
az uszósport uj hajlékát,
100 méteres I. oszt, gyorsuszás. 1. Bá
Diavoló.
h., háromnegyed
A külföldi vendégek közül a borosz rány István (MESE) 1:02 mp. 2. Dahlem h., Tót..: Háromnegyed
10:17.
lói Dahlem győzött ugyan a 190 méteres (Breslau) 1:05 mp,
VI. 1. Cserkésző (Kovács 1 és fél reáT.
hátuszásban Bitskey Aladár fölött, ezzel
A BEAC országos versenye.
2. Blockhead (3). 3. Erzsi E. (6). F. m.:
szembeni a 100 méteres gyorsuszásban
My
Pét. 1 és fél h., 2 li. 10 :14.
háromtized másodperccel kapott ki Bá
Pünkösdvasárnap a Császár-uszodában
ránytól.
rendezte a BEAC országos uszóverseHétfő.
A főbb eredmények itt következnek:
nyét.
I. l.Pattí (Patzák pari)'. Pusztalegény
2Oo méteres gyorsuszás. 1 Sziegritz
Eredmények:
(1/10
reá
elbukott).
Tót.: 10 :17.
(MESE) 2:30 mp. Bitskey Zoltán (MESE)
200 méteres mellúszás. 1. Kehiday
II. 1. Alté Katz (Hutflesz 2). 2. Elsőm
feladta.
(MAFC) 3:20 mp. 2. Hegedűs (BEAC).
4X50 méteres II. osztályú gyorsuszó100 méteres gyorsuszás. 1. Magyar (8/10 reá). F. m.: Little Girl. 3 h., 1 és
staféta. 1. MUE 2:09 mp. 2. MESE.
(MTK) 1:5.4 mp. 2. Hóiba (III. kér. TVE) egynegyed h. 10:31.
III. 1. Alpendrücken (Stenzl 5). 2.
50 méteres gyorsuszás. 1. Bárány Ist 1:6.2 mp. 3. Bőnk (III. kér. TVE).
ván (MESE) 27:02 mp. 2. Magyar (MTK).
400 méter. 1. Szabó István (VÁC) 5:55 Mausika (3). 3. Almom (8). F. m.: Mohren
König, Párkány, Picikém, Facetté,
200 méteres háfuszás II. oszt. 1. Hor mp. 2. Ahgélusz (MUE).
Édes babám, Tsolla Bella 1 és fél h., öt
váth (MESE) 3:01 mp. 2. Venczell (FTC).
4X7o méteres gyorsuszóstaféta.
1.
negyed
h. 10 : 72, 19, 17, 27.
100 méteres I. oszt, háfuszás. 1. Dah- III. kér. TVE 2:57.6 mp. 2. MTK.
IV. 1. Felkelő (Balázs 7/10 reá). 2.
lojn (Breslau) 1:16.2 mp. 2. Bitskey Ala
Vizipóló.
Cunctator
(4). 3. Filomela (1 és egyne
dár (MESE).
I. osztályú bajnokság.
gyed). F. in.: Vigpásztor, Bimbóié. Fej
Műugrás. 1. Nagy Károly (FTC) 147
hossz., háromnegyed h. 10 :18, 16, 16.
pont.
III. kér. TVE—VÁC 7:0 (2:0).
V. 1. Ne Mókázz (Csernovifs 3 reá).
100 méteres II. oszt, gyorsuszás. 1.
FTC—MAFC 16:0 (7:0).
2. Leandro (3). 2 és fél h. 10 :10.
VT. 1. Fodros (Stenzl 1 és negyed). 2.
Pintyőke (5). 3. Qnodlibet (5). F. ro.:
Fortély, Blondian, Bubi.

UTE: Zimmmer—Fogl II, Fogl III.—
Müller, Búza, Király (Deutsch) — Leltner, Török, Priboj, Jeszmás (Limbeck)
Grosszmann.
1
Viktória Ziskov: Bendo—Hoyer II,
Zenisek—Matus, Carvan, Mikse—Vanik,
Novak, Soverin, Kristal, Jelinek.
A kánikulai
forróságban,
lanyha
iramban kezdődik a játék és már a ne
gyedik percben sikerül Pribojnak Lim
beck beadásából az első gólt megsze
rezni. (1:0) A csehek szép támadásai,
rövid passzaik azonban nem érvényesül
hetnek a biztosan működő újpesti hát
A BBTE országos versenye.
védpár miatt. A 17. percben Török ki
Vasárnap a BBTE rendezte országos cselezve a cseh védelmet, védlietetlon
versenyét a Margitszigeten, hőbb ered- gólt lő (2 :0). A 24. percben pedig Pri
boj lövi az újpestiek utolsó gólját (3 : 0).
mények:

B pünkösdi
Ünnepek atlétikája

lem és Búza, mig a cseheknél a halfsor
teszi ártalmatlanná.

