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Bethlen vasárnap esle 
váratlanul hazaérkezett

A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
Bethlen István gróf miniszterelnök 
vasárnap este háromnegyed 10 óra
kor Búd János pénzügyminiszter 
és Szahóky Alajos államtitkár tár
saságában Géniből visszaérkezett 
Budapestre.

Vasárnap este Bethlen István 
gróf miniszterelnök váratlanul 
megérkezett Budapestre Géniből, 
ahol a Népszövetség pénzügyi_ bi
zottságának legutóbbi ülésén újabb 
jelentős eredményeket ért el az 
Ország javára.

A miniszterelnök hazaérkezésé
nek időpontjáról a politikai kö
rökben még vasárnap délután is a 
legteljesebb tájékozatlanság ural
kodott, mert a legutolsó távirat 
csak arról adott hirt, hogy Beth
len gróf Genfből elutazott s a mi
niszterelnökségen is arra számítot
tak, hogy Bethlen gróf a leg
jobb esetben csak hétfőn este, vagy 
kedden reggel érkezik a fővá
rosba.

Egész váratlanul volt tehát 
Bethlen gróf vasárnap esti meg
érkezése s úgy látszik, hogy csak 
legszűkebb környezetét értesítette, 
mert hiszen a miniszterelnökségi 
autók a kelenföldi pályaudvaron 
Bzahályszerü időben megjelentek.

A kelenföldi pályaudvar főnök
sége is csak az autóknak a pálya
udvarra érkezéséből tudta meg, 
hogy a miniszterelnök a Becs fe
lől 21 óra 46 perckor érkező vonat
tal utazik.

A bécsi gyors szabályszerű idő
ben be is futott a kelenföldi pálya
udvarra. A vonat érkezése idejé
ben vonult végig a fővároson cik
kázó villámok és csattogó menny
dörgések közt a vihar s a minisz
terelnök Búd János pénzügymi
niszter és Szabóky Alajos állam
titkár kíséretében csaknem futva, 
frissen, jó kedvűén, de az eső ellen 
védekezve feltúrt gallérral siettek 
az I. osztályú várótermen keresz
tül autóikba, melyek néhány pere 
múltával a zuhogó esőben elrobog 
tak.

A miniszterelnök fogadtatására 
a kelenföldi pályaudvaron egy
részt az időjárás, másrészt mert az agyi nn.ios ugytuuo um •••

- a helyzetet, hogy Bethlen ist-
érkezés váratlan volt, sem csa- ván gróf hazaérkezéséig szünetel- 
ládja, sem a politikai világ részé-1 tetni kell az akciót, amelynek éle

Bethlen István gróf miniszterelnö
köt és referált volna neki a politi
kai helyzetről. Teljesen illetékes 
helyről úgy informáltak bennün
ket, hogy ez a hir nem felel meg a 
valóságnak. Informátorunk sze
rint Fess József hétfőn fogja fel
keresni Bethlen István grófot s 
ekkor tájékoztatja a távollétében 
történtekről.

Politikai körökben Bethlen gróf
miniszterelnök váratlan hazaérke
zésének igen nagy jelentőséget tu
lajdonítanak és jó jelnek veszik, 
hogy Bethlen gróf diplomáciai 
munkája elvégeztével azonnal hű- J 
zasietett. Megállapíthatjuk, hogy 
Bethlen gróf hazaérkezésének hire 
az ellenzék körében nagy meg
nyugvást keltett s bizonyosra ve- 

I szik, hogy az utóbbi hetek óles 
zsef helyettes-miniszterelnök még parlamenti harcai jelentősen en- i 
az éj folyamán felkereste volna | ge(jni fognak intenzivitásukból,

éselnök váratlan hazaérkezésének 
értesülésünk szerint az egységes
párt több tagja telefonon sietett a 
miniszterelnök üdvözlésére, aki 
azonban az ut fáradalmaira való 
hivatkozással visszavonult magán
lakosztályába és az estét kizárólag 
családja körében töltötte.

Egyes verziók szerint Vass Jó-

71 SomogybBeniciky 
ügyben az ellenzék polgárt 

nyomozást követel
Kényszeríteni akarják a szocialistákat 

adataik kiszolgáltatására

ről senki sem jelent meg. A mi
niszterelnök az I. osztályú váróte
remben még elbúcsúzott a pénz
ügyminisztertől és Szabóky állam
titkártól és egyenesen a miniszter
elnökségre hajtatott. Ugyancsak a 
lakásukra siettek Búd János pénz
ügyminiszter és Szabóky állam
titkár is.

Politikai körökben a késő esti 
órákban hire terjedt a miniszter-

'A nemzetgyűlés szombat esti ülé
sén ismét órákon át tombolt a szen
vedély a Somogyi—Bacsó-ügy fejj 
leményei körül. A kétheti ellenzéki 
csatározás eredménye: Vass József 
miniszterelnökhelyettes garanciát 
vállalt azért, hogy egyetlen tanú
nak sem esik bántódása, amennyi
ben pedig azt tapasztalná, hogy a 
Somogyi-gyilkosság újabb nyomo
zásánál cltussolás jelei mutatkozná
nak, elhagyja helyét. De nem ma
radt eredmény nélkül a harc az 
ellenzék további magatartását ille
tően sem. A kéthetes küzdelem es 
főként a szombat esti ülés hatosa 
alatt az ellenzék uj helyzet ele érke
zettnek tekinti magát. Bár a vasár
nap folyamán egyik partban sem 
foglalkoztak a további teendők kér
désével, a pártvezérektől szerzett ér
tesülésünk szerint

az ellenzék taktikát változtat a 
Somogyi—Beniczky-ügy Parla

menti csatájában.
A taktikaváltoztatás oka főként 
Szilágyi Lajos és általában a pol
gári ellenzék tagjainak a szociál
demokratáktól eltérő felfogasa. A 
polgári ellenzék ugyanis kezdettől 
fogva helytelenítette a Somogyi . 
Beniczky-ügynek az államfő elleni 
kiélezését és ennek a véleményének 
a parlamentben tanúsított passzív 
magatartással adott kifejezést. 
Szilágyi Lajos ugyanis^ ugy~ látja 
a 1 * ‘ ‘ ‘ 

nem irányulhat a kormányzó 
ellen.

Az ellenzéknek Szitányi Lajos sze
rint esők nz a kötelessége lehet, 
hogy az egyedül helyeselhető alkot
mányos és parlamenti felfogás 
alapján

a kormányt kell számoltatni
és ebben a tekintetben egészen mel
lékes szempont az, hogy a kormány
párt személyi támadássá próbálja 
ezt a megváltoztatott taktikát minő
síteni.

Do felmerült n taktikaváltozta
tásra másik indok is. Jogász-poli
tikusok, — köztük Vázsonyi Vilmos 
is —

szombaton este az ülés után an
nak a véleményüknek adtak ki
fejezést, hogy a Somogyi-gyil
kosság nyomozásának a katonai 
hatóságoktól való elvételét kell 

szorgalmazni
azon az alapon, hogy a katonai

Bethlen szerdán a napirend- 
nél nyilatkozik a Beniczky- 

ügyről
A parlamenti helyzet további alaku

lása most már attól függ, mit válaszol 
Bethlen István gróf minisztereinek arra 
a támadásra, amelyet az ellenzék Szi
lágyi Lajos kezdemény ozéséro most 
már az ő személye ellen koncentrál.

nyomozás annakidején eredményte
len maradt és igy a gyilkosokat 
újra az illetékes polgári hatóságok
nak kell előbb kinyomoznia. Ezt az 
álláspontot a szociáldemokrata párt 
magévá tette és kiegészítette a kö
vetkezőkkel: A szociáldemokrata
párt követelni fogja azt is, hogy

Somogyi és Bacsó hátramara
dottjai betekinthessenek a nyo
mozás adataiba, illetve a sértet
tek jogi képviselője is módot 
nyerjen a nyomozás ellenőrzé

sére,
már pedig ez csak úgy lehetséges, 
ha a polgári hatóságok folytatják 
le a nyomozást, mert a katonai per
rendtartás a magánvád fogalmát 
természetszerűleg nem ismeri.

Minthogy ilyenformán a polgári 
ellenzék tagjainak, felfogását a 
szociáldemokrata párt is magáévá 
tette, megszűnt- az ellentét, amely 
eddig a baloldaliak parlamenti ak
cióját megnehezitette.

Bethlen István írót miniszterelnök 
személyéhez közelálló helyen a követ
kezőket mondották a Hétfői Napló mun
katársának:

— Minthogy Bethlen minisz
terelnöknek hazaérkezése után
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előbb még tájékozódnia kell a 
parlamenti és politikai esemé
nyek részleteiről, legjobb eset
ben csak

szerdán, a napirendi javaslat 
tárgyalásánál kerülhet sor 
arra, hogy a miniszterelnök 
a IJeniczky-ügyben nyilafkoz- 

hassék
és visszautasíthassa az ellene
intézett támadásokat.

A kormány álláspontját az ellonzók 
fikciójáról teljesen beavatott helyen a 
következőkben ismertették a Hétfői 
Napló munkatársa olŐtt:

•7" fstvan lakik bárhol és bármilyen formában azt
válaszul illeti, ez érdemben rO8S hangoztatták, hogy adatokkal rendel- 
József felszólalásainak tartamú-1 köznek•

Kiszélesített ellenzéki front 
alakul

val azonos lesz. A kormány ős 
az cgységespúrt teljes nyuga
lommal tekint az események és 
az esetleges újabb roham elé, 
mert a közvélemény szerint

a baloldal elvesztette a csatát 
akkor, amidőn a konkrét fel
szólításra megtagadta vélt 
„adataidnak kiszolgáltatását.

Ebbon a kérdésben egyébként kor
mánypárti körökben az a felfogás ural
kodik, hogy

az eljárást 
kényszerítenie

sara

vezető hatóságnak 
kell adataik átadó- 

mindazokat,

A helyzet ismeretéhez tartozik 
annak a ténynek a megállapítása 
Ír, hogy Szilágyi Lajos beszédét 
Bem a demokratáknál, sem a szocia
listák nem fogadták tetszéssel 
A polgári ellenzék egyik vezető 
hígja, aki Vázsonyi Vilmos felfogá
sút is közelről ismeri, úgy infor
málta munkatársunkat, hogy

Szilágyi Lajos helytelenül járt 
el. amidőn beszédében Bethlent 
a kormányzóval szembeállította 
és a miniszterelnököt távollété
ben tette felelőssé a történ

tekért. 
Ezt a felfogást Vázsonyiék tudomá
sára is juttatták Szilágyi Lajosnak, 
még a szombati ülés után és főként 
azt kifogásolták, hogy Szilágyi 
nősért tette felelőssé Bethlent, mert 
Beniczky Ödönt a hivatali titoktar
tás alól fölmentette, amikor Ifisz. meghátráluű Ez el-
a blokk intézőbizottságából indult 
ki az akció Beniczky fölmentésére.

A .jelen esetben 
a fajvédők épen 
Bethlen ellen a 
„Fessen Beth-

baloldal között, de az utóbbiak 
szükségesnek tartották a helytele
nítés leszögezését. 
főként azért, mert 
most rohamoznak 
legelszántabban a
len“ ucoai ordításával. Ilyen körül
mények között a baloldal nem nyújt
hat segédkezet a fajvédőknek. Ettől 
függetlenül áll továbbra is a harc 
a Somogyi-ügyben. Amennyiben a 
kormány nem intézkedik Beniczky 
Ödön szabadlábrahelyezéséről és az 
Az Újság betiltását nem hatálytala
nítja, az ellenzék kiszélesített frontja 
indul uj rohamra. Ebben az esetben 
ugyanis csatasorba állanak a legi
timisták is: Apponyi, Andrássy, 
Pallavicini, Friedrich és mások. Ez 
a harc a közszabadságok védelme 
jegyében folyna és a kormány

len hiába segédkeznének a fajvédők, 
aki most azt a látszatot akarják 

Ez nz ellentét természetesen nem (kelteni, „hogy^ők az egyetlen meg- 
úthidalhatatlan Szilágyi és a szélső-lbiShát6u gárda*

Mpponyl felszólal Ai Ufság- 
ügyében, Hndrássy elutazott 

Budapestről
Szombatou u parlament folyosóján az 

ti hír terjedt el, hogy Apponyi Albort 
és Andrássy Gyula a Benlczky-tigyről 
és annak fejleményeiről a parlament
ben is ki fogják fejteni véleményüket. 
Ami az Apponyi Albert gróf felszólalá
sával kapcsolatos híreket illeti, ezek 
annyiban felölnek meg a valóságnak, 
hogy

Apponyi Albert a Házban szóvá 
akarja tenni Az Újság betiltását, 

ftrról azonban, hogy ezt milyen formá
ban teszi meg, még nem döntött. Min
den valószínűség szerint

Interpellációt fog bejegyozni, 
amelynek mcgokolására szerdán este ke
rül sor. Más formában ugyanis Az 
Újság betiltásáról a parlamentben be
szélni nem lehet.

Az Andrássy Gyula gróf felszólalásá
ról szóló hír — legalább la egyelőre 
tárgytalan.

Andrássy Gyula gróf
tigyanis, akit ez ügyben vasárnap dél
előtt megkérdeztünk, a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— Még n mai nap folyamán 
vidékre utazom, ahonnan 
sziniileg junius 22-e körül 
zom vissza Budapestre. A 
tehát nem szólalhatok föl.

A kormánypártiak különben

való- 
érke- 
héten

Dr. Bárány Gézáné 
keresi öt éve eltűnt férjét 
Gazdag anyós — Szegény meny

Dr. Bárány Gézáné bejelentette a fő* 
kapitányság eltűnési osztályán, hogy 
férje: dr. Bdrdny Géza állatorvos eltűnt. 
Munkatársunk felkereste dr. Bárány 
Gézánét Nádor ucca 20., III., 30. alutti 
lakásán. Megszenvedett arcú, középter
metű, középkorú asszony Báró nyíló.

— A férjem még 1919-ben tűnt cl — 
mondja a bánatos asszony. — Nem 
akartam a rendőrséghez fordulni, mert 
nem szeretnék az uramnak kellemetlen
séget szerezni. Most sem ón jelentettem 
be az eltűnést, hanem ismerőseim.

— Gróf Zichy Jenő ucca 35-ben lak
tunk akkor, mikor férjem elment. Azt 
mondta, hogy itt nincs megélhetése, el
megy Csehszlovákiába, ott a csehek ad
nak neki állást. Két hót múlva vissza
tért Budapestre, de már az anyjához, 
özv. Bárány Mihálynéhoi szállott, aki 
a Tátra ucca 8. sz. alatt lakik. Én nem 
érintkeztem anyósommal, mert ők na
gyon gazdag család és én szegény fa
míliából sztfrmaztam,

— Anyósom időközben öngyilkos lett 
és férjem, hír szerint, a tometésen 
megint Budapesten volt, immár másod
ízben, de engem nem keresett fel, ellen
ben a sógorom irt, hogy vigasztalja-

A titkolózó család
nak engem...

~ ®?y®ttail élünk öt éves kis flain. 
mai. Eladtuk a lakást, a kutatásra rá 
ment mindenünk. A férjem esalédi,, 
még azt is letagadja, lior„, „ 
anyja temetésén itt lett volna. 
.,7„Én,Tolnay “OtósÚKos urnái , 
MÁV volt elnökigazfratójánál vállaltan, 
házvezetőnői ullast és most is ilyen ál 
lásba fogok menni.
- Az árvaszéknál is jártam kisflam. 

“al’,do ott som tudunk addig somil,it 
sem tenni, amíg nem tudom az urnn, 
címét.

Egy idős hölgy közbeszól:
— Niiitra-Va-ebélyen birtokai von 

nak és itt hagyja gyermekét és fele , 
tjét nyomorogott

Bárányáé folytatja:
~ mondják, Amorikába ment, iw<> 

Csehszlovákiába, meg mit tudom én 
hova. Csak az igazat nem mondják- 
meg...

És dr. Bárány Gézáné linkkel, mert 
holnap újra állásba megy. Házvezetőnő 
lesz és viszi magával a kis iit éves llát, 
ifj. Bárány Gézát, hogy megéljenek, 
mert „valamit mégis csak kell csi
nálni — hiszen anya vagyok ...“

kívül idegesen viselkednek az ellenzék 
Somogyi-Akciójával szemben. Szomba
ton már sokan hangoztatták, hogy nem 
tűrik tovább az ellenzék aggresszivitását. 
Minthogy ''ódig Bethlen István gróf 
miniszterelnök temparamentumos hév
vel szokta visszautasítani az ellene inté
zett akciókat és rendszerint éles vl- 
szonttámadással felel a támadásra: a 
parlament jövő hete is izgalmas össze
csapásokat igér.

Divatcsipkék 
Crepe de Chinek 

Opálbatisztok 
Eponge’Ujdonságok

legolcsóbban

diuatá ruhájában

Király ucca 53 szám
(Jtleácfa ucca sarokj
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Feloszlott a tníomány 
mentí-Mzottstg

A bizottság 850 
kitevő vagyonát 

tési célokra
A tudomány mén tő 

a felső oktatásügyiMa főisko
lák tudományos munkásságának bizto-’ 
eitására alakított, vasárnap a Pázmány 
Péter Tudományegyetem I-ső számú 
szepiklinikájának tantermében gróf Ap
ponyi Albert elnöki ósÉVeF - tartotta záró 
ülését, amelyen megjelent Albrecht fő
herceg, báró Piret főudvarmesterrel. 
Berzeviczy Albert, báró Wlassícs Gyula, 
Lukács György, Földes Béla, Tóth La
jos, Ilosvay Lajos, Balogh Jenő, Nagy 
Árpád és az egyetemek, a Műegyetem, 
a közgazdasági fakultás, az állatorvosi 
főiskola, a soproni erdő- és bányamér
nöki főiskola számos tanára.

Gróf Apponyi Albert elnök megnyitó
jában jelezte, hogy a tudománymentö 
bizottság feloszlatása nem jelenti azt, 
hogy a tudományos munkának nincs 
többé szüksége a társadalom segítsé
gére, hanem csak azt, hogy e feladatot 
ezentúl nem külön bizottság, hanem a 
régi s újonnan alakult intézmények fog
ják teljesíteni.

Criósz Emil dr., egyetemi tanár, ügy- 
vezctő-alolnök terjesztette elő ezután 
jelentését, amely visszapillantást vet a 
tudománymentö bizottság megalakulá
sának történetére. Eszerint három év 
nla<t o célra a magyar társadalom 304 
millió koronát, a törvényhatóságok 3 
milliót, a kereskedelmi minisztérium 12 
milliót, a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium 29 milliót, külföld 2*/» mil
liót adtak, kerek számban 850 milliót. 
Ez összegekből tudományos műszerekre, 
a laboratóriumi felszerelésekre 61 mil
liót, egyotemi ■ intézetek és szemináriu
mok támogatására 77’/í milliót, főiskolai 
könyvtáraknak 68 milliót. Egyotemi tu
dományos egyesületek és tudományos 
folyóiratok segítségére 19 milliót, fiatal 
tudósok tudományos munkásságának tá
mogatására, utazási és tanulmányi se
gélyekre 87*/i milliót, egyetemi pálya
dijakra 20 milliót, nyomtatványokra 10 
milliót, összeson 343 millió koronát.

A bizottság befejezte működését, a 
megbízatását visszaadta a felső oktatás
ügyi egyesületnek.

A bejelentett s a költségvetési év vé
gével befolyó összegeket az 1925—26. is
kolai év egyetemi pályadijainak kiegé
szítésére, mint gróf Apponyi Albert- 
jutalomdijat fogják kiutalni.

Ezután Rákosi Jenő szólalt fel, aki 
a magyar tudomány képviselőiben 
látja n garanciát, hogy a tudományos 
munka fonmarad. Berzeviczy Albert a 
tudománymentö bizotság elnökének, Ap
ponyi Albortnek mondott köszönetét.

Altos György az ország gazdasági hely
zetének javulását h annak kedvező kilá
tásait fejtegette. Tauffcr Vilmos felszó
lalásával az ülés véget ért.

millió koronát 
tudománymcn. 

fordították
bizottság, melyet

Rókőczl-ut 74

Japán és Francia nap- és 
esSernvők alegegysze
rűbbtől a legdíszesebb 

kivitelig

Nűí ernyők
Tiszta selyemernyö, 16 

ágú, a legdivatosabb 
Félsolyemornyö, 16 ágú, 

legújabb nyolü.........
Félselyemornyö, 12 ágú, 

elegáns ....................
Divat glória-ernyő, 12 

ágú, csontfogantyús
Tartós női ernyő, bőr

fogóval ....................

42O.DOO
250.000 
160.000
1Z0.000
85.000

Férfi ernyők
Fólselyomornyőselyem n/vn nnfl 

tokkal, elegáns......... Ó^UiUbJU
Félsolyem ernyő, díva- Wffl flflfS 

tos elegáns nyolü ... lllUeUUU

Ta8Tgü .°_rn.y„d’26™n.6J 98.000

Rakocxi-ut 74
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Krausz Simon I
Egyszerű, szürke hir jelent meg 

a napilapok hasábjain, amely csak
nem ambicionálta, hogy az ország 
közvéleménye ne vegyen róla tudo
mást Pedig ez a szürke újsághír 
a napokban nem kevesebbet mon
dott. mint hogy Krausz Simon meg
válik az Angol-Magyar Banktol. 
Elhagyja helyét annal a banknál, 
amelynek egész elete, fejlődése, 
nagyranövése Krausz Simon mun
kásságával van összenőve, amelyet 
Krausz Simon tett azza. ami s 
amely talán meg is erzl.hogy nem 
Krausz Simon szelleme elteti, nem 
az ő agyveleje táplálja.

Nem vagyunk annyira lndiszkre- 
tek hogv kutatnék, milyen motívu
mok játszottak közre, hogy Krausz 
Simon megvált az Angol-Magya 
Banktól. Ez legszemelyesebb uirye 
Krausz Simonnak es a banknak..

Mégis van valami ebben az egesz ■fordnTatban, ami a ^véleményt 
érdekli legalább is^ “saban N 
is oly regen a sokkal kis, 
kokban előállott 
sok élénk viszhangot keltettek a 
gazdasági és pénzügyi életben. .Ha 
x y. bankigazgató ur, nem is a 
Krausz Simonok generációjából, 
Sgvált a bankjától, erre reagaU 
az egész közgazdasagi elet «-m 
csak napokon át Pertrakt«tak a la 
nők és következteteseket vontak 1. 
de megérezte hatásút a 1^°“^ 
szeiszmograf, a tozsue 
bankkörök több-kevesebb 
mai napokon at beszeltek a 
Xmit' egy szürke, egyszerű

pillanatban a laikusok, a szakem

Pr mindenesetre olyan jelenség, 

jB felkeltheti a gyanút, hogy 
lami nincs rendjén s a.?,a „asJ® 
élet preciz óramüszerkezeteben ya 
lahol hiba van.

raak1aaközSmultban’tóyvégzett ha
talmas munkáját.

Mi magában a gazdasági élet — 
hogv igv mondjuk — eltespedtsegé- 
bra véljük megtalálni a helyes ma- 
gvarázatot. A nagy hausse-mozga- 
fom után váratlanul koszontott 
ránk a baisse; olyan váratlanul, 
hogy zavarba hozta még a 
kapacitásokat is. És ez a baisse 
amint állandósult, vagy ,to“^ 
nvplvpn szólva —‘ szilárdult, úgy 
vesztette el minden érdekességét a 
tőzsde, a gazdasági élet.

És ma már odajutottunk, hogy a 
gazdasági és pénzügyi deroütetsag 
olvan arányokat öltött, hogy _ min
denki apatikussá lett minden iránt, 
ami a gazdasági élettel vonatkozás
ban van.

Ám ennek szomorú következmé
nyei vannak az ország szempontjá
ból is. Ez az apátia igen súlyos 
konzekvenciákkal jár. Es ez az, 
amiben mi a veszedelmet látjuk, ez 
az. ami megragadja figyelmünket 
egy olyan eset kapcsán, mint 
Krausz Simonnak az Angol-Magyar 
Bankból való megválása.

Ez a pénzügyi és gazdasági apá
tia már tünet, kóros jelenség, ame
lyet gyógyítani kell. És azt hisz- 
szük. hogy ennek elérkezett a hu
szonnegyedik, óraja már. A kor
mány nem nézheti tétlenül a gazda- 
sáffi összeomlást és akikot illet, nem 
helyezkedhetnek arra az állás
pontra, hogry utánunk pediar aa 
özönvíz. Nem! Az ország érdekében 
nem! A kormánynak kötelessége 
cselekedni, s a gazdasági élet veze
tőinek, a Krausz Simonoknak ko-

Hogyan lesz négy ló árából 
hatmllllárd adósság 

Járvás Imre földbirtokos letartóztatását
Is fentartotta

A földbirtokos rövid 
megvette a lovakat és 
milliót az eladónak. A 
liót, gondolta, ráér majd lefizetni akkor 
is, ha erre jogérvenyos bírói ítélettel 
kötelezik őt,
A biróság Járvást tényleg elmarasz

talta a tízmilliós adósság és a költsé
gek megfizetésében és a földbirtokos 

az ehez szükséges összeget már 
csak magas kosztkamat 

tudta megszerezni.
Így történt azután, hogy a 

összeg a kosztkamatokkal, a 
kamataival és a perköltségekkel nem 
sokára 42, majd 72 millióra szaporodott 
fel. És a négy ló megvásárlásából kelet
kezett adósság

két év múltán elérte a hatmillidrdot.
Járvás az adósságok leflzethetésére 

megterhelte birtokát, amelyből utóbb 
háromszázhatvan holdat parcellázott és 
az egyes parcellákra előleget vett fel 
a gazdáktól.

A gazdák azonban, amikor megtekin
tették a telekkönyvet, látták, hogy a 
birtok megvan terhelve, ezért

csalás miatt feljelentést tettek a 
földbirtokos ellen.

De feljelentést tett a bajbajutott föld
birtokos ellen még sok más hitelezője is. 
így feljelentette Kain Albert dr. buda
pesti ügyvéd egy nagy pénzintézet ne
vében is, mert Járvás a bankkal akarta 
rendeztetni összes adósságát és a bank
nak a becslési, kiszállási és egyéb elő
zetes kiadások címén több százmilliós 
kárt okozott.

A rendőrség a feljelentések alapján 
letartóztatta Járvást és átkisértette a 
Markó-uccai fogházba. Medvés Medicó 
vizsgálóbiró a földbirtokost előzetes le
tartóztatásba helyezte.

a vizsgáié,öiró
Az utóbbi idők végsőkig elromlott 

gazdasági krízisének talajából fakadt az 
a bűnvádi eljárás is, amely most fog
lalkoztatja a budapesti büntetőtörvény
széket és amelynek szenvedő alanya 
Járvás Imre földbirtokos.

Jdrvá8 Imre még 1918-ban megvásá
rolta a 960 holdas Barács-pusztát, azon
ban csak olyan kevés tőke állott ak
koriban rendelkezésre, hogy

még a vételárra adandó előleget 
sem tudta lefizetni,

Járvás úgy segített a dolgon, hogy egy 
nagyobb pénzintézethez fordult köl
csönért ég a bankkal sikerült is az 
ügyet lebonyolítania.

Közben, szerencséjére, néhány jóter- 
mésü év volt és igy a földbirtokot sike
rült minden nagyobb teher alól mente
sítenie, úgyhogy a tekintélyes 
középbirtokon

csupán 10 millió korona 
maradt betáblázva.

Ezért a tízmillióért azután 
tottak a földbirtokos ellen.______ _
tárgyalás napján magához vette ezt az 
akkoriban még tekintélyesebb összeget 
és elindult a törvényszékre, hogy ott 
átadja a felperesnek és ezzel végleg 
megszabaduljon adósságaitól, továbbá a 
pertől is, amelyben biztos pervesztesség 
fenyegette őt.

A földbirtokos azonban szenvedélye
sen szereti a lovakat és az lett a bal
végzete. A törvényszékre menet, az útja 
a Tattersalnál vezetett el, ahol a kapu 
előtt négy gyönyörű lovat pillantott 
meg. Járvás le akarta 
kát, de az eladó —«, .....
landó belemenni az adás-vételi ügy
letbe, ha

a földbirtokos

nagyságú

adósság

pert indi- 
Járvás a

csak
opciózni a lova- 
ugy volt haj-

a tízmilliós vétel
árat nyomban kifizeti.

TOine>. anátikuN tesue- ságcikkek, mert felkavarják az egész
dó.bö^kiránfsák a uazdasáfri életet múltat éa én gondolatban mégegyraor 
^ Vemény és férfin, összefogás^ végiem azoknak « napoknak mLndon 
ni életfct t«»mtaenek. Pjfiwsttt. Egészen bplpbote

■utántépelődés 
kifizette a tlz- 
perbeli tizmíl-

mellett

tízmilliós 
kamatok

Csak feledni lehetne— 
mondja Somogyi és Bacsó 
özvegye
„Várok rendületlenül, mint őt év éta állandóan” — 
Megható jelenetek Somogyi és Bacsó sírjánál — „Ji 
sors nem adhat más elégtételt nekem — mondja Bacsóné 
— mint megbünteti azokat, akik nyolc gyönyörű hónap 

után elvették tőlem az
Két hét óta nemcsak a politikai, de a 

társadalmi életet is a Somogyi—Bacsó 
gyilkosság ügye e az ekörül felkavart 
események foglalkoztatják. Ennek a több 
mint öt év óta borzalmasan aktuális 
ügynek szonzáaiójo elnyom minden más 
eseményt, rénregétuybe illő részleteinek 
hullámai izgatják az emberek fantáziá
ját, erről cikkeznek a lapok, erről Inter
pellálnak a nomzetgyüléson és a nagy 
izgalmak közepette talán senki sem 
gondol arra, hogy valahol egy kis szoba 
csöndes homályában két mártir özvegy 
szomorú könnyel hullanak az ujságla- 
pok ökölnyl betűire, melyek mind az ő 
tragikumukat hirdetik.

Feketeruhás, halkszavu, egyszerű asz- 
szony Somogyi Bélámé, Állandóan gyász
ban jár, mintha ezzel Is szimbólizálni 
akarná az ő örökfájdalmu, vigasztalan, 
szomorú életét.

— Újságírói — kérdi. Nem szeretem a 
nagy nyilvánosságot Úgy megbújok eb
ben a kis lakásban az én hangtalan fáj
dalmammal, el az emberektől, zsivajtól, 
hogy csak magamnak maradjak gyá
szommal. A temetőbe is csak akkor me
gyek, ha gondolom, nem találok ott 
senkit. Egyetlen vigaszom az én kis uno
káim társasága és az emlékek.

— Az utóbbi napok eseményei külön
ben is nagyon megviseltek. Rettenetes 
nyomokat hagynak bennem ezek az új
ságcikkek, mert felkavarják az, egész

— Csak feledni lőhetne ...
Azután Bacsó Béláméhoz vitt utam. 

Szimpatikus fiatalasszony, nagy nyílt 
gyermeki szemekkel, csak az arcán öm
lik el valami fájdalmas szomorúság, 
amit még a ritka mosolyok sem tudnak 
eltörölni. Bevezet a kis 8zük udvari la
kásba. A falak teleaggatva Bacsó fény
képével. Az asztalon egész csomó újság.

— Látja ezt a sok újságot? — mondja, 
mintha kitalálta volna a gondolatomat 
—• állandóan ezeket bújom. Izgalommal 
olvasok el minden lapot á-tól z-ig, mely 
„azzal1* foglalkozik. Én gyönge meg
gyötört asszony vagyok, akinek a sors 
nem adhat, más elégtételt, minthogy 
megbünteti azokat, akik az én szép fia
tal uramat nyolc gyönyörű hónap után 
elvettek tőlem.

Megrázza a feltörő zokogás.
•— Nézzen ide egész csomó levél, üd

vözlet, amit mind egyszerű munkáséul- 
berek írnak hozzám, bátorítani, vigasz
talni igyekeznek.

— Az én életem nagyon siváran egy
hangú, szinte úgy hiszem, csak az em
lékeimnek élek. Az uram könyveit olva
som, ki tudja hányadszor és ilyenkor 
mindig eszembe jutnak azok az esték, 
amikor nagy irodalmi ambícióról, tervei
ről beszélt. Istenem! Mennyi mindent 
akart még csinálni! Sokszor mondta:

— Meglátod, és csak 45 éves koromban 
fogok tudni igazán írni. Addig csak ta
nulok és figyelek.

— Nagyon gyakran kijárok a sírjához. 
Mindig tele van virággal és szinte fáj, 
hogy az én szerény kis virágaim eltűn
nek a nagy koszorúk között. Annyian 
keresik fel az ő sírját és sokszor hallom, 
amint sajnálkozva suttogják:

— Szegény kis Bacsóné!
— Talán beletörődtem már a változha- 

tatlanba, de feledni nem lehet soha. 
Gyakran felkeresem Somogyinét, aki 
valóságos anyai szeretettel pártfogol.

— Egy vágyam csak: nagyon szeretnék 
Budán egy kis levegős lakást. Volt szép 
lakásom, de onnan rövidesen azután, 
hogy uramat megölték, kitettek és kiutal
ták ezt a kis udvari lyukat.

Keserű nevetéssel mutatja:
— Nézze! Olyan keskeny ez a szoba, 

hogyha széttárom a karomat, érintem a 
falakat. Pedig tüdőcsucshnrutom van és 
nincs pénzem nyaralni menni.

— És olyan csúnya volna ebben a 
rosszlevegőjü sötét szobában leélni az én 
özvegyi életem... Hajdú Endre.

én szép fiatal uramat"
tem az izgalmakba, ahogy várom az ese
mények mikénti fordulását Figyelem
mel kísérem az ügy legapróbb részleteit 
is és várok, várok, rendületlenül, mint 
öt év óta állandóan...

— Véleményt természetesen nem mon
dok, de egyet mégis meg kell említe
nem, Olvastam Beniczky cikkét éa /sí- 
tűnt nekem, milyen bámulatosan precíz 
pontossággal van megírva az a rész, 
amely ránk az az én személyemre vo
natkozik. Szórólszóra úgy történt, ahogy 
ő írja.

— Mindenki vigasztalni igyekszik. A 
párt és a munkások nagy szeretettel 
vesznek körül és nem mehetek ki a te
metőbe úgy, hogy egy-egy megható je
lenetben ne Ionná részem és a kegyelet
nek ezek a megnyilvánulásai nagyon 
jól esnek nekem. A múltkor például tá
volról megfigyeltem, hogy egy ismeret
len, nagyon elegánsan öltözött ur elvette 
a kertésztől az öntözőkannát és ö maga 
kétszer is megöntözte a kis sirt. Azután 
szó nélkül elmont. A kertész nem tudta 
meg mondani ki az illető, csak azt, hogy 
már többször látta itt

— Jómultkor meg egy munkásasszony 
zokogott a simái. Kiderült, hogy az il
letőnek szintén megölték a férjét, nem is 
került elő és ő most az én síromat láto
gatja.

És most már könnyben úszó fátyolos 
szemekkel kezd beszélni a gyerekekről, a 
küzdelmekről, a régi szép időkről, ami
kor még ez egész boldog család együtt

Budapest szenzációja I

sörözője és étterme
(volt Wurglits)

Vili., Rákóczi út 29. sz.

megnyílt!
Villásreggeli Különlegességeit
Elsőrendű konyha Kitűnő borok 

Árnyas kerthelyiség 
A jó vidék találkozóhelye

Állandóan friss csapolás!

”ií.ffim'.W,’™ árai faltOnést keltenek
Nffi vftszoncipBk szürke és fehér 1KK 

színekben, legtöbb gyártmány .... ezer

Fahfr oyermekdpfi kitűnő mi- lin
Bőségben és fazonban ... ... ... Hu ezer

Tenisz -Torna -Házlclpff vastag
vörös gumitalppal, extra l-a minő
ség, fehér, fekete, szürke, barna Ifin B,ar 
színekben, sarokkal ... .. .................... ezer

’SSSÍS! 155 ezer
férfi nagyságban ... —.............- — lT5ezer

Bffrcfpff férfi és női kitűnő minő- 1QQ ezer 
jégben-.............  ...  — ...------- ---------------

Szandálok extra I-a minőség
19-22 23-26 27-30 31—35 36-40 számig
00.— 00.— 110.— ISO.— 150.— ezer K
Házicipők mindenféle kivitelben és színben OO, 
tornatrikó 00, eredeti svéd szoknyatornarwdrág 
100, fehér férfi tenisztornanadrág 135 ezertől 
Schlfor-cégnél, Döbrentei-tér 4.
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Leirer Lőrinc Rákosi Jenő ellen 
sajtópert indít

A nagyarányú perben huszonöt újságíró kerül a vád* 
lottak padjára

A szomorú emlékű Leirer Amalia 
gyilkosság felfedezése után a nagy 
apparátussal megindított rendőri 
nyomozás csakhamar holtpontra ju
tott. A nyomozás százfelé vezető 
szálai ffordiiisi csomóvá bogozód- 
tak. A felzaklatott, idegii közönség 
nielv feszült figyelemmel leste a 
rejtélyes gyilkosság nyomozásának 
minden egyes mozzanatát, laikus 
szemmel nézve csak azt látta, hogy 
minden egyes gyanúsított szerepet 
tisztázza a rendőrség. A gyanúsí
tottak mind a meggyilkolt Leirer 
Amália környezetéből kerültek ki. 
A házmester fia, egy volt rendor- 
di.inok, régi cselédei, valamint ezek
nek férfiismerősei. Ezek azonban 
mind tisztázták magukat. Az érthe
tetlen tömegszichozis ekkor plety
kák alapján felkapott egy nevet, 
végigsodorta a városon es a szár
nyon járó hir Leirer Amália édes
apját állította a borzalmas tragé
dia előterébe.

A rendőrség megteszi tett erővel 
dolgozva a legjelenféktelenebbnek 
látszó tanúvallomások és feljelen
tések nyomán is a legerélyesebb 
nyomozást indított és igy történt 
az a tévedés, hogy Leirer Lorincet 
félig-meddig a közvélemény nyo
masztó hatása alatt gyanúba vet
ték. Egy hétfői napon azutan ki is 
robbant a megdöbbentő szenzáció. 
Leirer Lörincet őrizetbe vettek, az
után letartóztatták.

Emlékezetes még a közönség előtt 
Leirer Lőrincnek a letartóztatas 
alatti magatartása. Felsőbb enge
déllyel bebocsátották cellájába Cst- 
szark János dr. érseki helynokot, 
akinek Leirer Lőrinc meggyont. A 
borzalmas váddal terhelt apa egy 
pillanatig sem tört meg. Igazságá
ban vetett hite, vagy az irtozatos 
gyanú súlya alatt apatikussa valva 
várta a fejleményeket.