Budapest, kedd, június 2.

MTK—Victoria Ciskow 4:2 (2:2)
Biró; Klug Frigyes.

Káposztásmegyeiá
versenyek

71 boroszlói Bahíem
egy versenyt nyert, egyet
elvesztett

Ludovika Tlkadémia
nyolcasa győzőit a fő
iskolai regattán

R Műegyetem szenzációs vereséget szenvedett —
R Tudományegyetem nyolcasa harmadik lett

Ünnepi külsőségek között folyt le az
első „magyar Oxford—Cambridge", a
X A Délvidék diákjainak atlétikai főiskolai evezősbajnokság első küzdelme
viadala. Hódmezővásárhelyen bonyolí a Dunának a Margitszigettől a Műegye
tották le a pünkösd vasárnapján a temig terjedő szakaszán.
KISOSz délvidéki kerületoknok atlétikai
És az első küzdelem mindjárt szénviadalát. Gyenge eredmények jellemez
záclós meglepetést hozott. A tizen
ték a versenyt Egyedül Jánossy (Bé
ötéves jubileumát ünneplő Műegye
kés) 290 cm-ea rúdugrása emelkedik ki
temi Evezős Club vereséget szenve
a verseny eredményeiből. A szegedi
diákság távolmaradása feltűnő volt.
dett a kölcsönkapott hajón evező,
alig összedolgozott Ludovlkásoktól.
X Nemzetközi g.vephok ki-mór kőzés.

várta vendégeit az Eötvös téri hajóállo
máson. Ott láttuk a hajón sporttársa
dalmunk előkelőségeit, a közélet és tár
sadalmi életünk jclcsoit, a sajtó képvi
selőit teljes számban.
A kisérőhajó 11 órakor indult el az
Eötvös térről, megkerülte a Margit
szigetet ég a pont ’/tl2 órakor startolt
versenyzők után indult.
Start után a Ludovika kerül az élre
és előnyét végig megtartotta. A favorit
műegyetemiek csak az Erzsébet hídnál
kaptak észbe. Gyorsítani próbáltak, de a
fanatikus lelkesedéssel küzdő Ludovikágokat már nem tudják beérni, A parton
rohanó műegyetemi ifjúság minden biz
tatása hasztalan: a verseny sorsa már

Pünkösdvasárnap az MHC és a KISOSz
A versenyt rendező Műegyetemi Evokomplikált csapata a Wiener Amateur zős Club egy pompás termos hajót bo
Sport vérein csapatát látta vendégül a csátott. az előkelő vendégsereg és a sajtó
‘lóverseny téri pályán. A mérkőzés a ma- I képviselői számára.
’ nnbinált csapat 2 :1 arányú veA kisérőhajó már a kora délelőtti
hozto.
< > I
lobwtf.diszben, befütve eldőlt az akadémikusok javára,"

Budapesti
Ügetöversenyek
I. 1. Alt Wien (Novák 1 egynegyed).
2. Zsandár V. (pari). 3. Nosza (4). F. ni.:
Bazár, Csalavér, Satyr, Aranka. Tót.:
10:30, 10, 10, 10.
II. 1. Wienerin (Novak pari). 2. Ja
kab (4). 3. Sándor (4). F. m.: Ildikó,
Léva, Zóra. Tót.: 10:21, 14, 22.
III. 1. Emlék (Zwillinger pari). 2. Garem (1 egynegyed). 3. Zsandár (12). F.
m.: Rodostó, Keszkenő, Jovan. Tót.:
10 :18, 15, 16.
IV. 1. B. León (Maszár 4). 2. G. R. S.
(4). 3 Csak Előre (2 reá).F. m.: Gacsina,
Végre, Miki, Cimbora. Tót.: 10 :30, 13,
12 és 10.
V. 1. Bajnok (Kallinka pari). 2. Waplti (2 és fél). 3. Jobban (6). F. m.: Évalánya, Erzerura. Tót.: 10 :17, 13, 24.
VI. 1. Tarabos (Luck 1 és fél). 2. Good
Hope (4). 3. Elfl (12). F. m.: Papraniorgó, Pannikám, Lidérc, H. P., Lady
Speed, Gyöngyilla. Tót.: 10:32, 19, 34
> 82,
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NHPEf ó közgazdasága