A szállongó pletykák természete
sen felhívták a sajtó figyelmet 
Leirer Lőrinc, személyére. A hír
lapok hasábjain egyre különösebb 
beállításban szerepelt a neve. Mi
kor azután a rendőrség letartóz
tatta. a nyomozás közben felmerült 
momentumokat a sajtó bőven kom
mentálta. , . , , , ..

Ságul v Ferenc fogházból 1 vallo
mása után, kiderült Leirer Lőrinc 
ártatlansága. A meghurcolt apa ki
szabadulásakor kijelentette, hogy 
elégtételt szerez meghurcolasa 
miatt. Ez az igére! csakhamar va
lóra váll. Leirer Lőrinc azonban 
nem az őt gyanúsító hatósági kö
zegek. hanem a bűneset kapcsán 
személyével foglalkozó újságírók 
ellen indít eljárást.

Leirer heteken át foglalkozott az
zal. hogy a tragédia nyomozása 
idején 'megjelent hírlapok példá
nyait összegyűjtötte, áttanulmá
nyozta és jegyzeteket készített 
azokból. Azután felkereste védő
ügyvédjét. Sándor László dr. volt 
rendőrfőkapitányt és meg akarta t 
bízni a sajtóperek vitelével. Sándor f 
László dr. — aki hosszú rendőri 
multju alapján tisztában volt ezzel , 
az idegölő, lázas munkával, amit - 
ilyen súlyos bűncselekmények al- l 
halmával végeznek a rendőri tudó- j 
silók — megértette, hogy az ügy- ’ 
megnyilvánult óriási érdeklődés, £ 
nem pedig a helytelen judicium 
késztette az újságírókat arra, hogy 
Leirer Lőrinc személyét a kapott 
információk alapján szerepeltették 
a bűnügyben.

A volt főkapitány nem vállalta 
a sajtóperek vitelét.

Leirer Lőrinc ezután régi házi
ügyvédjét, dr. Füredi Mórt bizta 
meg a perek vitelével. A ki jegyzett 
cikkek alapján

tizenkilenc lap ellen, hetvenöt • 
cikk miatt tették folyamatba a 

sajtópert
inkriminált cikkekben nagyrészt ; 

ágai mazás és halott emlékének ' 
gy (izzását látja fen forog ni Leirer. .

A beperelt napilapok lajstroma a 
következő: Az Újság, Nemzeti Új
ság, Százat, Pesti Napló, Friss Új
ság, Pesti Hírlap, Pester Lloyd, 
Neues Pester Journal, Világ, Nép
szava, Az Est, Magyarország, 8 órai 
Újság, Uj Nemzedék, Magyar Hír
lap, A Mai Nap, Esti Kurír. A heti
lapok közül A Reggel, a színházi 
lapok közül a Ma Este ellen indít 
eljárást. A legutolsónak minden 
tragikussá g mellett az ad érdekes
séget, hogy a képes színházi, lap 
egy grafológus véleményét közölte 
Leirer Lőrinc Írásáról.

A megindított sajtóperek során 
az illető lapok közölni fogják a 
rendőri sajtóhír óság vezetőjével 
Rozsay rendőrtanácsossal a cikkek 
szerzőinek neveit. Egy azonban bi
zonyos: hogy

az inkriminált cikkek szerzői 
között Rákosi Jenő, a magyar 
újságírók nesztora is szerepel.

Rákosi Jenő két vezércikkben fog
lalkozott. a bűnüggyel. Ezek egyi
kében lát rágalmazást Leirer Lő-

Pesten az ilyesmi 
nem újság kérem .. .

Két válóper aktáiból
Romantikusan érdekes válóperben ho

zott ítéletet a soproni törvényszéken 
Zechmeister József dr. törvényszéki ta
nácselnök. Egy közismert (soproni há
zaspár válóperében mondotta ki a bíró
ság a válást és az. elvált fiatalasszony, 
aki mindössze 23 éves, most már az elő
írt 10 hónap letolte után újból férjhez 
mehet. A válást a férj hibájából mon
dotta ki a bíróság.

Ismert bűnügyi romantika a válóper 
anyaga. A férj, amikor 4 évvel ezelőtt 
megnősült, 22 éves volt. A házasság 
úgynevezett szerelmi házasság volt elég 
becsületes anyagi viszonyokkal. A fia
tal férjnek jó állása volt Sopron váro
sánál, később vezető pozícióba került, 
főnök lett, amit nemcsak szerencséjének 
hanem képességének is be kell tudni. 
A házasság boldognak indult, de a 
férjet magával ragadta a pár évvel 
ezelőtt dühöngött konjunktúra. A fan
tázia szilaj paripája hátára vette, a 
gyeplőt engedte ób meg lett a baj: bot
rányba fűlt bűnügyi sűrűségbe jutott a 
könnyelmű fiatal családapa. Csalt, sik
kasztott, pénzt szerzett magának bűnös 
úton. Elegánsan járt, finom cigarettát

rinc. A cikk nem annyira az ,ugy 
büntetőjogi, vagy nyomozati része
véi, mint inkább kortüneti beállitu
sával foglalkozik. Leirer Lőrinc 
biztos judiciummal válogatta össze 
a cikkeket. Figyelmen kívül hagyta 
azokat, melyek a bűntény nyomo
zása alatt a hatóságtól szerzett in
formációk alapján születtek, de per 
alá fogott minden olyan cikket, 
amely csak bizonyíthatatlan magan- 
forásból származik.

Rövidesen megindul tehát az 
utóbbi esztendők legnagyobb sajtó
pere. 'A monstre sajtóper során 
Leirer Lőrinc úgy látszik a vádlot
tak padjára akarja ültetni Rákosi 
Jenőt, az egész Európa előtt köz
tiszteletben álló publicistát is, ki
nek szavát egy ország népe hall
gatja megnyilvánulásként. Rákosi 
Jenőnek a magyar újságírók nesz
torának egy emberéletnyi újságírói 
működése után végre alkalma nyí
lik vádlottként állni a bíróság ele. 
Mert Rákosi Jenő ellen több mint 
félszázados újságírói munkálkodása 
alatt egyetlen egyszer sem indítot
tak sajtópert

Megkérdeztük ez ügyben Rákosi 
Jenőt, aki a következőket mon
dotta: .

— Emlékszem, hogy két ízben 
foglalkoztam e szomorú emlékű 
üggyel. Úgy Írtam, ahogy újság
írónak joga és szabadsága van va
lamivel foglalkozni. Ha azonban 
valaki sértve érzi magát és a bíró
sághoz fordul: ám lássa. Más meg
jegyzésem nincsen.

szívott. Feltűnt mindenkinek, hogy 
élete sora nagyot változott. Azután ku
tatni kezdték, honnan szerzi a pénzt és 
kiderült, hogy nem becsületes úton.

Vizsgálat indult meg ellene, előállí
tották, letartóztatták és az ügyészségi 
fogházba kísérték. Ott volt Vizsgálati 
fogságban jó ideig, amikor egyszer csak 
megszökött. Kőrözőlevelet bocsájtottak 
ki ellene, do kézrekeríteni nem tudták.

Felesége, a fiatal, csalódott asszony 
szerette volna a legjobban megtudni, 
hol van rosszútra tévedt férje, mert 
közben szomorú híreket hallott férje 
hűsegéről is és elhatározta, hogy válik. 
A szökevényt azonban nem sikerült 
kézrekeríteni.

A fiatal asszony felhasznált minden 
legkisebb nyomot, amelyről feltételezte, 
hogy eltűnt férje búvóhelyéhez vezet- 
Bizonyos címekre könyörgő leveleket irt 
férjéhez és arra kérte, hogy gyermekük 
érdekében tudassa címét, esküszik, hogy 
nem adja a büntető hatóságok kezére, 
csak írja meg, hol van, illetve tegye le
hetővé a válóper lebonyolítását.

A levelek elmentek, de ugyanígy visz- 
eza is jöttek. Három évig tartott ez az 

idogkimoritö egyro reménytelenebb 
bajsza és nyomozás az eltűnt férj után 
A nyomok Budapestié vezettek és a 
kálváriád fiatalasszony elhatározta 
hogy mindenáron megkeresi férjét Fel’ 
költözik Budapestre, itt állást vállalt és 
ogyre az <1 emberét koreste, kutatta Do 
sommi siker. Néha itt-ott valami nyom 
tclviHnnt, de azután az is hamisnak bizo-

Néhány héttől ezelőtt azután a buda 
peeU mnrkéuoenl fogházból átiratban 
értesítettek a soproni kir. ügyészséget 
hogy u szökevény itt ül roghúzbnn ós 
lm kitölti rászabott büntetését vissza 
kísérik Sopronba. A hírt meghallotta >. 
szomorú feleség- is és meggyőződött, 
hogy ferjo csakugyan n fogházban van 
kiváncsi azonban nem volt rá, unnál' 
kevésbé, mert úgy Informálták, hogy a 
fogoly arca tolo van sok csúnya sebbel 
Most mar könnyű volt kideríteni azt is 
hogy mit csinált bujdosása alatt a szö
kevény. Állása nem volt, adott-vett ál 
nevek alatt züllött leányok barátja’ lelt 
Budapesten. Volt egy 40 éves assz-»v 
ismerőse is, akinek szép Ígéretekkel el
csavarta a fejét. A fiatal asszonyt orról 
a barátságról a következőképpen infor
málta a 40 éves asszony férje.

— Észrevettem, hogy sokat vannak 
együtt. Figyelmeztettem a feleségemet, 
hogy vigyázzon legalább, felnőtt gyer
mekeink vannak és könnyen észrevesz- 
nek még valamit- Feleségem azonban 
nem hallgatott rám, még vakmerőbb 
lett, Pesten az ilyesmi nem újság ké
rem — mondotta a férj — azután a fe
leségem kért, egyezzek bele a válásba. 
Hát én belementem. El is váltunk. A 
feleségein szobát adott ki albérletbe 
Ériéinek — így nevezte magát a buj
dosó — én elköltöztem. Pár hét múlva 
sírva jött a leányom, hogy n mamát 
kórházba kelleti szállítani, a Feleit j>c- 
dlff elvitték a detektívek, csúnya sebek 
voltak az arcán....

A fiatalasszony most visszakapta 
szabadságát, mert a bíróság n férj hibá
jából kimondta a válást ós a kálváriáé 
fiatalasszony 10 hónap mulva már egy 
tanító felcségo lesz.

SunthuiDun 
felgy ujtottű K oz angol és 

lupén konzulátust
Sanghai, junius 14.

A helyzet változatlan. A sztrájk még 
tart- Kedden nemzetközi bizottság érke
zett ide és a kínai hatóságokkal kar
öltve véget igyekszik vetni a válságnek. 
Holnapra Pokingben nagy tüntetéseket 
jeleznek. Franciaország kínai követsége 
és az indokínai főkormányzóság intéz
kedéseket tettek, hogy szükség esetén 
csapatokat küldjenek a határra.

A Surday Exprossnek jelentik Sang- 
haiból, hogy Kiocsangban az angol és a. 
javán konzulátust felgyújtották.

DdiínyzóZ
rossz szájízót eltünteti a

Fodormenta LYSOFORM 
öblögotés

Fertőtlenít Olcsó

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP PAPU» PflP,.»
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Szőnyeg, pokróc, Uggony, ágy- és 
asz tál téri tök, gyermekkocsik, nyngszékek, 
letayazoba*, előszoba- és kér ti bútorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaph -tők 

gichnerjAnos 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldök

Sugár Arnold üzletház Buda
pest vTsaa ucca 20. szám. Kendő-, zsebkendő- és 
divatárunagykereskedő. — Állandó dű» raktár

WEISZ SÁNDOR ÉS RÓNA
Posztó- és bélésárunagvkereskedés Budapest, 
V. kerület, Mrany János ucca a a.



öudapiwt, hétfő, június 15. HÉTFŐI NAPLÓ 5

A pesti járdán
Csak egy krajcárt kérek

Egykor, az ünnepi miséről távo
zókhoz súgták ezt a templom koldu
sai. Ha nem hullott a csengő réz, 
erősebben súgták. Ha ez sem hasz
nált, otthagyták vackaikat s a tá
vozók elé állva szívhez szólókban 
sírták: csak egy krajcárt kérek.

Ez jutott eszembe ma, mikor az 
egyik pesti nagybank jólöltözött 
tisztviselőjét láttam bemenni egy 
ház udvarába. Nem rég még serény 
szorgalommal forgatta penicilusác 
Íróasztalánál és bizonyára arról ál
modozott, ha majd, idővel a szamár
létra létra igazgatósági fokán meg
pihenhet, szép, nyugodt, gazdag éle
tet fog élni. De jött a szanálás. Az 
álmok színes ködét szétoszlatta a 
nyomorúság vihar szele s most ge- 
sétált egy hatalmas bérkaszárnya 
Udvarára s lakkozott iskoláké nedű
jén ezt sirt a fel a lakóknak:

— Csak egy krajcárt kérek.
Játékából nem érzett a gyakorlott 

zenész tudása. Fals hangokkal húz
ta Liszt rapszódiáit, Offeríbach me
lódiáit. Cifrázta, egyszerre két hú
ron is játszott, vadul, kétségbeeset
ten, mint egy eszelős. A lakók ijed
ten kitódultak a folyosókra s nem 
tudták elképzelni ki lehet ez a ki
fogástalan öltözetű úriember? Bo
lond-e vagy részeg?

S most lehullott az első száz ko
rona. Pontosan lába elé vitte az 
udvar huzata. Abbahagyta a játé
kot. Lehajolt, zsebrevágta, felkö
szönt és tovább játszott.

Szinte döbbenetes volt a hatás. 
Egyformán éreztük itt most, a ma 
kétségbeesett nyomora sírja a me
lódiákat. Itt most adni kell! És hul
lott a pénz ... A tisztviselő ur 
húzta. A vicegyerek szedte s hordta 
a pénzt elébe. A százasok és ötszá
zasok tömege már kis halommá 
gyűlt fehérbetétes cipője előtt. 
Szinte a térdéig szerettek volna 
halmozódni, hogy mondhassák: 
tisztviselő ur, mi itt vagyunk, csak 
ne szégyelje magát. Talán ért zté is 
ezt a holt suttogást, mert most már 
eszeveszetten húzta. Talán az jutott 
eszébe: most húzd az Istenfáját, 
mert holnap már kikophatsz innen 
is. Holnap már az éhező nagyságos 
és méltóságos urak jönnek ide ez
zel: csak egy krajcárt kérek.

De vége szakadt a játéknak. Rá 
nézett a pénzhalomra. Csontos uj
jaival gyömöszölni kezdte zsebeibe. 
A zsebek kidagadtak. Nem fért be. 
Hova tegye? A kalapjába gyömö
szölte, azután a fejére húzta és elő
zékeny meghajlás után eltávozott.

Utána futottam. Már az úccán 
volt.

— Te! — szóltam. Hát te mit csi
nálsz?

Először megrendült, majd elnevet
te magát.

— Koldulok barátom. Nem tehe
tek mást. A bank elbocsátott, azután 
egy nyári vendéglő is. Lopni mégse 
megyek. Hát koldulok. Koldulom az 
útiköltségemet. Naponta két-három- 
százezer koronát keresek. Otvenet 
anyámnak adok. A többit félre
teszem. S ha lesz elegendő pénzem, 
irány: Mexikó. De servus. El ne 
árulj.

Nem árúlom el. Miért árulnám el 
egyik diplomás barátomat. Csak 
megírom a bankkormány főtanácso
sok épülésére.

Amice. 

taímann és Fekete 
kttliiSvSH. *■ kBI6t»*rugy*r

Budapest-Óbuda
Központi raktér 4s Irodai

VI. KÉR , DEÁK TÉR 6. SZÁM
(ANKBR PALOTAI |

[Epstein és Pfeiferl
I textiláru nagykereskedés,BudapestV,Sasu.61

A legnagyobb magyar 
államférflunál...

„Uj Irányba kell terelni a magyar politikát" 
„Mindenki, aki azt hiszi, hogy visszatérhet az ahogy 

régen volt - illúziókban él“

Gróf Appouvi Albert neve a köz- 
tudatban úgy él. mint a megnyug
vás, a biztos tudatosság megteste
sült fogalma. Az a higgadt és hosszú 

i évtizedek érlelte rutinos nyugalom, 
ami minden cselekedetét jellemzi, 
politikai ellenlábasainak tiszteletét 
is megszerezte. Apponyi Albert, a 
patriarkális közszeretetben élő ál- 
lamférfiú 80 éve szinte hihetetlen 
azoknak, akik őt személyesen isme
rik. A fürge 50 évesek ereje, férfias 
megállapodottsága, friss beszéde és 
aktivitásuk biztos birtoklása jellem
zik korunk egyik legnagyobb ma
gyarját.

Nem is a politikus, hanem az em
ber, a kérlelhetetlen, időt megcsú- 
foló ember érdekelt, mikor felkeres
tem.

Verbőezy ucca 17. szám alatti kis 
palotájában fogadott. Elmondtam 
jövetelem célját.

— Talán gyerünk a kertbe, majd 
mutatom az utat — és előre siet

A vároldali kert kis téglás terra- 
szán kerti székek. Egyikében a ke
gyelmes asszony, aki éppen a Netíe 

i Freie Presse-t olvassa. A kilátás a 
i halászbástyáról látható tájképpel 
| azonos. Egész Pest fejedelmi pano- 
| rámája csillog fel ide. Az iparkodó 
i kis propellerek, a futó villamoskák 
■ jelzik, hogy élet van lent a város- 
: bán, az ucca zúgó vérkeringése, lük- 
’ tető, zsivajos vására nem hangzik 
, fel idáig. És ebben a furcsa kerti 
délutáni hangulatban nyugodt mél- 

j tósággal muzsikál Apponyi hangja.
— Hogy milyen érzések alakultak 

ki bennem hosszú politikai pályám 
!'alatt, azt mindenki tudja. Az én éle- 
j tem nyitott könyv ...
| A lombok között parázsló nap kö- 
' riilfogja ősz fejét... Igazi pátriárka.
Bibliai hangulat terjeng a hegyen 
ülő nagy nyugalom és csend felett-.

A gyöngyösi próféta, 
aki világot jár Magyarországon 

Az őshazát kutató szélhámos
Furcsa ember állított be ina délután 

a szerkesztőségbe. Csak nadrágja volt; 
lenből. Az inge helyett egy átalvető 
volt rajta, valamilyen barna szövetből. 
A derekán kötéllel megkötve. Más ruha 
nőm volt rajta. A haja a vállát ütötte. 
Jobbjában hatalmas botot szorongatott. 
Olyasfélét, mint a régi képeken az apos
tolok pásztorbotja.

Először németül kezdett beszélni, 
majd törökül folytatta, végül pedig 
tört magyarságra fordította a szót.

— Magyar ember vágyom mon
dotta — 29 esztendeje járom a világ. 
Most Braziliából jötte. Oda Ázsia siva
tagjairól kerültem.

Azután nyugodt szóval, látszott rajta, 
hogy minden szón gondolkozik, el
mondta élete történetét. Szabadíts Má
tyásnak nevezte magát. Azt mondotta, 
hogy 51 esztendős. Valahol Gyöngyös 
vidékén született. Egerben járt iskolába 
ott végezte a gimnáziumot, ahol jeles 
érett lett. Itt már hatodikos korában 
Jókai könyveit kezdte olvasni, és Kö
rösi Csorna Sándor történetét annyira 
szivére vetto, hogy elhatározta, meg 
fogja keresni, az ős magyarok honát.

— 29 év óta bolyongtam Ázsiában, 
kirgiz, nomád lörzsek között, ott vala
hol azon a vjléken Hunor és Magyar 
elindulhattak, a .fehér szarvast kergetni, 
csak a sivatag vadjai voltak az egye
düli élőlények, amelyeket láttam...

— Fegyverem sohasem volt más. 
mint ez a bot, amelyet Gyöngyös mel
lett vágtam az akácosban. De nenn is 
lett volna fogyverro szükségem. Minek 
azt Ki bántott volna ongem. hiszen 29 
esztendeje nem volt pénz a kezemben. 

A szent ember fehér szakálla szívére 
fekszik,

— Hogy mit várok azoktól a kül
földi államférfiaktól, akikkel az or
szág ügyében tárgyaltam? Semmit. 
Nem várok senkitől semmit.

Egész Európa beteg és ebből az 
állapotból kell hogy valami ki
forrja magát. Nem látok egyet
len államférfiüt és formát, aki
hez, vagy amelyhez hozzá tud
nám kötni a kibontakozást . . .

Tiszta csillogásé mély kék szeme 
Pest felett jár. Figyelőn hallgatom 
és nézem síma arcát, erővel teljes 
mozdulatait. Lenyűgözően impozáns 
ez a 80 éves ember a maga teljessé
gében. És érzem, hogy a nyolc év
tized magasságából néz szerte a vá
ros, a világ felett... és amikor azt 
mondja: „ . . egész Európa . . 
úgy érzem, hogy ugyanúgy látja 
egész Európát, mint ahogy én itt 
Budapest panorámáját látom.

— A magyar ügy nem veszett el 
ödakünn,

de egészen új irányba kell te
relni a magyar politikát.

— A régi kerékvágásban nem 
megy, nem lehet. És

mindenki, aki azt hiszi, hogy 
visszatérhet az, ahogy régen volt, 
illúziókban él és. gyökeresen té

ved.
Apponyi elhallgat. Áhitatos csend 

terpeszkedik a kis kertre, nem me
rek megmozdulni, nem merek meg
szólalni, élvezem a képet, amint a 
zöld lombok Apponyi szavára bólo
gatnak. A Duna kék csíkja messze 
kanyarog és szemben az orszúgháza 
sötéten, unalmasan nyújtózik a 
partra . . .

Bella Andor.

nem volt nálam olyasmi, amiért, érde
mes lett volna akár csak meg is szólí
tani

Azután elmondotta, hogy azért kere
sett fel bennünket, hogy valamiképpen 
lehetővé tegyük, hogy tapasztalatait 
könyvbon kiadhassa, hogy tudomására 
adja az embereknek, a magyaroknak 
azt, hogy ö megtalálta az ősi magyarok 
hazáját.

—■ Mert megtaláltam — mondotta — 
Kétségtelen jeleit fedeztem fel az ősi 
hun rovásírásnak, amelyeket még ma is 
használnak egyes tömtek Ázsia puszta
ságaiban.

— Most erről kezdett el beszélni. Be- 
lemelegedott, mind gyorsabban pergett 
a nyelve és mintha már tisztábban be
szélt volna magyarul, mint a beszéde 
elején.

Búcsúzni készült, de látsaott rajta, 
hogy még valamit akar mondani. Meg
kérdeztük.

— Igen, arra kérném szépen — mon
dotta —, hogy jutalmazzák meg azt, 
hogy először idejöttem önökhöz. Mert 

nagy szenzáció. Ezzol telő lehet írni 
az egész újságot. Azt hiszem, hogy meg- 
érdemlek egy kis pénzbeli jutalmat.

— Hiszen azt mondotta — feleltük —, 
hogy 29 éve nem volt pénze, hát most 
egyezerre pénzre van nzftksége?

— Zavarba jött. Dadogni kezdett, 
majd amikor barátságosan figyelmeztet
tük, hogy az ilyen naiv meséknek ma
napság már nem ülnek fel az emberek, 
könyörögni kezdett, hogy ne bántsuk és 
ne tegyük tönkre a jövőjét.

Mikor erről biztosítottuk, most már 
komolyra fordítva a ezót. a következő 

igaz tér tünetet adta elő:
— Szabó Mihály a neve, és Monoron 

volt alkalmazva az egyik ottani fűszor- 
kereskedésben. A boltos tönkrement és 
őt elbocsájtották. Elhatározta, hogy va
lami ügyes mesével végig fogja, járni 
Magyarországot és így igyekszik majd 
magát emberek könyörtiletére támasz
kodva eltartani. Olvasta az egyik Jó
kai könyvben egy ilyen tárgyú re
gényt: bizonyára az „És mégis mozog 
a föld" cimü regényt — és elhatározta, 
hogy ezt az alakot fogja magára ölteni, 
akkor biztosan „dolgozhat". Bevallotta, 
hogy már két hét óta csavarog Buda
pesten és először egyesületeket, meg kü
lönböző köröket látogatott sorra, ahol 
kisebb-nagyobb ajándékokat sikerült 
is kapnia. Most elhatározta, hogy egy 
merész lendülettel kiteszi magút az új
ságba, hogy erre támaszkodva köny- 
nyebb legyen a dolga és ami a legfőbb, 
egyszerre több pénzt tudjon kapni. Ar
ról megfeledkezett, hogy a 29 eszten
dős pénztelenség és a mostani pénzkérdés 
közötti különbségre rá fog jönni egy 
újságíró. Hogy ezen elbukik.

Többet nem szólt, őszinte vallomása 
után hóna alá vágta pásztorbotját és 
mélyen meghajolva eltávozott.

Magyarokat keresni — akik pénzzel 
segítik a ruhátlanul, csak rongyokba 
öltözködött őshazát kereső gyöngyöm 
„prófétát".

Ötezerkétszáz isűn- 
ügyiien nyomozott 

májusban a renMfirsÉi 
Hatvanháromezer akta

egy hónap alatt
A budapesti államrendőrség főkapi

tánysága minden hónapban jelentést 
tesz a főváros közigazgatási bizottságá
nak ülésén a főváros közrendészeti álla
potáról. A május havi jelentés — mivel 
a közigazgatási bizottság csak most vau 
alakulóban — nem kerülhetett a bizott
ság elé. A beszédes számokban bővel
kedő jelentés már elkészült.

A jelentés szerbit az elmúlt hónapban 
a rendőrség bűnügyi osztálya 5230 biín- 

eset nyomozását fejezte be. Ezek 
közül 229 irányult az ember élete és 
testi épsége ellen, 4523 volt a vagyon 
elleni és 707 az egyébfejta bűncselekmé
nyek száma. 2142 volt a lopások, 410 a 
sikkasztások és 568 a csalások száma. E 
bűncselekményekből kifolyólag 346 
egyént helyeztek előzetes letartózta
tásba, 4 fiatalkorút vettek őrizetbe, a 
bíróság ólé állítottak 328, a közigazga
tási hatóságnak átadtak 2 egyént, a 
nyomozás során összesen csak 13 em
bert kellett szabadlábra helyezni.

A rendőríogbúz és toloncügyosztály- 
nál az elmúlt hónapban 1045 egyén ke
rült elbánás alá- Ezek közül a javító 
intézetbe került 18, egyéb fogy intézetbe 
216, kényszerűtlovél alapján kiutasítot
tak tizennégyet, toloncuton elszállítot
tak hétszáztizenötöt. Az eltoloncioltaik 
közül 43 férfit és 35 nőt kitiltottak a fő
város területéről. A toloncok közül 25 
férfi és 16 nő idegen honos volt.

Az erkölcsrendészeti osztály 1820 rend
őri folügyelet alatt álló nőt tartott 
nyilván, akik ellen 595 esetben indítot
tak eljárást kifogás alá eső uccai visel
kedés miatt.

A közlekedési rendőrség 870 egyén 
ellen Indított eljárást bérkocsi, autó és 
kerékpárközi okedés i szabály tál ansá gok 
miatt. 30 ember ellen tettek a rendörök, 
jelentést, azért mert az újabb közleke
dési szabályok ellenére nem egyenes 
vonalban haladtak, át a forgalmas ut- 
keresztezéseknél. Két esetben tettek je
lentést. állatkínzás miatt. A villamoso
kon polgári ruhában szolgálatot telje
sítő rendőrök M polgári egyéni és 6 
kalauzt_ért tetten ''sahison.

A rendőrség óriási munkáját jellemzi, 
hogy a kézbesi tőhivatal 73.040 ügydara- 
bot kezelt. Tehát májusban 73.040 sér
tett, vádlott és tanú beldézósére volt 
szüksége a rendőrségeek.

E$genber$ bel Graz 
dr Bador P.rtur üdülőhe'ye. Szob*, naponta Btsxör I 
étkiUuil 100 080 majyar korona (minden égvén 
költőére* beloértvr). Elölegyze.sek, íelvllAgosités 
Bokor-uenkő hirdetöirodé.lAban. Vice! ncca2o.se. 
(Tel. 119-94) d. n. 2-8 óra között személyesen Is

Beretvís Pasztilla a lefimakacsabb fejfájást elmulasztja
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kislakást
építenek a fővárosban 
Jt főváros nagy kedvezményekkel fogfa elő
mozdítani az építkezés megindítását — Jl leg
első érdemleges közgyűlés napirendiére tűz

ték a nagy fontosságú kérdést

Zsombor* Géza ny. államtitkár* 
a főváros nagyszabású építkezési 

terveiről
Az új törvény hatósági bizottság, 

amelyben Wolffék helyett most már 
a demokratikus és liberális polgár
ság képviselői ülnek, célul tűzte ki, 
hogy helyrehozza azokat a mulasz
tásokat, amelyeket a letűnt korszak 
.vezérei követtek el a főváros sérel- 
,mére s minden igyekezetével azon 
lesz, hogy a tespedés öt esztendős 
korszaka után az újjászületés haj
nala nyíljon meg Budapest , előtt. 
Hinnék a célnak a megvalósításához 
hozzá sem lehet fogni, mielőtt a la
káskérdés súlyos problémája meg
tudva nincs. Ezért a demokratikus 
pártok elhatározták, hogy legelső 
közgyűlési feladatuk lesz az építke
zések megindítása és ezzel kapcso
latosan a lakásnyomor, megszünte
tése. Zsombor Géza nyugalmazott 
'államtitkár, a közgyűlési demokrata 
párt tugja és Freund Dezső műépí
tész már ki is dolgozták az errevo- 
natkozó javaslatokat, melyeket a kö
zelmúlt. napokban a demokratikus 
blokk pártjainak értekezlete letár
gyalt, teljesen magáévá tett s ki
mondotta, hogy a legelső érdemle
ges közgyűlésen a törvényhatósági 
bizottsággal is megszavaztatják az 
építkezés megindítását célzó ter
veket.

A Hétfői Napló tudósítója előtt 
'Zsombor Géza nyug, államtitkár a 
következőkben ismertette a blokk 
által elfogadott építkezési javas
latot: , _

— A főváros közönségé, mely a 
demokratikus és liberális politika 
képviselőit küldte be többségben a 
városháza parlamentjébe, joggal 
várhatja el tőlünk, hogy mint leg
fontosabb programpontunkkal, első
sorban az építés és lakásügy és az 
ezzel kapcsolatos építőipar fellendí
tésével foglalkozzunk. Egyelőre 
'csak azokat az utakat és módokat 
kivánom megjelölni, amelyek, ha 
egy részét képezik is csak ennek a 
nagy programnak, de feltétlenül al
kalmasak arra, hogy a főváros 
ezekhez hozzájárulhasson és a lég 
lörgősebb tennivalókat megoldhas
suk.

— A nagy építkezési akció meg
indítása mindenekelőtt megköveteli, 
hog; a főváros az építkezési sza
bályzat mindazon rendelkezéseit, 
amelyek a mai változott viszonyok 
és gazdasági helyzet mellett elavul
tak, amelyek az építkezést drágít
ják, hátráltatják,

sürgősen hatályon kívül he
lyezze.

Programunk szerint követelni fog- 
"juk, hogy mindazon telkeket, ame
lyek felett a főváros rendelkezik és 
kertművelésre alkalmasak, mielőbb 
parcellázza és családi kertekké fel
osztva. munkások, tisztviselők, al
kalmazottak ós más kisemberek kö- 
üőtf felosztva

adja bérbe.
Tervbe vettük, hogy a főváros tulaj
donában levő, felesleges épületeket, 
elsősorban a parlagon heverő, ki
használatlanul álló

kaszárnyákat, laktanyákat laká
sokká alakítjuk át.

A jelenleg magánépületekben elhe
lyezett közhivatalokat. középületek
ben helyezzük el s így is

többszáz lakást adhatunk visz- 
sza rendeltetésének.

— A demokratikus pártok elhatá
rozták, hogy a közgyűlésen javasla
tot tesznek, mely szerint

• fővárosi parcellákat mérsé- 
teelt áron s még hozzá 15—20 
rvi részletfizetési kedvezmény

nyel adják áí.

azoknak a kiscxisztenciáknak, akik 
kötelezik magukat, hogy a telken 
záros határidőn belül építkezni fog
nak. 1* oglalkozunk azzal a tervvel 
is, hogy az építkezőknek természet
beni támogatást nyújtson a főváros. 
Az újonnan épülő házakba

a közüzemek önköltségi áron 
fogják bevezetni a villany- és 
gázvezetéket és a viz- és csa

tornahálózatot.
Ezeknek az összegeknek a fizetésére 
még külön 10 évi részletfizetést en-

Weiss Manfredók 
rosszindulata információja

Harminchatmillíó kártérítós megfizetésére 
kötelezte a gyárat a bíróság

A csepeli Weisz Manfréd gyár nem
régiben elbocsájtotta egyik revizo
rát L. O.-t, aki nyomban más állás 
után nézett Hosszas keresés után a 
tisztviselőnek sikerült is állást, talál
nia egy részvénytársaságnál, ahol 
alkalmaztatása érdekében hivatko
zott a csepeli gyárban eltöltött mű 
ködésére. A cég elvben megegyezett 
a tisztviselővel, de egyidejűleg a 
Weisz Manfréd céghez fordult in
formációért. Az alkalmazó cég a 
legnagyobb meglepetésére olyan in
formációt kapott a teljesen alkal
masnak hitt tisztviselőről, hogy L. 
0. rövid ideig alacsonyabb munka
körrel biró állásban volt alkal-

szenzációs nyilatkozata 
a Hétfői Naplónak

Mi a véleménye a sztár-rendszerről, mát szól az 
Unió szanálási terveihez, mit fog csinálni a 
jövő szezonban és mit üzen Molnár Ferencnek?

— Kiküldött tudósítónktól —
Bécs, junius közepén.

Pontban hét óra volt, amikor Fedák 
hatalmas autója a Raimund-Theater 
kiskapuja elé gördült Ott vártam rá a 
kapuban.

— Ariig kifestom magam, megcsinál
hatja az interjút.

Grete, Fedák ezerkezti szobalánya egy 
pongyolát adott a legnagyszerűbb nő 
tostére, és amikor az első csepp festék 
a zarcára felkerült addigra már kérdez
tem:

— Holnapután vége az Antónia elő
adásainak. Mi a terve, mit csinál a nyá
ron!

— Szombat éjjel 11 órakor 183-adszor 
fog lemenni a függöny az Antónia bécsi 
edőudásainak harmadik felvonása után. 
Vasárnap hajnalban 4 órakor pedig már 
az országúton vagyok az autómmal. Hogy 
hová megyek! Nem tudom! Talán Pá
rizsig Is eljutok. Elhatároztam, hogy 
inindon program nélkül fogom eltölteni 
a nyarat — válaszolta Fedák Sári.

— Mit szól a bécsi sikeréhez?
Felragyogott az arca.
— Végtelenül örülök neki. Higyje el,

nagyon nehéz volt eleinte idegen nyel
ven beszélni a színpadon, idegen hang
zású szavak Túrosa ritmusát megjátszó- ------ ------------- - .... .
ni és átérezni. De a kollégáim nagyon zik, végtelenül örülnék, ha megint egy 
segítettek nekem 0 igy kikerült magamat I jó szerepet írna nekem. De szorgalma-

közgyűlés legelső érdemleges 
napirendre kerül ez az épít- 

javaslat, amelyet Freund 
műépítésszel együtt dolgoz-

gedélyezünk. A közgyűlés többségi 
pártjai még azt is megszavazzák, 
hogy az új házakban lakó polgárok 
10 éven át

a vizet, gázt, villanyt mérsékelt 
áron kaphassák, a külterületen 
épülő uj házak lakói pedig ked- 
vezményes áru villamosjeggyel 

utazhatnak.
Természetesen nem fogunk megfe
ledkezni új útvonalak, csatorna-, víz- 
és világítási hálózat létesítéséről, 
valamint a közlekedés biztosításá
ról.
- A 

ülésén 
kezési 
Dezső ___ _ ______ _______ __ ___
tünk ki. Kétségtelen, hogy a köz
gyűlés a tervezetet megszavazza s 
remélem, hogy heteken belül már 
megindul Budapesten a nagysza
bású építkezés a lakáshiány leküz
désére. Legalább

15.ÖÖ9 lakást kellene építeni, 
hogy a lakásínséget érezhető módon 
enyhítsük. Hiszem, hogy ez sike
rülni is fog, mert a főváros új veze
tői olyan méltányos feltételeket biz
tosítanak az építkezőknek, hogy 
minden kisember hozzákezdhet csa
ládi háza felépítéséhez.

inazva. így történt meg, hogy a cég 
a rossz információ alapján nem al
kalmazta a tisztviselőt, aki viszont 
azzal érvelve, hogy a Weisz Man- 
fréd gyárban hét éven át revizori, 
tehát főtiszt viselői minőségben tel
jesített szolgálatot, kártérítési pert 
indított a csepeli gyár elleni

Most foglalkozott ezzel az üggyel 
a budapesti törvényszéken Rümann 
bíró.

A tárgyaláson bebiaoilyosodott, 
hogy L. O.-t csupán a rossz inforí 
máció alapján nem alkalmazták és 
ezért a bíróság a Weisz Manfréd 
céget harminchét millió kártérítési 
összeg megfizetésére kötelezte.

Fedák Sári

' ezeken a nehézségeken tultennem és az 
. Antóniát 188 zsúfolt ház előtt eljátsza
nom.

— És ősszel? — kérdeztem.
— ősszel! Augusztus tizenötödikén a 

Volkstheaterben megint Antónia, októ
ber tizenhatodikán pedig premier Ber
linben. Azután! Szeretnék nagyon Buda- 

I pesten játszani. Minden alkalmat és mó- 
' dót megragadok, hogy odahaza játsz
hassam, csak az ellenségeim és azok, 
akik a kákán is csomót keresnek, Mr esz
telik, hogy nem akarok Magyarországon 
fellépni.

— Még mindig megmarad amellett, 
' hogy nem lép fel soha többé operettben! 
1 — Természetesen! Szilárd elhatározá- 
! som. És ninos az a gázsi, nincs az a jó- 
1 svádáju szinigizgató, aki engem erről le 
tudna beszélni.

— Arról volt szó, hogy Shakespeare 
darabban fog fellépni. Mi igaz ebből!

— Tény, hogy keresnek nekem az igaz
gatók darabokat, vannak kombinációk, 
de perfek t terv egy sincs.

— Lengyel Menyhért darabjában lesz 
a legközelebbi szerepe!

Rámnevetett.
— Nem bérelt ki engem Lengyel Meny

hért! Hallom, hogy uj darabón dolgo- 

san olvasom az íróasztalomon fekvő da
rabokat, és ha találok egy jót, akkor bol
dogan fogom eljátszani.

— Mit szól az Unió szanálásához?
— Szerintem most jó utón haladnak! 