Kereskedő és Iparos Újság
A „Pannónia** Szövetkezet meítéaesztö
Belatiny-Braun Arthur hirúelÉsekkel estóltja a vdstírlóközönséget
AZ UJ KAMARA
I.

A Kamara elmúlt ciklusa alatt
a legellentétesebb felfogású tagok
egyhangú bizlma hívta meg az el
nöki tisztségre. Nem kereste ezt a
terhes díszt, de nem is hárította el
magától éppen azért,, mert terhet
és kötolességteljesitést jelentett. El
nöksége idején a Kamara ajtaja
szigorúan zárva maradt a politika
mindenhová beférkőzö hullámai
előtt s ezzel biztosította az alkotó
munka lehetőségét azokban a nehéz
időkben, amidőn a legtöbb intéz
mény még az áldatlan belső viszá
lyok kórságát sínylette.
Pártokon kívül és pártokon fe
lül állva gyakorolta az elnöki jo
gokat, s ugyanezzel a tárgyilagos
Sággal törekedett — a Kamara ér
dekképviseleti
hivatását
felis
merve — az egyes gazdasági osz
tályok között felmerülő ellentétek
nek magasabb szempontok szerint
való összeegyeztetésére is. Tiszte
letben tartotta, s hiven ápolta a
Lánczy-korszak alatt meghonosí
tott tradíciókat, melyeknek méltó
képviselője volt, s melyek súlyt és
tekintélyt biztosítottak a Kamará
nál: felfelé és lefelé egyaránt. En
nek a tekintélynek köszönhető,
hogy az elínult évek folyamán a
Kamara gyakran volt színhelye
Olyan magasnivóju szakértekezle 
teknek, melyek sokszor döntő be
folyást gyakoroltak egy-egy nagy
jelentőségű kormányintézkedésre.
A gazdasági élet legelső kitűnő
ségei is örömmel vettek részt akár
mint levelező, akár mint szakbi
zottsági tagok a Beletiny-Braun
elnöklete alatt működő Kamara
munkájában, s azokon a tanácsko
zásokon, melyeken lehetővé tett
mindenirányu véleménynyilvání
tást, de megakadályozott bármely
személyi összeütközést az elnök
közbeosülésben álló személye és te
kintélye.
Ennek a tekintélynek köszönhető az is, hogy a Kamarában
semleges találkozóhelyhez jutot
tak a különböző szabad érdekkép
viseletek, s ismerve a Kamara tel
jes objektivitását kezotfogtak a
közös célok kivívására. A szabad
érdekképviseleteknek harcát külö
nősen és mindig jóakarattal fi
gyelte Belatiny-Braun Artúr, de
óvakodott
attól, hogy hivatali
tisztségét az ilyen küzdelmekben
előtérbe állítsa.
Nem felelt volna ez meg egyéni
ségének sem, mely sokkal inkaob
harmónizál a zöldposztós tanács
kozó asztallal, mint a szónoki i
dobogóval, mert a Britt birodal
mat naggyátevő angol kereskedő
ideális típusa Beletiny-Braun Ar
túr: üzletember és zsentlemén egy
személyben, modorában, gondolko
zásában és cselekedeteiben egy
aránt. Csak természetes, hogy ér
demes munkássága után ismét
tagja lett s — előreláthatólag —
ismét elnöke lesz a Kamarának.