Meg kell szüntetni a trösztrendszert és 
a starrendszert is. A Király Színház pe
dig a legjobb gazdáját találná meg Lá
zár személyében, aki izig-vérig színházi 
ember, és egyetlen, aki talpra állíthatná 
a színházat

— Amerika! — kérdeztem.
— Magyar vonatkozásban soha többé! 

Szó sem lehet arról, hogy ismét kimen
jek és ugyanazokat a darabokat elját
szani ott, amelyeket eddig játszottam. 
Azonban az ugylátszik kikerülhetetlen, 
hogy angol nyelven no játszam ott. Na
ponta kapom az ajánlatokat, és egyszer 
majd el fogok fogadni egyet...

— Mi van a Hódossy-üggyel! 
Elkomolyodott.
— Ne haragudjon, de ilyen piszkos 

dolgokról nem nyilatkozom! Nem is sze
retek ilyenről hallani az én ragyogó, 
szép életemben!

— És most az utolsó kérdésem követ
kezik. ígérje meg, hogy válaszol!

Éppen a száját festette. Rím nézett. 
Kérdőn.

— Megígér om!
— Azt beszélik, hogy Molnár Ferenc 

beadta ön ellen a válópert. Igaz ez!
Grete ijedten nézett rám. Fedák is 

I meglepődött az első pillanatban, azután 
elnevette magát és igy válaszolt:

— Én is hallottam ilyesfélét. Szeret
ném, ha komoly formában eljutna hoz
zám ez a hir, mert én minden uj szerep
nek és feladatnak nagyon örülök, sze
retném tehát ezt is végig játszani. Ez 
lenne életem legizgalmasabb szerepe.

Az interjúnak vége volt. Megcsókol
tam kezét, és mire az öltözőből a néző 
térhez értem, már folyt az előadás. Ép
pen akkor lépett be a színpadra.

Bécs, *• konzervatív, soviniszta Bécs 
felállva tombolt, tapsolt a magyar szí
nésznőnek, aki könnyes szemmel állt a 
rivalda fényében és meghatotta® kö
szönte a lelkes óváeiót.

Mak ii F. Emil.

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

Meinl Gyula

ASTRA
BIZTOSÍTÓ RT

Világiellegü kötvénye 
külföldön is érvényben
biztosit szanatóriumi kezelésre műtét 

esetén, csoportos biztosítás: élet, tn«, 
betörés és betegség esetére

fimerikai rendszer
Szabad műtűorvos választás 
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HÍREK Súlyos szerencsttlensÉtet okozott 
eíy meítokrosoúott Misló o Uttmhttz körúton— Felavatták a belügyminiszté

rium újonnan átalakított épületét. 
Vasárnap délelőtt avatták fel a bel
ügyminisztérium Országbiró-uccai 
palotájának Tőry és Pogány építé
szek terve szerint újonnan átalakí
tott épületét. Az ünnepélyes kere
tek között lefolyt felavatás előtt 
Nemes János, címzetes püspök szent
misét celebrált. Utána Rakovszky 
Iván belügyminiszter tartott be
szédet. majd a tisztviselői kar egyik 
tagja alkalmi verset szavalt. A fel
avatás után délután fél kettőkor 
bankett volt a Margitszigeten, me
lyen száznegyven megjelent között 
helyet foglalt a belügyminiszter és 
Nádossy Imre, országos főkapitány. 
Délután fél négykor a Belügymi
niszteri Tisztviselők Sport Klubja 
és a Rendőrtisztviselők Atlétikai 
Klubja között mérkőzés volt.

— A verekedő joghallgató. Még 1921- 
ben történt, hogy Szilassy László jog
hallgató, mint csendőnhadnagy igazolta 
magát a rendőrőrszobában, ahol ható
sági tanúként egy rendőrt kért maga 
mellé Szilassy a rendőr kíséretében fel
kereste Elefánthy kenyérgyári tisztvisc- 
dőt, akinek anyja megsértéséért előbb 
szem rehány ást tett majd a meglepett 
tisztviselőt kétszer arculütötte. Ele
fánthy feljelentésére ma foglalkozott os
zol az üggyel a budapesti büntotőjárás- 
bjróság. Czultor bíró a verekedő joghall
gatót magánlaksértés és becsületsértés 
cimén egyhónapi fogházra és egymillió 
korona pénzbüntetésre Ítélte.

— Házasság. Lisznyai Simon és 
Szávozd Rolly f. hó 14-én házassá
got kötöttek. (Minden külön értesí
tés helyett.)

— Felsőipariskolát végzettek országos 
kongresszusa. A felsőipariskoJát végzett 
iparosok, gyárosok és ipariskolai taná
rok vasárnap délelőtt gróf Zichy Jenő 
uccai helyiségükben kongressust tartot
tuk. Homonnay Tivadar elnöki megnyi
tója után Neufeld Ármin javasolja, hogy 
a /kongresszus teljes súlyával hasson oda 
hogy a felsőipariskolát végzettek is be
juthassanak a mérnöki kamarába. Több 
felszólalás után a kongresszus a javas
latot egyhangúlag elfogadta.

— Akit a szerelem vitt a bűnre. 
A központi vásárcsarnok élelmiszer
ié rusai észrevették, hogy valaki na
rancs és hazai gyümölcskészletüket 
nap-nap után megdézsmálja. Az 
•árusok feljelentést tettek és a főka
pitányság egy detektívet bízott meg 
fez ismeretlen tettes kinyomozásá
val. A detektív éjszakára elbújt a 
Vásárcsarnokban és sikerült elfog
nia a tolvajt Földi Dávid éjjeli őr 
személyében. A bűnvádi vizsgálat 
során megállapították, hogy az őr 
nem nyerészkedési célzatból lopott, 
hanem azért, mert szerelmes volt 
Szigeti Oszkárné nevű asszonyba, 
akinek apróbb ajándékokkal akart 
kedveskedni. A bíróság a szerelmé
ben tolva jlásra vetemedett éjjeli őrt 
lopás címén három havi. Szigeti 
Oszkárnét pedig orgazdaság címen 
hét napi fogházra ítélte.

Tavasz dlvatcsoatl
F<rfffehérnemgkai5nleges«ég«k

Strand Pyj ama-modellek
Dávid <S John Anderton Glasgow anyagjaiból.

Tinnli is •porflnatk, hálóingck és nadrágok 
méret után, speciális szabászatunkban.

E héten kiárusítunk
200 vég 130 cm széles biflntilttn 47 

méterenként — — — -.............
100 vég 152 cm széles I-a minőség El
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Eehérncműkészltés hozott anyagból is. 

Vidékre szállítás utánvéttel Mintákat is küldünk

Hét sebesültje van a
Vasárnap este nyolc órakor a 

szakadó esőben gyors ügetésben ha
ladt a 441 számú egy fogatú bérko
csi, melyben három utas ült, a 
Ferenc József hídon a Vámház 
körút felé. Mikor a pesti hídfőhöz 
ért a kocsi, hirtelen villám csapott 
le. A villámcsapás fényétől meg
bokrosodott a kocsi elé fogott ló és 
őrült rohamban vágtatni kezdett. A 
járókelők rémülten menekültek a 
vadul vágtató ló elől. A Központi 
Vásárcsarnok előtt felfutott a ló a 
járdára.

A zökkenés ereje kivetette a ko
csiból a három utast és a bakon 
ülő kocsist, akik eszméletlen ál
lapotban terültek el a kövezeten.

A, konfliskocsi hozzávágódott a 
házfalhoz és összezuzódott. A ló 
azonban az istránggal hozzákötött 
kerékrésszel tovább rohant.

A Só ucca sarkán elgázolt há
rom nőt, akik nem tudtak ki-

~ Kiutasítottak egy olasz képvi
selőt Parisból. Mint Parisból jelen
tik a rendőrség Gricco Ruggiero 
olasz kommunista képviselőt, aki 
az itteni olasz csoportnak Matte- 
otti emlékére tegnap rendezett 
ülésén felszólalt, noha külföldiek
nek tilos volt beszédet mondani, le
tartóztatta és kiutasította..

— Eltűnés. Tamás Péter tizenhat éves 
épitóezrajzoló tegnapelőtt eltávozott szü
lei lakásáról és azóta nem jelentkezett. 
A rendőrség keresi.

— Megvesztegetéssel vádolnak 
egy ügyvédet. Érdekes ügyet tár
gyal hétfőn a budapesti büntető
törvényszék Kraysell-tanácsa A 
vádlott Kárpáti Lóránt budapesti 
Ügyvéd, aki azért kerül a törvény
szék elé, mert állítólag meg akart 
vesztegetni egy miniszteri titkárt. 
Az ügyvédet egyik kliense egy tör- 
vényesitési üggyel bízta meg. Az 
ügyvéd felkereste Csaba Ágoston 
dr. miniszteri titkárt, akit arra 
kért, hogy a törvényesitési ügyben 
eszközölje ki a legfelsőbb jóváha
gyást és ezért a vád szerint állító
lag gáláns ajándékot helyezett kilá
tásba. Az ügyvéd a hétfői főtár
gyaláson — mint értesülünk azzal 
fog védekezni, hogy ő csak ki 
akarta a miniszteri titkárral, sür
gethetni az ügyet, semmi törvénybe 
ütköző cselekményt nem akart el
követni, azonkívül tagadta azt is, 
hogy bármiféle jutalmat is kilá
tásba helyezett volna a miniszteri 
titkárnak. Ügyvédi körökben álta 
lános érdeklődés nyilvánult meg az 
ügy iránt

— Börtönre Ítélt mészáros mester. Os- 
vát Gyula budapesti mószárosonestor az 
Alimentáría általános élelmiszer- és ál- 
latértókesítő rt.-től húsárukat vett bizo
mányba. A mészároamestér az adósság 
rendezésénél 14 millió koronáról nem tu 
dott leszámolni és ezért a részvénytár
saság sikkasztás miatt bűnvád i felje
lentést tott öltene. Most foglalkozott ez
zel az üggyel a budapesti törvényszé
ken Horváth Géza egyes báró. A mészá
ros azzal védekezett, hogy a hús nagy- 
része elromlott egy más részét pedig az 
alkalmazottak ellopták és igy keletkezett 
a deficit. Horváth biró a mészárost bű
nösnek mondotta ki a vád beli cselek
ményben és ezért héthónapi börtönbün
tetésre ítélte.

— Szabadlábra helyezték Vamosy 
és Áldor textilkereskedőket. A bu
dapesti államrendőrség az elmúlt 
héten a Bibó Kálmán Rt. panaszára 
letartóztatta Vámosy Zoltánt és Al- 
dor Tódort, egy textiláru cég főnö
keit, akik ellen az volt a vád, hogy 
több száz millió korona értékű áru
val nem tudnak elszámolni. A két 
kereskedő az előzetes bűnvádi eljá
rás során azzal védekezett, hogy az 
árukat nem bizományba, hanem hi
telbe vették és azokat ők is hitelbe 
kiadták, de a vételár még nem, folyt 
be. Miután ez eljárás folyamán ki
derült, hogy a kereskedők igazat ál
lították, úgy a vizsgálóbíró, mint a 
törvényszék vádtanácse szabadlábra 
helyezte őket azzal az indokolással, 
hogy nem bizományi ügyletről van 
szó és a kereskedők a vételásat n^m 
sikkasztották eh

szer encsétlenségnek
térni a megbokrosodott ló elől.

A közelben tartózkodó rendőrőr
szem utána vetette magát és 
néhány járókelő segítségével sike
rült neki elfogni a lovat. Ez
alatt értesítették a mentőket, akik 
két kocsival kivonultak a szeren
csétlenül járt emberek segítségére. 
A sebesültek közül Reiner Sándor 
58 éves gépkocsis koponyaalapi tö
rést, a , három utas közül Takács 
r erencne 40 éves szabónő koponya
alapi törést, Zabonek Hugóné 30 
eves tisztviselőnő zuzódásokat, Mol
nár Imréné 42 éves h-zíartásbeli nő 
lábtörést, az elgázolj járókelők kö
zül Urbancsik Imréné 52 éves ápo
ló no agyrázkódást, Pilacsek Já- 
nosne es Gerti Lídia pedig köny- 
nyebb természetű zuzódásokat 
szenvedtek. A mentők a szerencsét- 

Ae,r,iUt-keit a Rók'is kórházba 
szállították. Rcincr Sándor, Urban- 
cstkne és Takácsné sebesülései élet
veszélyesek.

.— A..í’aeyar Ta3utasok nem kép- 
viseltetik , magukat a vasutasok 
nemzetközi kongresszusán. Június
ban Bemzonában (Sváj), a Vasuta
sok -Nemzetközi Szövetsége nemzet- 
fí?zl kongresszust tart. A külön- 
jj' vasutas szövetségei

eddig 70 delegátust jelentettek be. 
A kongresszus napirendjén szere
pel a vasutasok 8 órás munkaidejé
nek kérdésé és ennek azokba az 
államokba való bevezetése, ahol ez 
meg nincs meg. Egy.igen fontos és 
mesbze kiható kérdést is tárgyal
nak: a vasutasok szervezkedésének 
szabadsagai azokban az országok
ban, ahol a vasutasok szervezkedé
sét a kormányok lehetetlenné te
szik. LJgy értesülünk, hogy e napi
rendi pont alatt foglalkoznak a ro
mán és a magyar kormányoknak 
azzal az intézkedésével, amellyel 
megakadályozzák a vasutasok szer- 
vezkedeset Ez annál súlyosabb, 
mert Magyarország nem lesz kép
viselve a kongresszuson és igy tar
tani kell attól, hogy ez a körülmény 
maga is bizonyíték lesz a kon- 
greszus eagjui előtt a magyar va
sutasok szervezkedésének ezidő- 
szerint akadályai vannak.

~ Nagy vasúti szerencsétlenség 
Milano közelében. (Rómából jelentik.) 
Milano közelében tegnap összoütközött 
kót helyi vonat. A két gépész azzal 
mentette meg életét, hogy leugrott a 
mozdonyról. Négy kocsi pozdorjává zú
zódott; a romok egy halottat és körül
belül harminc sebesültet húztak ki.

— Kirakatfoszfoiratás a Rákóczi 
utón. Réti Marcell Rákóczi ut 22. 
szám alatti férfiruhaüzletének ki
rakatablakát ma éjszaka ismeretlen 
tettesek, ki feszi tették és többmillió 
korona értékű férfiruhát elvittek. A 
Sst01^^ megindította a nyomo-

— A Magyar Izr. Kézinö- és Föld
művelési Egyesület (MIKÉFE) 1925 ju
nius hó 21-én, vasárnap délelőtt tartja, 
érdi Krausz Simon elnök vezetéke mel
lett a VII, Damjanich ucca 48. ’szárn 
alatt levő székhazában évi rendes köz- 
gyü lését, molyne ezúton hívja meg az 
egyesülőt tagjait és pártfogóit.

-- Vasúti Útmutató, a magyar ég kö
zös közlekedési vállalatok hivatalos me
netrendkönyve (44-ik évfolyam) nyári 
kiadása Bánfaivy Edo máv. ny. főfel
ügyelő és nemeskéri Kiss Jenő máv. fő
ellenőr szerkesztésében. — Ez a nemzet
közi menetrendkönyv tartalmazza a ha
zai és külföldi vasutak é6 hajózások 
menetrendjeit, személy- és poggyászdij- 
szabásait, útirányokat, külföldi csatlako
zásokat, a magyar kalauz és mozgópos
ták jegyzékét, az összes postajáratokat, 
azokat is, melyek nem vasút mentén 
vannak. — A „Vasúti Útmutató"-! a Ki
rályi Magyar Egyetemi nyomda (Bu- 
dapost VIP, Múzeum körút 8.) állítja 
ki kétféle — hazai kis és nemzetközi 
nagy — kiadásban. Mindkettő ngy a 
vasúti, mint minden más könyv- és uj- 
ságárusi tónál, valamint a trafikokban 
kapható,

— öngyilkosság. A József körút 9. 
számú ház második emeletéről az 
uccára vetette magát Szálkái Vince 
kéményseprő. Életveszélyéé sérülés
sel szállították a Rókus kórházba.

— A közjegyzői kamarák 50 éves 
jubiláris közgyűlése. A közjegyzői 
kamarák vasárnap ünnepelték fenn
állásuk 50 éves jubileumát a szé
kesfőváros közgyűlési termében 
tartott gyűlés keretében. A jubilá
ris közgyűlésen megjelent Horthy 
Miklós kormányzó is, akit megér
kezése alkalmával élénk ovációban 
részesítettek. Ott volt még Pesthy 
Pál igazságügyminiszter, Tőry 
Gusztáv a kúria. Juhász Andor , a 
tábla, Oswald István törvényszéki 
elnökök, Szászy, Léthy, Tér ff y és 
Tőry igazságügymi nisztortirmi ál
lamtitkárok, Sztrache Gusztáv fő
ügy ész,Papp József dr. az ügyvédi 
kamara elnöke, az egyes minisztéri
umok. fővárosi és vidéki igazság
ügyi hatóságok képviselői. Áz ün
nepi beszédet Gálánfy János a deb
receni közjegyzői kamara elnöke 
mondotta, aki meleg szavakkal em
lékezett meg a budapesti kamara 
hirtelen elhunyt: elnökéről, Cliar- 
még Pesthy Pál igazságügyminisz
ter és Papp József dr. az ügyvédi 
kamara elnöke, mely után . a köz
gyűlés véget ért.

— Halálozás. Bein Zsigmond és Biró 
Béla tekintélyes fővárosi kereskedők — 
mindketten az OKISZ érdemes tagjai — 
rövid szenvedés után váratlanul elhuny
tak. Temetésükön az OKISZ tagjai Lé
dermann Mór elnök vezetésével testü
letileg vettek részt, s nevükben Szarka 
István dr. búcsúztatta meleg szavakkal 
az elhunytakat, kiemelve polgári és ke
reskedői erényeiket, melyek emlékük 
kegyelctes megőrzését biztosítják.

— Tizennégy kiló ezüstöt vittek 
el a betörők. Vasárnap a késő esti 
órákban feljelentést tett a főkapi
tányság központi ügyeletén Bu
rányi Miklós mérnök. Elmondotta, 
hogy mig családjával lakásától tá
vol tartózkodott, ismeretlen tette
sek betörtek Teréz körút 7. szám 
alatti lakásába. A betörők fel feszi; 
tették a szekrényeket és többmillió 
értékű ruhaneműt vittek maguk
kal. Elrabolták még az egyik szek
rényben elhelyezett vaskazettát is, 
melyben 14 kilogram súlya ezüst 
evőeszközök voltak. A rendőrség
keresi a tetteseket.

VI, Király u. 22
(Laudon ucca sarok)

Gyönyörű toulard selyem
ruha................ 450.000 K-tól

Legfinomabb kivitelű se- 
iyemruha ... 690.000 K-tól

Selyem lyberty- 
ruha................ 275.000 K-tól

Legűtabb házi
ruhák .......... 125.000 K-tól

Izlóses selyem
trikót jumper 12S.GOOK-töl

Kubátok, kozztümök, 
aljak nagy választékban 

olcsón
—- - - - - - - - - - - -—\
Vágja ki I

ezt a hirdetést, mert annak ellenében l 
külön fO°/o engedményt | 

fürdöcikkek vásárlásánál »

ruha 
trikó 
sapka 
köpeny

Selyem fürdőruha
nagy választékban

FUrdőköpeny-szövet
40 Min- mlnlaírnyalatban

KUNZ
JÓZSEF ÉS TARSA
Budapest, V., Doák Ferenc ucoa 

és Bécsi uoca sarok
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Ezenzűmra 
kémeit legyet o szertol 

közgyűlésre
Megállapodtak a pártok elhelyez

kedése tekintetében
A szerdai alukuló közgyűlés lránt pá

ratlan érdeklődés nyilvánult meg. A 
közönség, amely cwik külön ezen ülésre 
szóló jegyekkel foglalhat helyet a köz
gyűlési terem karzatán, már az elmúlt 
héten több ezer előjegyzéssel rohanta 
meg a városháza gondnoki hivatalát, a 
mely n jegyeket szétosztja.

A főváros hivatalos lapja, a Fővárosi 
Közlöny mai számában már közli az 
alakuló közgyűlés napirendjét. A tárgy
sorozat 6 pontból áll. 1. A törvényható
sági bizottság megalakulása, 2. a sza
vazatszedő küldöttség megalakítása, 3. 
az igazoló választmány 8 tagjának, 4. 
a központi választmány 24 tagjának, 5. a 
kijelölő választmány 3 tagjának és 6.a 
közigazgatási bizottság 10 tagjának tit
kos szavazás utján való megválasztása.

A pártok az elnöki emelvényről 
nézve, a következőképp fognak a terem
ben helyet foglalni. Jobboldalon az 
Egységes Keresztény Községi Párt, bal
oldalon az Egyesült Ellenzéki Demo
kratikus Pártok. Középen helyezkodik 
el az Egységes Községi Polgári Párt, a 
Szabadelvű Párt, a testületek ég intéz
mények képviselői és azok u bizottsági 
tagok, akik a törvényhatóságnak állá
suknál vagy tisztségüknél fogva tagjai.

Az igazoló választmány egy hét alatt 
elkészül a mandátumok felülvizsgálásá
val s igy junius 24-én meglehet tartani 
a második közgyűlést, amely a hátra
levő szakbizottságokat választja meg. A 
szakbizottságok közül azonban komoly 
reformra készülnek, amennyiben az 
összevont ügyosztályok mintájára itt 
is egyes bizottságokat összeolvasz
tanak.

A Ripka-párt bizottsági jelöléséről a 
demokrata párt egyik vezető tagja a 
következőket mondotta:

— A Ripka-párt a jelöléseknél majd
nem kizárólag a pártnak úgynevezett 
jobboldull tagjai közül küldött ki tago
kat a hatalmi bizottságokba, Kozma 
Jenő például, aki a keresztény pártnak 
volt tagja, az összes bizottságokban 
szerepel; bent van a központi közigaz
gatási és a többi bizottságokban is és 
őt szándékozik liipka az igazoló vá
lasztmány elnökének is kinevezni, 
holott arra az állásra eredctilog Gaár 
Vilmos volt kiszemelve. A központi vá
lasztmány tagja lesz Kozma mellett 
'Jjaránszky Gyula dr. is, akinek szabad- 
elvüsége szintén megbízhatatlan. A 
szabadelvűeket Ripka a hatalmi bizott
ságokból teljesen kihagyta és, habár a 
központi választmányba 3 helyet rekla
máltak maguknak, abból a szabadelvűek 
egyet sem kaptak.

Általában azok a választják, akik 
felültek unnak, hogy Ripka-párt szabad- 
elvüpárt, azt hisszük, rövidesen cso
dákra fognak felébrodui.

Pasztőrözött

PALACKTEJ 
YOGHURT

és az összes tejtermékek friss 
állap ötben egész napon át kaphatók a 

fiuöíipesli Központi és ÁlfolónosInjcsarnnkok 
fiókjaiban

Pdr<ol/M*r « hattal ipart I

StWi is Birttern
luniilsM- és bélésársnajykereskedök

A Budapest —Warnsdorfi 
Pamutszövőgyár R.-Társ. 
CRycdáru8Ítói lerakafa.
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Június 25-én 
megszakítják a választójog 

vitáját
Szerdán sor kerül a klotür alkalmazására - Utólagos 

iajstromállítást kíván a kormánypárt

Őszre halasztják a választójog vitájának
befejezését!

A nemzetgyűlés már pénteken este 
megkezdte a választó jogi javaslat rész
letes vitáját, amelyet szombaton nyolo 
órán át folytattak — kizárólag az ellen 
zók tagjai. A jobboldalról egyotlen fel
szólalás sem hangzott el, pedig az első 
szakasz, a javallat leglényegesebb része, 
mert a választói jogosultság feltételeit 
tartalmazza. Az ellenzék annyira fon
tosnak tartja ezt a paragrafust, hogy 
kedden még egész sora fog elhangzani 
az ellenzéki felszólalásoknak.

A kormánypárt nyugtalan Ideges
séggel fogadja az ellonzékl ostromot 

és már szombaton este felháborodással 
adtak kifejezést elégedetlenségüknek 
afölött, hogy nyolc órás tárgyalás után 
is még az első szakasznál tartanak. Mint
hogy pedig a kormánypárt legnagyobb 
része már junius végén szünetre óhajt 
menni, egészen bizonyos, hogy mái- ked
den, de legkésőbb szerdán

kérni fogják a klotür alkalmazását.
A klotür mindenesetre megrövidíti a vi
tát, mégis megtörténhetik, hogy

junius végén sem fog a választó
jogi javaslat törvényerőre emelked

hetni,
mert közel 200 szakaszból áll és az uj 
házszabályok szerint is legalább négyen 
szólalhatnak föl minden paragrafusnál, 
illetve minden bekezdésnél. Amennyiben 
junius vége felé még mindig a választó
jogot tárgyalná a Ház,

a kormány a julius elsején bekövet

Parlamenti bizottság kiküldését kérik a 
Juranits utcai Építkezések felülvizsgálására 

Dénes István szerdán interpellál ebben az ügyben
A háború befejezése után minden 

európai országban, de különösen nálunk, 
erősen felmerült a lakáshiány megoldá
sának problémája. Hosszú évek ankéte- 
zései után külföldi példához folyamodtak 
és megpróbáltak állami támogatással 
építkezni. És annál inkább megtehették 
ezt, mert a kincstári és közüzemi pótlék 
címén befolyt összegek kellő tőkét szol
gáltattak erre. A népjóléti minisztérium
ban megalakult tehát egy bizottság Pét- 
richevich Horváth Emil báró államtit
kár elnöklete alatt és a Jurán ite uccá- 
ban 1922-ben hozzákezdett az építkezés
hez, hogy a menekültek ezreinek hajlé
kot biztosítson. Hogy ezek az építkezések 
milyen házakat teremtettek, legjobban 
megmutatta a nemrég történt tűzkatasz- 
trófa, mely mindenki figyelmét a Jura- 
nits-tclep épületeire fordította.

Ellátogattunk a tüzpusztitotta he 
lyekre, hogy az építkezés körüli mu
lasztásokról közvetlen tapasztalatokat 
szerezzünk.

A villamosmegállótól néhány lépésre 
húzódnak a Jnraníte-telep házsorai. Rö
videsen megtaláljuk az „F“ pavlllont, 
ahol a tűz volt A pavillon előtt üszkös, 
gerendák ég bútorok nagy halmaza.

Bemegyünk az egyik leégett lakásba. 
Szoba-kon yhás lakás. Közvetlenül a 
konyha mellott negyedmétor széles és 
másfélméter hosszú „fáskamra*'. Emel
lett húzódik egy falópesö, mely a felső 
szobába és onnan a padlásra vezet. A 
szobák olyan kicsinyek, hogy azokban a 
legtöbb nagycsaládos lakó legfeljebb az 
ágyait tudja elholyozni. A többi búto
ruk a padlásra szói ul, úgy, hogy az neon 
is tekinthető padlásnak, mint inkább a 
„diszszobának“. A tűzkárosultak ép azért 
szenvedték a legtöbbet, mert a padlásra 
felhalmozott bútorok mind odavesztek, 
tönkrementek.

Az építkezésnek legnagyobb tűzveszé- 
bessége a falépcsökbou rejlik, melyek a 
földszintről a padlásig húzódnak.
Ha a padiágon tű* támad — ami péL

kező ex-lex elkerülése céljából meg 
fogja szaklttatnl a választójogi 

javaslatot
hogy az időközben beterjesztendő költ
ségvetés alapján — az uj házszabályok 
szerint négy nap alatt — meg szavaztassa 
magának az indemnitást. A legvégső 
időpont junius 25-ike. Ha tehát junius 
25-éig nem lesz törvény a választójog
ból, akkor a javaslat lekerül a napirend
ről és csak az indemnitás megszavazása 
után fogják folytatni a részletes vitát. 
A kormánypárt el van szánva arra is, 
hogy július havában legfeljebb négy-öt 
napig marad együtt. Ha ezalatt az idő 
alatt nem végeznének, követelni fogják 
a kormánytól, hogy a részletes vita be
fejezését halassza őszre.

Az egységespártban egyébként a vá
lasztójoggal kapcsolatban akció indult 
meg a lajstromállitásról szóló szakasz 
módostására. Szabó Sándor, az egységes
párt egyik vezető tagja ugyanis kijelen
tette munkatársunknak, hogy az Emszt- 
féle javaslatnál

követelni fogják az utólagos laj- 
stromállltás becikkelyezését.

Az Emszt-féle módosítás ugyanis a ke
rületi mandátumokon kivül képviselősé
get nyújt az egységespártoknak a vá
lasztások országos számaránya alapján. 
Az „ajándék“-mandátumokra természe
tesen minden pártnak előre kell lajstro
mot felállítania, az egységospártiak most 
azt kívánják, hogy a lajstromot utóla
gosan lehessen fölállítani. Az ellenzék 
az akcióval szembehelyezkedik.

dául kóménytűz esetén a rendesen épült 
házaknál is igen gyakori — az áthara- 
podzó tűz könnyen meggyujtja (amint 
meg is gyújtotta) a padlásról a szobához 
vezető falépcsőt és igy közvetve a lakás 
is tüzet fogott. Tisztán szerencsés vélet
lennek és a tűzoltók ügyességének kö
szönhető, hogy a tüzet a padláson tud
ták lokalizálni és a falépcsők folytonos 
öntözésével megakadó lyozták, hogy a 
felső szobák is leégjenek. így is eg£ he
lyen a lépcső teljesen leégett.

Töb helyen panaszkodtak, hogy a fa
lak oly vékonyak és rossz anyagból va
lók, hogy ököllel áttörhetők.

A tüzkárosultak, — akik mind magas
rangú tisztviselők — egyébként közel 
egymilliárdos kárigényt jelentettek be a 
népjóléti minisztériumban.

Kísérőnk még elmagyarázta, hogy a 
tűzoltásnak nagy hátránya volt, hogy a 
telep osak egy irányban közelíthető meg, 
mert egyik oldalon a kenyérgyár drót
kerítése húzódik, másk oldalon iparvá
gány van, a Hős uoca pedig járhatat
lan kocsik és autók számára. Másik ne
hézség volt, hogy a telepen nincs egyet
len használható tűzcsap és a tűzoltók 
kénytelenek voltak a kenyérgyár 250 lé
pésnyire levő tűzcsapját használni. A 
telep gondnokai már töbször kérték az 
uccák rendbehozáaát és tűzcsap felállí
tását, de eddig eredménytelenül.

És ezen a telepen 500 tisztviselő és 800 
mnnkáscsalád lakik.

Információnk szerint Dénes István 
nemzetgyűlési képviselő szerdán ez ügy
ben a nemzetgyűlésen Interpellálni fog, 
miért is interpellációját illetően kérdést 
intéztünk hozzá. Dénes István munkatár
sunknak a következőket mondotta:

— Szóvá fogom tenni, hogy a menekül
tek közül többen már annakidején, ami
kor a telep egy részét építették és ki
utalták az egyes lakásokat, szóvátették, 
hogy ptt egyes épületrészek olyan hit
vány anyagból és olyan gondatlanul 
épültek, hogy valóságos tűsféeakek. Ez 
g tény m UMkesek figyelmébe aJtaM*- 

lőtt, Bőt egyesek akik a ttaveezélyes i. 
kasokat nem akarták elfogadni, ,náa 
kast kaptak.

— Föltétlenül szükségesnek tartom 
hogy egy pártatlan parlamenti bízottad 
szálljon ki. moly megállapítja, hogy ... 
állam pénzén épült lakások miért készeiWtvány anyagi,ól Ilye* 
fészkekké. Nem szakértő, do még lalkn. 
ember is megdöbben azon, hogy “ lakások épültek. Miután azon épiftL 
Bekre az allam pénzét használták feL » 
törvényhozás előtt nem lehet közömbös 
hogy az állam pénzét dől használják é 
fe, vagy rosszul. A parlamenti bizottság 
feladata lesz megállapítani, hogy J j

ÍÓSPORT
A báró Wmckheim Béla emlékverseny 

\ olt a vasárnapi versenyek főszáma, 
amelyben csak három ló Indult, köztük 
azonban Csavargó II., a dorby egyik fo
gadott óva. A start után a mén azonnal 
az élro állt és a legkönnyebb stílusban 
feltartva nyert. A vasárnap lefutásra 
korúid derby o-zuttal szenzációs lefolyó 
sn lösz, mait tíajlárs, Sirocco. Csavargó 
II. és Montaltó találkozása az év egyik 
legszebb versenye lehet. A versenyeket 
szépszámú közönség nézte végig. A futa
mok részletes eredménye a kövotkoző:

,(S<’IleÍbal 4). 2. Kustlos 
(2H reá). 3. L'alsaco (8). lií h.. 1 t 
10 : 36.

II. 1. Sabaria (Szabó L. II. 1JÍ). 1 
Blondian (6). 3. Piczlkém (8.) F. m.: 
Amotist, Madame Mérő, Citora, Papucs
hős, Damaskna, Frmdsa. 3% h., 1 h. 10-25 
14, 25, 29.

II. 1. Csavargó II. (Szabó L. II. 2 reá). 
2. Pronto 3). 3. Oktondi (3). 3% h., % h.

V. 1. Kriki Pasha (Gutái 8/10 reá). 2. 
Tatrang (6). 3. Erdökinoso (33). F. m.: 
Felpénz, Baqnotte, Eladóleány, Szélreap. 
2% h„ 3 h. 10:19, 14, 24, 34.

V. 1 Musette (Schojbal 3%). 2. De bi
zony (IS). 3. Várkert (2). F. m.: Suba, 
Sirena. % h.. % h. 10:25, 14, 15.

VI. 1. Planéta (Kovács 10). 2. Felkeld 
fii). 8. Bergére (1K). F. in.: Virradat, 
Perfection, Mohrenkönig, Nopthiez.

Budapesti 
ügetöversenyek

A vasárnap délelőtti ügetőversenyek * 
rendes törzsközönség előtt folytak le. 
Az ötödik futamban lov. Waohtlert az 
igazgatóság szigorúan megintette, mert 
lovával Senki Marsai három nap alatt 
5 másodperc javulást hozott Igen érde
kes tervvel foglalkozik az ügetőegyesület 
igazgatósága, július és augusztus hóna
pokban éjjeli versenyeket akar rendezni, 
amelyek este fél 9 órakor kezdődnének. 
A keddi választmányi ülés fog végleg 
határozni a terv felett. A versenyek 
részletes eredménye a következő:

I. 1 Bazár (Caesolini 1 és fél). 2. Thon- 
nozoba (8). 3. Izis (6). F. m.: Angelioa, 
Horpacs, Alsó Reaper, Gusti, Lyolja, 
Pasa, Dewil. 10 :43, 14, 11, 188.

II. 1. Gacsina (Seager pari). 2. Sándor 
(6). 3. Zora (3). F. m.: Good Hope, Ar- 
dona, Jakab, Gyöngyvirág, Papramorgó, 
Iáévá. 10 :21, 14, 20, 13.

ül. 1. Emlék (Zwillinger 4). 2. Rodosto 
(2). 8. Kairó (5). F. hl: Fellov, Jeles. 
10 : 76, 22, 18.

IV. L Lánczos (Thomann 2). 2. Samu 
(6). 8. Miki (6). F. m.: Katioza, Garabrl- 
nus, ZsandAr, Csavargó, Flóta, Jobban, 
Isti. 10 : 22, 18, 80, 15.

V. 1 Senkimás (Wachtler 2 reá). 2. Er- 
zerum (1 és fél). 8. G. Jóeka (4). F. m.: 
Rendetlen, Rézangyal. 10 :15, 10, 10.

VI. 1. Monor (Toanann 1 és fél reá).
2. Elba (4). 8. Elfl (16). F. m.: Minka. 
A vous, Mungup, Pannikáin, Kedves, 
Lady Speed, S. Kellemes, Véletlen. 10:18, 
18, 18, 17.

lOlUlM MISI Mii
IV., Kossuth Lajos u. 14. VITT. JUWwd út 61 

VL, AndrAssyút 46, VL, Váci úti

Startéi fix fogadások
Legközelebbi lóversenyek 
az át budait.ti pályán 
Június 1«, 18, 20 és 21-én



Budapest hétfő, júniw 15, HÉTFŐI NAPLÓ s

Az én elmúlt 
éveim.. .

Irtai Somogyi Ernái
, , i^'ri tőlem, kedves Szerkesztő 

i.nmi írjak valamit magamról. 
% Tmit? Életemt folyása oly 
..iirke és eseménytelen volt, hogy 
,,vav mit felemlíteni róla. Első 

■ knzista koromban aviat.kus 
Srtam 'enni, a másodikban kémi- 
í " azután sokáig haboztam a lm- 
imi'atiszti és erdomérnoki foglalko
zok között, min végül is arra ha
boztam el magam: hogy orvos le- 
“ i. Tizenhétévé* koromban három 

gárdatiszt halálos várbajt ví
vni l értem. Mind a hárman agyon- 
lelték egymást. Tizennégyéves ko
dban ünnepélyes formák között 
Z nyitottam meg a Stmplon alagu- 
I I eau évvel késögb átúsztam a 
La Manche csatornát és tizenhat 
éves koromban - egy örült Pofont 
Ínntam Héttőéitől, mert reggel ki- 
lene és fél tíz között bejelentettem 
neki, hogy színésznő leszek.

Ezek lennének a külső események, 
kzinészi sikerek? Óh, szóra sem ér
demesek, Első szerepem után a ko- 
-(ínséget karhatalommal kellett a 
színházból eltávolítani a Manches
ter Guardian vezércikkben foglal
kozott. velem, az ifjúság kifogta a 
villamoskocsimból az aramot és 
— Hettyei életemben eloszor meg
engedte, hogy a szobalány nekem is 
öntsön fekete kávét.

Mint látni tetszik: jelentős ese- 
ménu csak kettő volt, a pofom meg 
a fekete kávé. Hogy melyiknek 
örültem jobban, azt Szerkesztő ur. 
is eldöntheti.

Tulajdonságaim? Borzasztó gyava 
vagyok. Minden premier előtt ugy 
drukkolok, hogy negyedórákra el
felejtek lélekzetet venni. előadás 
után pedig ugy kétségbe vagyok 
esve, hogy végleg vissza akarok yo- 
milni a színpadtól. A kritikátokat 
borzasztóan tisztelem, szeretek mo
ziba janii és fagylaltot enni. Ked- 
mic íróm May Károly — ^fel
tettem megírni, hogy harmadiK 
gimnáziumban cowbojnak készül
tein _ cigarettázni is szeretnék, de 
Hcttyüs . . ■ szóval: itt még némi 
technikai akadályok állják útját vá
mjaim teljesedésének.

Legnagyobb színészi örömöm teg- 
nap 'volt a Városi Színházban, ahol 
4 postásfiu és hilgát játszottak és 
ahol Somogyi Emmlt nagyon-na- 
gyón megtapsolta a közönség, oir- 
fnnt.