„Hitel** melynél az egész vételárat előlegezni kell
Néhány hét óta meglepően uj han
got vitt bele a „Pannónia" Keresz
tény Fogyasztási Szövetkezet az
élelmiszerkereskedelem mindinkább
fokozódó versenyébe és a kurzus
lapok hasábjain, úgyszintén huszon
hat elárusító fiókjának kirakatai
ban olyan hirdetésekkel igyekszik
magához csábítani a vásárlóközön
séget, amelyeknek vitathatatlanul
közönséges megtévesztés a céljuk.
Vásárlásra hívja fel ez a hirdet
mény nemcsak a szövetkezet tagjait, hanem
„mindenkit, aki nem
----- ellensége
önmagának", hajlandó kiszolgálni, s a szövetkezet által nyúj
tott összes előnyökben részesí
teni.
Röviden „takarékvásárlás" elne
vezés alatt foglalja össze a „Pan
nónia"
Keresztény
Fogyasztási
Szövetkezet, azokat az előnyöket,
melyekuek részletes kifejtése a hir
detménye
szövegét
kivonatosan
idézve a következői
a vásárló havonta egyszer, utó
lag fizet, 5% készpénzengedményt, s befizetett pénze után
évi 60% jövedelmet kap.
Azt keltene ezek titán hinnünk,
hogy a „Pannónia" fogyasztási szö
vetkezet végeredménykép 65%-al Ol
csóbb, mint bármely más fíiszerke
reskedés s emellett, egyhqvi hitelt
nyújt boldog-boldogtalanunk, „aki
nem ellensége önmagának", s akit
— amint ugyancsak a hirdetmnéyu
mondja — a „Pannónia" újítása
gondolkodásra „kell", hogy kész
tessen.
Eleget téve ennek a szinte paran
csoló felszólításnak némi gondolko
dás és fejtörés .után megállapíthat
tuk, hogy
a hirdetmény állításai, lénye
gükben valótlanok, s egymást
cáfolják meg.

így elsősorban valótlan a hirdet
ménynek legcsábitóbb része, mely
„utólagos'* havifizetést, tehát egy
havi hitelt ígér, mert ez a „hitel
ugyan yalóban megillet mindenkit,
de csak akkor — amint a sorok kö
zül kiderül — ha a vásárló előzete
sen a vásárlás összegének megfelelő
könyvecskét vált, s ennek ellonértékét készpénzben kifizeti.
A fizetés tehát nem utólag, hanem
előzetesen történik. Ennek követ
keztében lényegében valótlan az is,
hogy a szövetkezet a levásárolt áru
után 5% „engedményt" nyújt, mert
ez az előrefizetés természetszerű kö
vetkezménye.
Végül s ezt már szinte felesleges
hangsúlyozni, a beígért 60%-os évi
jövedelem, nem az év folyamán le
fizetett összegekre, hanem csupán a
vásárlási könyv megváltása címen
nyújtott előlegre vonatkozik, de meg
ebben a formában is valótlan, mert
a vásárló nem készpénzt, hanem
árut kap, melynek beszerzési ára
kétségtelenül jóval alacsonyabb,
mint a 60% jövedelmezőség kísza-

mitásánál alapul vett eladási ár, s
így a valóságban fizetett kamat
aligha lehet több, mint 36%,
Tisztességes kereskedő tehát a
„Pannónia" Keresztény Fogyasztási
Szövetkezet hirdetményét körülbelül
igy fogalmazta volna meg: Aki ná
lam állandóan vásárol, s áruszükszükségletének vételárát havonként
előre kifizeti, annak a napiárakból

Szurday Róbert nyilatkozata
A külkereskedelmi szerződések meg
kötésének mindinkább közeledd idő
pontja sok tekintetben uj megfontolá
sok elő állítja a magyar gyáripart,
mely kénytelen számotvetni a mai toko
zott
vámvédelem
leépítésével.
Az
egyes gyáripari szakmák vezető repre
zentánsai közül elsőnek

SZURDAY RÓBERT,

a Textügyárosok Országos

Szövetsége,
vek ügyvezető-elnöke volt szives erről
a kérdésről az alábbiakban nyilatkozni:
— A magyar vámpolitika sorsdöntő
óráit éli. Az elveszített háborúnak
egyetlen előnye a gazdasági önállóság
megszerzése, amelyért
olyan hosszú
Időn ét hiába -küzdöttünk a kettős >»•
narchia fennállása idején. Ha minden
téren súlyosan érezzük legyözöttségünget. természetes, hogy legalább gazda
sági téren igyekszünk felhasználni a
lehetőségeket függetlenségünk biztosítá
sára elsősorban azzal, hogy a magyar
földben ipart teremtve a bábom által
sújtott rétegeknek megélhetési lehető
séget- nyújtunk.
— A kereskedelmi szerződések meg
kötésénél erre a szempontra feltétlenül
ügyelni kell.
Természetes
azonban,
sogy