Hogy mik a terveim, azt Hevesi 
igazgató úrtól tessék megkérdezni, 
ő biztosan jobban tudja, mint én, 
hogy miben volt ebben az évben sí- 
kérem, azt szintén ő tudja, jobban 
megmondani. Vágyam: még min
dig és menthetetlenül színésznő 
szeretnék lenni. Nagyon boldog vol
nék, ha Hímezhetnék, °Dian faifa 
figurára érzek magamban hivatást, 
mint Charlie Chaplin.

Ennyit voltam bátor magamról. 
Nagyon szépen köszönöm a szives 
érdeklődését, a stilushibákat (eset- 
len helyesírásiakat is) hArném szé- 
yen kijavítani, mert a hatodikból ki
léptem. Maradok teljes tisztelettel 

Somogyi Erzsébet.

va-

Növendék 
előadások

Bózsahegyi Kálmán szinliskolája
saruap délután a Terózköruti Szinpa- 
iloii vizögaelőadást tartott. A növendé
kek valamennyein szép előmenetelről 
tettek tanúságot. Különösön kitűnt kö
zülük Herczegh Vera, K. Rajkay lboly- 
tta, Babnfuay Erzsi. Nagy László, Já- 
fwiy Emire és Bihari Sándor.

A Ráköti Üzidi tziniiskolájángk n«- 
' ■;ulckoi ugyancsak vasárnap délután 
vizsgáztak. A Tatárjárás került színre, 
amelyben Verböczy 11a, Taár Eta, Si
mon Ica, Horváth Antal, Révész Béla 
és rukovlts Tibor hoztak sok sikert tá- 
n áraknak, Rákosi Szid inek. A közönség 
a fiatalok bemutatkozását nagy tapsok
kal fogadta.

iPoroes ás Társa KK
I wm'iÜI.

SZÍNHÁZ
Tőrténetek a színházak körül
Faíudi marad a Magyar és Belvárosi színház igazgatója, 

a Kiráíy-szinház Lázáré lesz
Az Unió .Részvénytársaság fel- 

ügyelőbizottságu gyűlést hivott 
össze, amelyen azt akarták elhatá
rozni, hogy

a közgyűlés sürgős összehívá
sára fel fogják szólítani a rész

vénytársaság vezetőségét,
miután a válságban tiszta helyzetet 
akarnak látni. A gyűlés azonban 
elmaradt, mert a felügyelóbizottsag 
tagjai nem jelentek meg olyan szám
ban, amennyit az alapszabályok elő
írnak, hogy a gyűlés határozat képes 
legyen. , ,, , , ,,

A gyűlés helyett hat csak beszél
gettek a részvényesek, akik között 
az összeillés hírére néhány igazgató
sági tag is megjelent, sőt Csathó 
Kálmán dr. vagyonfelügyelő is. A 
pénzüket féltő felügyejobizottsagi 
tagok minden aggodalmukat kifej
tették a vagyonfelügyelő előtt, aki 
azonban megnyugtatta az urafcct, 
mondván:

— Nincs olyan nagy baj, mint 
amilyennek látszik. Nemsokára 

minden helyre .lön.
A beszélgetés során az a vélemény 
alakult ki. hogy a tröszt szettorga- 
csolása után az érdekeltek azt sze
retnék. ha

a Magyar Színház és a „Beiva- 
rosl Színház Falud! Jenő kezé- 
maradna. mig a Király Színha
zat Lázár Ödönnek adnak berbe.

Ilyen formában teljesen biztosított
nak látszik a vállalat érdeke es a 
társulat tagjainak exisztenciajat is 
biztos alapokra fektetnek.

Közel háromórás beszélgetős után 
ebben maradtak az Unió reszy.enye- 
sei.

Az Unió és a vadászat
Az Unió színházak tagjai bizony 

uem osodálható kétségbeeséssel néz
nek jövőjük elé. csak a vagyonfel
ügyelő Csathó Kálmán bízik a jö
vendőben. Ö korántsem latja olyan 
feketének a helyzetet, mint a színé
szek és lehet, hogy 'neki van gaza. 
Itt adunk ogy kenet nz,Unio koz 
ponti irodájának előszobájából.

Z. Molnár László: Csak mar egy 
hónappal idősebb lennék.

Gombaszögi Ella: Majd csak 
lesz valahogyan. t^Lnioilen

Somiár. Zsigmond: ^heíetlen, 
hogy nem akad olyan bérlő, akire 
sorsútokat rá lehetne bízni.

Abonyi Tivadar: A színháztól, 
mint vállalkozástól agy lator,ik 
“BysiüSö &«

18 cfatitó Kálmán dr.T Hát hall
gassanak Ide az urak. Az en nagy
apám borzasztó rossz vadasz volt. 
Hasztalan jött vad a 
gére, ő bizony el nem találta. Nem 
volt vadászat, ahol meg ne je ént 
volna és nem volt vad. ameljer 
leduxrantott volna. Emiatt persze 
állandó vicctáblaja volt a taisa 
ság tagjainak, akik nem győztek 
leélni emiatt. Egyszer azutan 
<«oda dolog történt.. Egy vadászt 
alkalmával a 
rült egy nyúl es Ionba, lelőtte, egy va'1,.ud'.
egy sneff, lelőtte. Képzelhető a 
Saság ámulata. Bátyám uram 
mi történt az istenért, on rentele 
vadász lett — mondtak neki. Let 
tem hát — felelte szerényen. Es 
mit fog most csinálni ilyen nagy 
siker utáni - faggatták.
_ Eldobom a puskámat,mert va 

tanú Iája lehet - felelte öreg 
és többet nem lehetett rávenni, hogy 
vadásszon.

A késő bánat
A Vidéki Színészek

amelyet tudvalévőén a Színházi Elet 
rendezett az elmúlt napokban a tó
városi Operettszinházban, fellepett 
a békéscsabai színtársulat táncos- 
kóXTta. KamUs Vltatos. A szi-

nesz igen nagy sikert aratott, ő volt 
az egyetlen, akinek meg kellett is
mételnie táneszániát. A jobb egyes 
prosacénium páholyban nagy elra
gadtatással tapsolt Ben Blumenthal 
is, aki hit szerint megkérdezte Ko
boz Imre igazgatót, hogy ki ez a 
nagyszerű táncos színész és nem le
hetne-e a Fővárosi Operettszlnház 
tagjai sorába szerződtetni A fairek 
szerint lloboz Imre azt. felelte, hogy 
majd meglátjuk, de azt már nem 
mondta, hogyKotníds Vilmos közel 
egy évig tagja volt a Fővárosi Ope- 
rett színháznak, de felbontotta szer
ződését, mert nem foglalkoztatták.

Kosáry Emmy Becsbe 
szerződött

A „Császárnő apródja“ Király 
szinliázbeli kudarca után, Kosáry 
Emmy kijelentette, hogy

soha többet nem játszik Ma
gyarországon.

A művésznőt érzékenyen sújtották 
azök a támadások, amelyek meg
indullak ellene és ezért mái’-már 
torra is gondolt, hogy eladja lakását 
és külföldre költözik. Ezt a szándé
kát azonban ugy látszik mégis meg
változtatta és csak ahoz az elhatá
rozásához ragaszkodik, hliog nálunk 
nem játszik, legalább egyelőre nem. 

Kosáry és Király a „Császjárnő 
apródja“ után vidéki turnéra szer
ződtek és eddig közel tizenkét vá
rost jártak be, ahol valóban igen 
nagy sikereket arattak. Egy alka
lommal a Vígszínháztól szerződte
tést ajánlatot is kapott, Kosáry 
azonban hallani sem akart a buda
pesti fellépéséről. Most aztán arról 
értesülünk, hogy a művésznő száz 
estére

a bécsi Johann Strauss Theater- 
hez szerződött,

ahol Lehár „Paganini?4 cimü 
operettjének főszerepét játszó.

A szerződés október 15-től kezel ő- 
; dően érvényes, Kosáry és Király 
addig vidéken turnéznak és reszt
vesznek Faragó Ödön kassa—-pozso
nyi színházának prágai vendégjáté- 

. kában is.

A Budai Színkör megnyitó elő
adásán persze minden jegy elkelt. 
Egy talpalatnyi, hely sem maradt 
üresen, még Sebestyén Gézáimnak 
is állnia kellett. De panaszkodott is 
a benfeliteseknek.

’ — Szörnyen előkelő színház lett
ez az én budai színházam. Mibe ke
rülhet egy zsöllye, ha ez az egy 

‘ állóhely kétszázötven milliárdomba 
került. •

Az alábbi betücsomót olyan sza- 
' vakra kell osztani, hogy abból egy 

legújabb diadalmas operett ének
betétje refrénjének első sora aia- 

' ktiljon ki.
| Sxasjuflkosöjjarnyocsjlv |

A megfejtést a Hétfői Napló szer- 
, kesztőségébe kell küldeni. Á helyes 

megfejtők között kisorsolunk két 
. földszinti jegyet a Városi Szín- 
, házba a „Dolly" előadásához. A sor- 
t solás eredményét a Hétfői Napló 
, jövő számában tudatjuk a közön- 
: séggel.

uj

A

RÖVID HÍREK
BLAHA LUJZA SZÍNHÁZ

Kamara Színházzá való átala
kítása ügyében ma délelőtt 
ankét lesz a kultuszminiszté
riumban. Az ankéten Petri Pál 
államtitkár, elnököl.

OPERAHÁZ
a jövő szezónban csak ok 
zepén nyílik meg.

FERENCZY FRIGYES 
rendezi Féld Mátyás új revü- 
jót a Budapesti Színházban.

AZ

A Royal Orfeum 
monstre műsora

Este lél 9 órától csuknom éjiéiig tart 
a Royal Örfeuiuban vendégszereplő 
Apolló Színház szenzációs műsora és 
ezen idő alatt a közönség nem logy ki 
a kacagásból, u pazar mulatságból óh 
gazdag szórakozásból. A műsor, mely
nek minden száma ragyogó, a követ
kező: 1. Nyitány. A huszonnégy tagú
zenekart Márkus Alfréd vezényli. 2. 
BékolYi László konferálja a műsort. 3. 
Téves kapcsolás, Békeffi remek tréfája 
Békoffi László és Haraszti Miéi fellép
tével. 4. Sólyom Janka szcenírozott da
lokkal. 5. Kata huszár, paraszt komédia. 
Főszereplők: Dajbukát Ilona, Bársony 
István, Fekete Pál, Sándor Böske. 6. 
Fritz Ödön, a kitűnő előadóművész. 7« 
Édes a 
replők: 
Posner 
nyi és 
operett
szenzációja.
Mimi Shorp, Rozsnyai Ilona, Dénes 
Oszkár. Gárdonyi Lajos, Sándor József 
ós Rótt Ferenc, 8. Solti Hermin sláger- 
kuplékkal. 10. Radó Sándor ás Sándor 
József felléptével A két sarkutazó, éne
kes bluett. 11. Szökő Szakáll felléptével 
Tata!, Szőke Szakáll, burleszkje. A leg
drágább jegy 50.000 korona, a legol
csóbb 8000 korona.

bosszú, francia bohózat. Fősze-í 
Szőke Szakáll, Lázár Mária, 
Magda, Faragó Sári, Szentivá- 
Barabás. 8. A üastyuk, francia 
amerikai zenével, Párizs idei 

Főszereplők: Szokolay Oly, 
, Rozsnyai Ilona,

* A Vígszínház nyári kabaréjának 
óriási sikere következtében a hét min
den napjára a nyári kabarét tűzték ki. 
Az előadás nyolc órakor kezdődik.

* Az uj Budai Színkör második hete 
rendkiviil változatos műsorral kedves
kedik a közönségnek. Hétfőn a Városi 
Színház teljes művészegyüttese és zene
kara vendégszerepel a Paraszt becsület 
és a Bajazzók cimü operákkal. Kedden; 
kezdi meg Somlay Artúr és a Renaifi- 
sance Színház együttese vendégjátékát 
Strindherg Halállánc-íivid. Szerdán a 
Nemzeti Színház együttese ismétli meg 
a Liliom fi előudását Rózsahegyi Kál
mán és Kiss Ferenc felléptével. Csütör
tökön Somlay Artúr és a Renaissauco 
Színház művészegyüttesének közreműkö
désével a Csókoljon meg! cimü kitűnő 
francia vígjáték van műsoron. Pénte
ken és szombaton a Városi Színház 
művészei az idei szezon legnagyobb si
kerét, a Dolly cimü operettet mutatják 
be a budai közönségnek. Vasárnap két 
előadás lesz Budán.: délután Vaály Ilona, 
Somogyi Nusi, Kiss Ferenc és Ilátkay 
Márton felléptével a diadalmas x/r- 
vcícska keftil felújításra, míg este Nagy 
Izabellával Finom Rózsi szerepében a 
Falu rossza egészíti ki a változatos mű
sort. Jegyek előre válthatók a Budai 
Színkör pénztáránál és az összes jegyi
irodákban.

* Somlay Artúr és a Renaissauco 
Színház együttesének vendégjátéka a 
Budai Színkörben. Kedden, junius 16-án 
kezdi meg a Renaissance Színház ven
dégjátékát a Budai Színkörben. Az első 
este Strindherg megrázó erejű drámája, 
a Haláltánc kerül szlnro Somluy Artúr 
és Gél Járt Lajos felléptévé).

Richard Talmadge
a Mozgókép-Otthonban

Richard Talmadge
az Urániában

Burleszkverseny
a Mozgókép-Otthonban

Burleszkverseny
az Urániában

Harold Lloyd
a Mozgókép-Otthonban

Harold Lloyd
az Urániában

nOi kalapokat
az .OKISZ* ta<oK 
csatádlARiai részére 
20','o Kedvezmény
nyel adnnk. I'érfl és 
női ka’.apiantasokat 
és átalakításokat 8 
Íiap alatt eszköz
ünk nagyon sxépen 

Kalapipari éa 
Kereskedelmi Rt.

Budapest Vi. Óuooa47 
lagyiuezö ucca és 

ucca kflaött
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SPORTnz MTK 
ifjúsági atlétikai 

versenye
A lágymányosi pályán rendezte az 

MTE ifjúsági versenyét, amelynek in
dulói között csak az MTK, FTC és az 
MTE ifjúsági versenyzőit találtuk.

Részletes eredmény: 2000 méteres sík
futás. 1. Marton (MTK) 6 :10.7 mp. 2. 
Besznyák (FTC), 3. Holzer (MTK). 100 
méteres síkfutás. 1. Balogh (KAOE), 
12.1 mp. 2 Gál (MTE), 8. Dancsó 
(MTK). — 800 méter, előnyverseny. 1. 
Weiler (MTK) 2 : 6.6 mp. 2. Leichtag 
(MTK), 3. Wanosa (MTK). — Magas
ugrás, csapatverseny. 1. MTE csapata 
142 cm. átlag. — Súlydobás, előnyver
seny. 1- Tunyogi (FTC) 928 cm,2. Bajor 
(MTK), 3. Berta (MTE). — 300 méteres 
síkfutás. 1. Hahn (MTK) 39.4 mp. 2. 
Göbel (FTC), 8. Dancsó (MTK). — 3000 
méteres gyaloglás, előnyverseny. 1. 
Molnár (MTE) 18:03.2 mp., 2- Szeszlei 
(MTE), 3. Weisz <MTE), 4. Happ (MTE). 
—- 200 méteres gátfutás, junior. 1. Hahn 
(MTK) 28.7 mp.. 2. Göbel (FTC), 3. Lu-- 
kács (FTC). — Diszkoszvetés. 1. Kepessy 
(MTK) 3310 cm, 2- Hahn (MTK), 3. 
Polgárdi (MTK). — 400 méteres sík
futás. 1. Weisz (MTK) 55.1 mp., 2. Wei- 
ler (MTK), 3. Gál (MTE). — Távol
ugrás. 1. Képessy 157 cm, 2. Löwy 
(MTK), 3. Bodó (MTK). — Hármas
ugrás. 1- Kópessy József (KISOSz) 1242 
cm, 2. Goldberger (MTE), 3. Löwy Géza 
(MTK). — 5 800 méteres staféta. 1. 
MTK 11: 38 mp., 2. MTE, 3. KISOSz. 4. 
FTC.

2.

kz ftc 
országos atlétikai 

viadala
Az üllőiuti pályán bonyolította le az 

FTC országos atlétikai viadalát, mint
egy 1500 főnyi közönség jelenlétében. 
Gyenge mezőnyök és még gyengébb 
eredmények jellemezték a versenyt, 
amelynek főbb eredményeit alább adjuk.

100 méteres síkfutás. 1. Hajdú Sándor 
(FTC) 11 mp. 2. Ráday (BEAC) 11 mp.

100 méteres síkfutás hendikep. Két elő
futam után a döntőijén: 1. Réti Sándor 
(MTK) 51.6. 2. Kriger (FTC).

800 méteres hendikep. 1. Stoiner Béla 
(MTK) 2.26 mp. 2. Rózsa Ármin (MTE) 
B. Szigeti (MAC).

1000 méter junior. Három előtuman 
után a döntőben: 1. Farkas (MTK) 2.47.
2. Föllner M(AC). 3. Pakudár (FTC).

110 méteres gátfutás hendikep. 1. Uj- 
falucky József (FTC) 16.2 (5 és fél méter 
előny). Muskát László (MTK) mint előny
osztó feladta.

Gerelyvetés hendikep. 1. Gyurkó László 
(FTC) 57.42 m. (e. n.). 2. Takács (MBSE) 
(6 m. e.)

3000 méteres síkfutás hendikep. 1. Pin
tér (FTC) 9.07.2 mp. (250 m. e.) 2. Gross 
István (MTK) (e. n.) 3. Végh (FTC).

Magasugrás. 1. Vidóczy (MAC) 166 cm. 
Távolugrás hendicep. 1. Tímár (FTC) 

6.74 m. (o. n.) 2. Rácz (OTE). 8. Ujfalcky 
(FTC).

Sulydobás. 1. Forbáth Sándor (FTC) 
13.63 (e. n.) 2. Darányi (MAC). 3. Egri 
(MAC).

Diszkosz vetés hendikep. 1. Kaufmann 
(MTK) 39.80 cm (4 m. e.) 2. Egri (MAC) 
39.11 (e. n.)

Gerelyvetés hendikep. 1. Gyurkó László 
(FTC) 57.42 (o. n.) 2. Takács (MBSE)
54.03 (6 m. e.)

Olimpiai staféta. 1. MTK csapata 3.48.2 
mp. 2. FTC 3.50 mp. 3. MAFC 3.52 mp.
4. MBSE 8.52.8 mp.

Mz atsóbbosztályu 
válogatottak napja

II. osztály—III. osztály 0 :0.
Az 3ITK—FTC-mérközés előtt zajlott 

lo n két válogatott csapat mérkőzése. A 
küzdelem élénk, változatos játék képét 
mutatta; a toolmlkailag jobban képzett 
másodosztályú csapat nem tudta le
győzni jól védekező ellenfelét, sorozatos 
balszerencséje a csatársorának erélyte- 
lcnségo miatt.

III. osztály—IV. osztály 2:1 (0 : •).
'Az első félidőben n IV. osztály kitűnő 

csatársora dominálta a mezőnyt, de ké
sőbb a III. osztály is lábrakap, amely
nek eredményeképpen az erőviszonyok 
kiegyenlitédnek. Szünet után az első 
percben Burgcr tizennégymétoros lövése 
szerzi meg az első gólt, amelyet Singer 
egyenlít ki a 15. percben. Majd a 24 

gólja biztosítja a 
IU. osztály számára a győzelmet.