mintán » szerződések megkötése az
egész országnak fontos érdeke,

minden szakma köteles áldozatot hozni
azon kereteken belül, mely létfontartását biztosítják.
— Legnagyobb behozatali cikkünk a
textiláru, tehát a leghevesebb harc a
textilvámok körül dúl. Ha a megálla
podás a csehekkel létre fog jönni,
a kormány feladata lesz, hogy a
magyar textiliparnak uj exportlehetőségeket biztosítson
Románia,
Jugoszlávia, Bulgária
és
Törökország felé.
— Hogy eddig a cseh szerződés nem
jött létre, az nem Magyarországon, ha
nem a csehek merev magatartásán mú
lott.
— Ausztriával remélhetőleg rövidesen
létrejön a szerződés. Érdeke ez mindkét
félnek, elsősorban azonban Ausztriának,
mert ettől függ népének élelmezésé.
Egyébként
-

a magyar textilipar nem h.asználta ki teljesen a vámvédelem
kereteit, hanem árait a nagyipar
ban a világpiaci relációkhoz szabta.
— A kisiparban ez eddig nem volt
lehetséges, mert a koronaromlás idején
a munkabérek dolláralapon emelkedtek,
ellenben az azóta bekövetkezett 25%-os
értékjavulás ideje alatt nem szállottak

le. ?

Hivatalos felvilágosítás
a forgalmiadé általányozá
sának új rendjéről
Az adó átalányozását — amint isme
retes — a pénzügyminiszter szélesebb
területeken
óhajtja életbeléptetni és
erre vonatkozólag
rendelettervezetet
dolgozott ki.
Az Orsíópos Kereskedő és Iparos Szö
vetség szükségét látta annak, hogy a
lcgilletékesebb helyen szerezzen infor
mációkat a készülő rendszabályokról. A
pénzügyminisztériumnak az a főtisztvi
selője, akinek kezében a reform szálai
öszefutnak, a következő felvilágosítást
volt szives nyújtani:
— A forgalmiadó általányozásának na
gyobb területeken való alkalmazása cél.jajából kidolgozott tervezet az eddigi
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s Így remélhető, hogy az illetékes
hatóságok rövidesen megakadályoz
zák a tájékozatlan vásárlóközönség
további félrevezetését.

a külkereskedelmi szerződésektől?
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Oeulsck Mír is Fial

Feleky László dr., az OKISz
titkára folyamatba tette a szö
vetkezet további propagandájá
nak megakadályozásához szük
séges eljárást.

Mit vár a magyar textilipar

WARENHAUS WIEN

(fi.)

5%-öt hozok levonásba, az első elő
leg után pedig havi 3% kamatot fi
ztok.
Miután a „Pannónia" szövetkezet
eljárása kétségtelenül beleütközik a
tisztességtelen versenyt tiltó jog
szabályokba, az Országos Kereskedő
és Ivaros Szövetség megbízásából

rendszert fejleszti tovább, úgy azonban,
hogy az átalány mindig a tényleges
üzleti viszonyokhoz igyekezzék siiuulni.
A kisiparosokon kívül kiterjesztjük az
átalányozdst a kiskereskedőkre nézve is,
ezzel tehát az átalányozás területét nö
veljük.
— Az átalányösszeget kisiparosoknál
a foglalkoztatott segédek száma szerint,
kiskereskedőknél pedig az elért forga
lom nagysága szerint akarjuk megálla
pítani. egyúttal pedig gondoskodni kí
vánunk arról is, hogy az üzleti viszo
nyokban beállott változás az átalány
összeg tekintetében is kifejezésre jusson
és ebből a célból az adóellenőrök felha
talmazást kapnak, hogy a segédek szá
mában történt változásnak bejelentése
után azonnal módosíthassák az átalány
összeget. Ugyanez vonatkozik a keres
kedőkre is.
— A tervezet tehát, amelyet legköze
lebb közzé fogunk tenni, teljes mérték
ben figyelembe veszi a kisiparosok és
kiskereskedők kívánságait, amidőn az
adólerovásnak ezt a kényelmesebb és
egyszerűbb módját lehetőleg széles kör
ben meglionositju. Szó sincs arról, hogy
az adóhatóság önkényesen akarná meg
állapítani az átalányösszegeket, a pénz
ügyminisztériumnak sem hivatása az.
hogy az adóalanyokat túlterhelje, csu
pán arról kell gondoskodnia, hogy a
forgalmi adó a tényleges üzleti viszo
nyokkal arányban álljon és éppen ez a
tervezet leglényegesebb része, amelyet
az érdekeltség bizonyára weguyugváspal fog fogadni.

HÉTFŐI NAPLÓ
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Me$drásu!t
a postai csomagok súlydíja
A kézbesítés díja Is emelkedett
A posta a reklám szolgálatéban
A kereskedelemügyi minister újból
megállapította a belföldre feladott cso
magok súlydíját, s ez alkalomból lé
nyeges drágításokat eszközölt.
Az újonnan megállapított csomagdí
jak az egy kilogrammig terjedő nem
terjedelmes
csomagokra,
távolságra
való tekintet nélkül, 4000 korona (eddig
3000 korona), az 1—5 kilogramig, az 5—
10, a 10-15 és 15—20 kilogramig terjedő
csomagok szállításának díja a hét tá
volsági díjöv szerint 5000 koronától
40.000 koronáig terjedhet. Eddig a díj
3500—28.000 korona között mozgott. A
hatóságok és hivatalok kivételesen 20—
50 kilogramig terjedő csomagokat meg
felelően magasabb díjazás ellenében
adhatnak fel. Az élelmiszereket tartal
mazó, nem terjedelmes csomagok díjai
a közönséges csomagok dijainál átlago
san mintegy 10%-kai alacsonyabbak.
Egyidejűleg újból
szabályozták a
csomagok házhoz kézbesítési díjait is,
mert az ezekből befolyó jövedelem egy
általában nem fedezte a kézbesítéssel
járó költségeket. Budapesten értékdobo
zok és egy kilogramnál nem súlyosabb
csomagok után 1500 koronát, 1—50 kilo
gramig terjedő csomagok után 3—5000
korona kézbesítési díjat kell fizetni
(eddig 1000, illetőleg 20110—3000 korona
volt a házhoz kézbesítési díj), vidéken
értékdobozok és ogy kilogramnál nem
súlyosabb csomagok után 1000 koronát,
a, nagyobbak után pedig 2500—4000 ko
ronát. (Eddig a díj 6000, illetően; 1800—
2600 korona volt.)
Itt említjük mog, hogy a posta a
kereskedelmi és ipari
érdekeltségek
igényeinek kielégítése céljából az úgy
nevezett címezetlen (reklám) stb. nyom
tatványoknak a postahivatalok kézbesitii személyzete által történő szétosztá
sát is felveszi üzletágai közé.

Budapest, kedd, Június 1

Ötvenmilliós beruházásra kér
Bethlen engedélyt Genfben
Mit tárgyal a népszövetség pénzügyi bi
zottságai—Június közepéig maradGenfben
Bethlen és kísérete
Bcthleíi István, gróf miniszterel
nök és Búd János pénzügyminiszter

szombaton reggel Genfbe utaztak,
hogy a népszövetség pénzügyi bi
zottságának ülésezésén, valamint az
azt követő tanácsülésen résztvegyenek. A pénzügyi bizottság ülésezé
sének anyagáról az elterjedt külön
böző híresztelésekkel szemben
illetékes helyen
a következőket mondották a Hétfői
Napló munkatársának:
— A népszövetség pénzügyi bizott
sága elé a következő magyar kérdé
sek kerülnek:
1. Smith Jeremiás főbiztos és
Bethlen István gróf miniszterel
nök jelentése a szanálás eddigi
eredményéről.
2. A kölcsön fel nem használt
részének invesztíciós célokra leen
dő felhasználása.
3. A szorzószám leszállítása.
4. A tisztviselők státus- és fizetés
rendezése.

5. A valutareform.

gyűléseiket. Ez alkalommal mindkét
intézőt kimondotta az egymással való
egyesülést. E célból az Óvadékbank felemelte jelenlegi hét és félmilliárdos
alaptőkéjét tizonhétmllllárd korona aév.
értékű részvény kibocsátása által. Ezek,
bői nyolo és háromnogyodmilllárd név.
értékű részvényt kapnnk az Unió Bank
részvényesei, a fenmaradó monaylségot
pedig a részvényesek veszik át egyen
ként 2000 korona árfolyarooa. Az egy8.
sült intézet elnöke gróf Almásy Imre
lőtt, alelnökel Szájbély Gyula udvari
lanáosos és Fladdorus Cllnga János
hollandi fökonzal.
'

Kiadja:
A „Hétfői Napló” lapkiadővállalat

Ezek közül a kérdések közül leg
Az Országos Kereskedő és Iparos
fontosabb a második, amely a kor
Szövetség hivatalos lapja
mány beruházási programmját tar
Az
OKISz
közleményeit Szarka István dr,
talmazza. A kormány ugyanis arra
szerkeszti
való hivatkozásai, hogy az állam
háztartás egyensúlyát a kölcsön tel
jes összegének fel használása nélkül Holczer Viktor, Budapest
ékszerész, arany és czUstmUves
sikerült helyreállítani, azt fogja kér
Gyár és raktár: IV, Károly körút IQ (félem.)
ni, hogy
Villamos -----------erőre berendezve.
mindenféle
— ------- iKészít
ull luvillCIU
a kölcsönből még rendelkezésre
ékszer-, arany- és ezüstmunkát, alakítást és javí
álló
összegből
ötvenmillió
tást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany
ezüstárukban és órákban. Telefónszám: 116—24
aranykoronát utalhasson ki be
ruházásokra,
amivel a gazdasági és ipari terme
lés fejlesztését óhajtja előmozdítani.
A pénzügyi bizottság tárgyalásai
június 4-én kezdődnek és előrelátha
tóan hosszabb ideig tartanak. A bi
zottsági ülés után tanácsülés lesz,
amelyen Bethlen István! gróf mi
niszterelnök részt óhajt venni és igy
a kormányelnök és a pénzügymi
niszter csak junius közepén érkezik
haza Géniből.

| SZÖVET'ÉS
I MUNKARUHÁK

SGutmannj

KLINGER IG.

As új adókivetéseket
már a szakértői rendszer
alapján bonyolítják le
Erasmo M. Reda
Az adófalíigyeiőség nyilatkozata az adó
Biella

gyapjúszövet-gyárainak:
Noustadt an dér Tafelfickte
i. B. Jungbunzlau i. B.
Kratzau L B. Dalowitz L B.

vezérképviselete Magyarország számára
Bécs, Zelinkagasse 4

[•

kivetés új rendszeréről
Textilwaren aller Jlrt
RtpresQntanz von 7extilfabrikon

Több Ízben megemlékeztünk a
pénzügyi hatóságoknak arról a. ter
véről, amely az önadóztatásnak va
lamilyen formában való megvalósí
tására vonatkozik és amely kezdet
ben egy adatkataszter felállítására
irányult, később azonban az Orszá

WEISZ SÁNDOR ÉS RÓNA

gos Kereskedő és Iparos Szövetség

Posztó- és bélésárunagykerrskedés Budapest,

által javaslatba hozott módon szak
mai szakértők kiküldetésében nyert
konkrét formát.
A szakmai szakértőket az érdek
képviseletek már régebben ki is je
lölték és,, a névsort a kerületi adófel
ügyelő-helyettesekhez el is juttatták
Most, hogy az 1925. évi kereseti
adókivetések megkezdődnek, az Or
szágos Kereskedő és Iparos Szövet
ség illetékes helyen érdeklődött az
iránt, hogy a kijelölt szakmai szak
értők ezekbe az előmunkálatokba
bevonatnak-e.
- Azn adófelügyelőség nyilatkozata
szerint az érdekeltség által kikül
dött

V» M őrület, Arany JAr.os ucca 33. Kim
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Legjobb minőségű

férJi- és néiszövstek
legolcsóbb bevásárlási forrása

FRIEDMANN FARKAS
divatáruháza VII., Király ucca 11. sz.

Eladás nagyban és kicsinyben!!

Epstein és Pfeifer
textiláru nagykereskedés, BudapestV. Sas u, 6

Quftmaam és Feheíe
ktttazővölt. ás kötöttárugyár
Budapest-Óbuda
Központi raktár is Iroda:

VI. KÉR., DEÁK TÉR 8. SZÁM
(ANKER PALOTA)

Sugár Arnold

Ozlctliáz Buda
pest V, Sas ucca 20. szám. Kendő-, zsebkendő- és
diva«árunagykcre»kedO. — Állandó dús raktár

Donátit Jenfi és Társa

Budapest. IV. kerUlat, Sxarb ucca 8

8. aádington & Co Ltd
londoni posztógyári
cég vezérképviselői

szakértő-bizottságok
rövidesen
megkezdik működésüket

gyalni, hasonlóképpen a többi szak
mákhoz tartozó adózók ügyeit is.
Az adófelügyelőségek a kivetési
előmunkálatokat egyébként is elő
készítették, sőt bizonyos
elvi megállapodást is
tek

iparos átlagos keresetét általában
véve 800 aranykoronában veszik fel,
amleynek kereseti adója 40 arany
korona. Ez azonban nem jelenti azt,

hogy a segéd nélkül dolgozó kisipa
rosnak minden körülmények között
ennyit kell fizetni, mert ahol beigazo-lást nyert az, hogy az illető kis
iparos keresete az átlagon alul ma
radt, ott az adókivető hatóság a 800
aranykorona átlagos évi keresetet
is leszállíthatja.
Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai
Rt. o hó 25-én tartott rendes évi köz
részvényenként

3000

korona

és a folyó évi adókivetés mái* ezen osztalék kiűzetését határozta el. A szel
uj rendszer szerint fog lebonyo vények 1925 junius 15-től kezdve a Pesti
lódni, amennyiben az adóösszeiró- Magyar Kereskedelmi Bank főpénztárá
bizottságok helyett a szakmai szak nál válthatók be. A közgyűlés Néniethy
értő-bizottságok fognak működni. Károly dr., v. b. t. t. .Fehér Miksa kor
Amíg a régi rendszer szerint köz mány főtanácsos, a P. M. K. B. igazga
igazgatási kerületenként 7—8 össze- tója és Pá-sztélyi István báró urakat, az
iró-bizottság működött és mind igazgatóságba, Frey Endre dr. urakat
egyik a legkülönbözőbb szakmák pedig a felügyelőbizottságba választotta.
hoz tartozó adóalanyok
ügyeit
Ganz és Társa—Danubius Gép-, Vá
intézte, addig az uj rendszer szerint gón- és Hajógyár Rt. igazgatósága úgy
határozott,
hogy a junius 4-ikére egybe
minden szakma ügyét külön
hívott
közgyűlésen
részvényenként
előadó az illető szakmából vá
120.000
korona
osztalék kifizetését fogja
lasztott szakértő-bizottság bevo
javasolni.
násával fogja intézni.

Az Általános Óvadékbank és Hitel
Az illető közigazgatási kerülethez intézet Részvénytársaság és a Magyar !
tartozó szabók ügyeit például egyet Unió Bank Részvénytársaság e hó 80-án '
len szakmai-bizottság fogja tár- tartották mérlegmegállapltó rendes köz-

ÍMúni
»UJ8AGt)Z£M",l&>grX^U *• muBOa rtavtaytfriute, BateyMt, VIIL, R«kk SUUM aee. k

A Budapest — Warnsdorfi
Pamutszövőgyár R.-Társ.
egyedárusítói Jerakafa.
Budapest V, Zrínyi ucca 15

létesítet

az adózás mértékére nézve. így pl.
kategóriákat állapítottak meg a ki
sebb iparosokra és kereskedőkre
nézve. A segéd nélkül dolgozó kis

gyűlésén

pamutszövet- és bélésáFunagykereskedök
48

Pártos, Grosz és Tsa

VI, Király ucca a Nagy választék: Libéria, rendörségi, tűzoltó, közszallításl és kocsiposztókban

GROSZ ADOLF
33

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

Telefonszám: 110—40.

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

TELEPEK:
Wien, I., Biberstrasse 8 — Brün, Davádolni 6. — Warnsdorf, Cári Wagnerstrasse

Beck Vilmos és Fial
gyapjútrugytral

Gross — Meserltsch

Rmerich Dite Humpoleo

Iroda:
Bécs VI, Hirschengasse 25

Porges és Társa Rt.

tcxtilcagykereskcdés Karoly könjt 19. Vezérigazgató
Wild |eno. Igazgatók Baum Móréi Schonsnioheln Béla