A magyar uszósportnak örömünnepe 
volt a tegnapi vasárnap. Nyolcadszor 
csaptak össze Ausztria és Magyarország 
válogatott polóosapatai és

a vasárnapi nyolcadik találkozás a 
magyar színek hatalmas győzelmét 

hozta.
Fölényes játék után a magyar csapat
10 : 3 arányban győzedelmeskedett 

az osztrákok legjobbjai felett.
Válogatott pólócsapatunk nagy gól- 

arányu győzelmén kívül még két örven
detes eredménye volt a tegnapi szövet
ségi versenynek.

Bltskey Aladár, a kiváló egri uszó- 
csoda a 200 méteres hátuszásban 
2:48 mp. alatt világrekordot ja

vított.
Jelentőségben sokat jelent a fentieken 

kívül a letörtnek gondolt
Melegh Ilonkának a 100 méteres 
hölgyhátuszásban felállított nj or

szágos rekordja.
A Bitskey Aladár után másodiknak 

beúszott osztrák Dvorzsákot szabályta
lan fordulás miatt diszkvaliflkálták.

A magyar uszósport nagy ünnepnap
járól a következőkben számolunk be:

Magyarország—Ausztria 10:3 (5:0).
Sedlacsek prágai biró sípjelére a két 

válogatott csapat a következő összeál
lításban állt fel:

Magyarország: Barta (III. kér. TVE) 
— Ivády (MAC), Homonnay II. (III. kér. 
TVE) — Keserű II. (FTC), Wenk (FTC), 
Vértesi (FTC), Keserű I. (III. kér. TVE).

Ausztria: Wachor (WAC) — Bauer 
(WAS), Frischauer (Vienna) — Dvorsak 
(WAC) — RafTay (Vienna), Worel 
(WAC), Grünfeld (WAC).

Kezdés olőtt az osztrák csapatkapitány 
üdvözölte Wenk Jánost 25-ik válogatott 
szeropléso alkalmából. A játék magyar 
támadásokkal kezdődik, de csatáraink az 
osztrák kapu előtt mindent elhibáznak. 
Pár percnyi kölcsönös tapogatódzás után 
szép ös8.,játékkal a magyarok megszer
zik az első gólt. A magyarok továbbra 
is fölényben maradnak és az első félidő 
5:0 arányban zárul. A második félidő
ben az osztrákok durván játszanak és 
csatárainkat a kapu előtt a szószoros ér
telemben a kaputól elnyomják. Ezután 
az osztrákok is felnyomulnak, de Barta 
szenzációs védésén megtörik minden gól
lövési szándékuk. Mind a három gólju
kat egészen közelről dobták és azokat a j

böntetlenül végződött 
az országos íutball- 

bajnoftság fináléja 
MTK—FTC OtO — Biró Iváncsics Mihály 

Az országos bajnokság döntőmérkö- 
zése során került össze a budapesti baj
nokság első és második helyezettje. 
Mindvégig hullámzó és izgalmas küz
dőimet vívott mindkét csapat és az a tu
dat, hogy az egyiknek a bajnokságot vé
denie kellett, mig a másiknak be kellett 
bizonyítani azt, hogy a bajnokság tabel
láján nem érdemli meg a második helye
zést, mórt jobb — izgalmassá tette a 
mérkőzést. A meccs lefolyása pedig be
bizonyította azt, hogy teljesen egyen- ^aK Korner aran tua men.
rangn ellenfelek állottak szemben egy- teni. Az utolsó negyedóra pedig ritkán 
mással. Az első félidőben az MTK volt, látott szép finissel telik el, de az ered- 
a többet támadó, mig a második félidő- ményen már változás nem történik.
ben az F1C volt inkább frontban. Az 1

MTK-nak több helyzet adódott, amikor 
is megszerezhette volna a vezetést. 
Azonban a 22. percben Molnár tizenegye
sét Amseit elvetéssel fogja. A 38, majd 
a 39. percekben Braun és Nikolsburger 
lövései jelentenek veszélyt, de eredmény
telenül. Szünet után Molnár hatalmas 
lövése kapufát ér, majd az FTC szünet 
nélkül ostromolja a kék-fohérek kapuját 

veszélytelenül. A 30. percben ismét 
Mobitír bombaszerü lövése süvit Amseit 
felé, amelyet csak korner árán tud mén-

Válogatott 
polócsapatunb fiatalmas 
győzelme az osztrákok 

ellen
Magyarország—Kuszfria 10:3 (5:0) 

Bíró : Sedlacsek (Prága)
Bitskey madár a 200 méteres hát- 
úszásban világrekordot Javított. Melegh 
Ilonka új országos rekordot állított fel 

a 1OO méteres hátúszásban
kapus nem védhette. Az osztrákok lát
hatóan idegesek és nincsenek megelé
gedve a biró működésével. A magyarok 
góljait FérfÉW (4), Keserű I. (3) Ke
serít II. (2) és Wenk (1), az osztrákokét 
Dworzsák (2) és Grünfeld dobták. A 
magyar csapatból: Barta. Keserű I, II 
Vértessy és a jubiláló Wenk, mig az 
osztrákoknál Grünfeld, Dworzsák, Raf- 
fay és Bauer játszottak jól. A biró gyen
ge volt.

Az uszóverseny eredménye: 

Főversenyek, 
tJ?^éí£res hátusi!(^- 1- Bitskey Aladár 
(MOVE Eger) 2.48 mp. Világrekord! 2. 
Wencel (FTC). 3. Avar (MAFC). Indult
még Dworzsák (Bécs) 2.56 egyötöd mp, 
de szabály tálán fordulás miatt diszkva- '
iiflkáltók.

‘ mttere> oMalmtO,. 1. Honionnay
Márton (III. kor. TVE) 1.16 mp. 2 Vár- 
nay (MAFC).

100 méteres mellúszás. 1 Barta István 
(III. kér. TVE) 1.24 háromötöd mp 2. 
Hegedűs (BEAC). 3. Gittek Teddy (VÁC).

100 méteres gyorsussás. 1. Magyar 
Gusztáv (MTK) 1.05 kétötöd mp. 2 Jung 
Béla (KISOSz). S

MO méteres gyorsussás. 1. Szabó Ist
ván (VÁC) 5.48.4 mp. 2. Páhok (MTK).
3. Angelus MUE).

3X70 méteres gyorsuszóstaféta. L III 
kér. TVE csapata (Czolle, Hollós, Bőnk) 
2.13 négyötöd mp. 2. MAFC osapata. A 
másodiknak beérkezett FTC csapatát pá
lyaelhagyás miatt diszkvaliflkálták.

3X70 méteres vegyesstaféta. 1. III. 
kor. TVE csapata (Barta, Czolle, Andor) 
2.31 háromötöd mp. 2. MAFC csapata. 3. 
MTK csapata.

Hölgy versenyek:
100 méteres hátuszds. 1. Melegh Ilonka 

(IU. kor. TVE) 1.85 háromötöd mp. 2. 
Wágner Olga (FTC).

100 méteres mellúszás. 1. Stieber Lottu 
(MAC) 1.42 kétötöd mp. 2. Boncze Irén 
(MDE).

70 méteres gyorsuszás. 1. Sípos Manci 
(NSC) 57 kétötöd mp. 2. Üllrlch Ilus 
(MUE). 3. Dénes Irén (NSC).

Egyéb számok:
50 méteres gyorsuszás III. osztályú. 

Hóiba (IIL kor. TVE) 28 mp.
100 méteres ifjúsági gyorsuszsdg, 

Kezei (in. kor, TVE) 1.20 mp.

1.

1

Jó eredményi
• a nemzetközi <n«JI 

furaverseny 3 
napián 50

't8P»»-j«“tÍXap“UtÓbray’n^

Starthoz állt 38 autó é iT 
kerékpár. es M mot%|

Az indulók között voltak zz I 
h»rceg (Mercedes), Bezterhdzy ‘ 
(Mercedes), Delmár Valter Xt”!’1 M 
Leitner Ottó (Delagé), Silbrrl 

(Alfa Bomooif fingé,«- 
dós (FIAT), Beöck István (SS ; ‘“'“'I 
tcaey Jenő (Alistro Daimler)7 
Ferencné (Wanderorl ’ literi(Steyer). ^iThX
M ós C. C. Friese ustro Oaia.dúlt továbbá Fejes golnol"l). J
struálta Fojes-gépen.J “ ““ea k»»

A Párád előtt fekvő 7 ví:n i 
szerpentin-uton tartották meM 
versenyt. K * hegyjl

A legjobb Időt Delinor Valter ér( 
«1 7 pere 39.8 mp. alatt.

Második lett Hirsch Hugó 8 W9 
alatt Nagyon jó az idője C C 
nők ls, aki Magomobilján 9-321 
időt ért el, valamint respektabilis Sri 
hercegnő 9:40.6 mp-eg ideje i5. ’

A benevezett gépok valósáén., „■ ,

Xeí‘
. .A, c^lvonal a váci országút 10 km n. 
Xf.iuk.'"’11' Az “““ “*£

távot 9:16 mp. alatt tette mag. ’ *
Az oldalkocsis motorok közül 
Ma dhéVő 61 WÖt
-Ma, hétfőn reggel abszolválni- » 

versenyzők a turaverseny II. etappját 
5Aórakor- az «^k rS'; 

Budap^SiőVZrXSv^ 

és BaIatonföidvár te 
Htíáv “ °m<5 °ros tar»
T, , í 1? a gyorsasági sikvermrt 
Balatonfoldváron közös ebéd és éjjeli 
e.™k“r ‘“-íninak a versenyzők 
lesz az Appony‘ tteá
HnHb ,^‘^'yl Magyar Automobil Club 
kor d Ö- KcMí'n cst0 9 6ra' 
k?Ld y?i *“? Iosz a Liget-klubban, 
hanVMf',nnCr’Myi!8 zaróbankett. Ezen a 
fuk,H unncpl,k a május 17-én le.
futott magyar Tourist Trophy győzte-

X A két kiváló magyar inunkásbir< 
kózó hazaérkezett Finnországból. Har. 
math István és Matúra Mihály, a két 
pompás magyar birkózó vasárnap haza
érkezett Finnországból. Mindkettőn szé
pen reprezentálták a magyar birkózó 
sportot külföldön.

X A magyar-bolgár mérkőzés. (Szófiá
ból jelentik.) A magyar-bolgár labda
rugó-mérkőzésen, aemly vasárnap folyt 
le, a bolgár csapat 2:0 aránybag 
győzött.

egilyugágyalí
gőzölt bükkfából

ss’,en i5n onnib"jfin noolábfarfd nálkfll tóval lUU.UUU
Viszonteladóknak engedmény 
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KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Neustadt an dér Tafelfickte
1. B. Jungbunzlau 1. B. 

Kratzau L B. Dalowitz L B.

vezérképviselete Magyarország számára 
Bécs, Zelinkagasse 4

26 Legjobb minőségű 
férfi- és néiszövetek 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

FKIEDMAHN FAIKAS 
divatáruháza VII., Király ucca 11. &• 
Eludáo nugybun <• kicsinyben!!
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Kereskedő ét Iparos Újság
AZ UJ KAMARA

in.

Hantos Elemér
Gyönyörű ívben induló pályafu

tásának csupán szerény és rövid 
állomása lehet a kamarai, tagság, 
melyet — s ez csak természetes — 
a gazdaság közvélemény egyhangú 
bizalmából, s osztatlan megnyug
vására vállalt Hantos Elemér, 
aki már egészen fiatal korában 
tagja volt Nagymagyarorezág 
utolsó országyűlésének s kereske
delmi államtitkára az utolsó alkot
mányos magyar kormánynak. El
méleti tudását a legkiválóbb hazai 

. külföldi forrásokból merítette, 
gyakorlati tevékenységét, mint 
Lukács László tanítványa kezdto 
meg, magántanára a budapesti 
tudományegyetemnek, vezetője a 
pénzintézetek érdekképviseletének, 
s életrohivó elnöke egy ma is élet
képes, mintaszerű hozzáértéssel és 
korrektséggel vezetett bankvállal- 
kozósnak. Ezt tudják róla azok, 
akik tevékenységét a szükreszabott 
magyar határok között kisérték 
figyelemmel. Pedig Hantos Elemér 
érdemeit Trianon óta elsősorban az 
a kitartó és sikeres munkásság jel
lemzi, mellyel ráterelte a külföld 
érdeklődését legégetőbb pénzügyi 
problémáinkra s tanulmányok, 
tanácskozások, előadások és előter
jesztések egész sorozatával szállott 
síkra a magyar gazdasági jövőért, 
csatasorba állítva elismert tekin
télyéri és képességein kivül azokat 
a kitűnő összeköttetéseket is, me
lyeket nagyon sokan egész más 
irányban érvényesítettek volna. 
Gyakorlati jelentőségű gazdasági 
és pénzügyi javaslatok várnak 
megvalósulásra Hantos Elemér fi
ókjában, s remélhető, hogy a Ka
mara keretei között is mód és al
kalom fog nyilani arra, hogy Han
tos Elemér programja segítő tá
borhoz jusson. De mód és alkalom 
nyílhat arra is, hogy a Katnara 
utján elfoglalja méltó helyét a 
törvényhozásban, ahonnét az el
lenforradalmi idők választási har
cai alatt kiszorult. Higgadt mér
legelő képessége , rokonszenves 
egyénisége, lebilnoselő jómodor, si
kerekben gazdag pályafutás presz
tízse, azok a tényezők, melyek a 
nagy tudás és munkakedv mellett 
arra predesztinálják Hantos Ele
mért, hogy a törvényhozásban a 
gazdasági élet egyes ágainak 
gyakran ellentétes érdekeit a köz
érdek mérlegére helyezve az ered
mény és siker legnagyobb remé
nyével képviselhesse.

Erasmo M. Reda 
Biella

*

Textilivaren aller sírt
Roprosontanv von Toxtilfabrikon

Deulsch Mór és Fial
Vilmos császár út 6 85

Férfi-, fiú- é« jyermekruhaoyér. Siírne- 
árugyér. Posztó- é» béléaéruk nagyban ||

Walkó Latos miniszter és Vargha 
Imre államtitkár a forgalmiaóó 
reformjáról és az adókulcs le

szállításáréi
Július elsején megszüntetik a kültelki kereskedők 
kedvezményeit — Az export-cégek adsvissxetéríJést 

fognak kapni

Egyes szakmákban már most bevezetik 
az osztrák rendszert

A kereskedelmi és iparkamara 
kezdeményezésére a forgalmi adó 
reformja, tárgyában nagyjelentő
ségű szaktanácskozás volt a keres
kedelmi minisztériumban, melyen az 
Or szó gos Kereskedő és Iparos Szö
vetséget Ledermann Mór elnök és 
Szarka István dr. titkár képviselték. 
Ez az értekezlet utolsó kísérlet volt 
arra, hogy az osztrák rendszerű for
galmi adó reformnak már julius hó 
elsején való életbeléptetése megva
lósulhasson.

E kísérletnek sikertelenségét rész
ben a Gyáriparosok Országos Szö
vetségének ellenzése, főleg és első
sorban azonban az a körülmény 
okozta, hogy a megfelelő rendeletek 
kidolgozására még rendelkezésre 
Fi Hó 2 hét alatt a pénzügyminiszté
rium nem képes az előkészítés mun
káját elvégezni, nem is szólva arról, 
hogy a kormánynak még a törvény
hozástól is felhatalmazást kell kér
nie a reform megvalósítására.

A Walkó Lajos kereskedelmi 
miniszter elnöklete alatt folyta
tott tanácskozások mégis rend
ki vül nagyjelentőségű eredmé

nyeket hoztak,
azoknak az ígéreteknek a következ
tében. amelyeket részben az elnöklő 
miniszter, részben pedig Vargha 
Imre pénzügyminiszteri államtitkár 
több fontos kérdés megoldására 
nézve tettek.

Kijelentette ugyanis a kereske
delmi miniszter, hogy

a forgalmi adó jelenlegi renu- 
szerét a kormány semmiesetre 

sem akarja fentartani,
s a reform gondolatát nem ejti el, 
de addig is, amíg a gyökeres reform 
megvalósítható lesz, a legégetőbb 
kérdéseket a mai rendszer keretében 
sürgősen meg fogják oldani.

Vargha Imre államtitkár ezzel 
kapcsolatban kijelentette, hogy az 
osztrák rendszer egyszerű lemáso
lása Magyarország különleges vi
szonyai mellet nem lehetséges, mert 
az osztrák rendszer behozatala azt 
jelentené, hogy a magyar kereske
dők mentesülnének a forgalmi adó 
alól, az iparosok ellenben továbbra 
is viselnék ezt a terhet, amely meg
oldásba a kis- és középipar semmi 
esetre se ni nyugodnék bele. Az sem 
keltene megnyugvást, ha egyes ipar
ágakban az iparos által termelt ér
ték forgalmi adóját már az alap
anyag adójába, kalkulálnák bele, 
mert akkor azok az iparágak zúgo
lódnának, amelyekben ez keresztül 
nem vihető. Hajlandó azonban a 
kormány a legfőbb sérelmeket sür
gősen orvosolni s azután e részleges 
reformmal teremtett, új helyzetben 
fogja a végleges reformot előkészí
teni.

Azok a kérdések, amelyeket a, kor
mány a jelenlegi rendszer keretében 
sürgősen meg akar oldani, a követ
kezők: ________________

WARENHAUS
VI. MARIAHILFERSTRASSE 85-87 
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Még julius hó elseje (‘lőtt orvo
solni fogja h hazai import nagyke 
reskedelemnek ezt a sérelmét, amely 
annak folytán állott elő, hogy a kül
földi cégek által közvetlenül magyar 
kiskereskedők részére történt eladá
soknál az árut csak egyszer 3% for
galmi adó terheli, ellenben a hazai 
nagykereskedő részéről történő el
adások cselén a vevőnek kétszeres 
forgalmi adót kell fizetni. Ezen hely
zet következtében a külföldi gyárak 
és nagy kereskedők a hazai nagyke
reskedelemmel szemben 3 százalék
nyi előnyben voltak, ami a .jelenlegi 
éles versenyviszonyok közepette 
majdnem lehetetlenné teszi a hazai 
n!»gykereskedelem exisztálásál.

Hogy mi módon akarja ezt a hát
rányt a kormány megszüntetni, ar
ról a miniszter és Vargha. Imre ál
lamtitkár nem nyilatkozott ugyan, 
de a dolog természetéből következik, 
hogy a megoldás egyetlen módja 

A l»n érűefee is M,ún]a 

o kereskedelmi szmííte HM küéé 
Kohner Adolf foárő a vegyészei! Ipar fteéyzetérőfl

Szurday Róbert, és Kende Tódor l műtrágyagyártás is, mely 4 nagy 
..n-xi-----—-i—jói foglalkoztatott gyártelep ut

ján évi 7 millió aranykoronás ér
téktermelést állít elő. Minthogy a 
hazai fogyasztás 16.000 vagonra, a 
gyárak teljesítőképessége ellenben 
18.000 vagónra becsülhető, itt export
lehetőségek is mutatkoznak.

Ásványolajiparunk nagy ne
hézségekkel küzd, mégis 9 millió 
aranykoronás értéktermelést mutat
hat fel. ezzel szemben az ásvány
olajipari anyagok behozatala 12 mil
lió aranykorona értékre becsülhető. 

—, Kedvezőbb helyzetben van 
növényolajiparunk, amely 16 mo
dern felszerelésű gyár utján 12 mil
lió arany koronás értéktermelcst ál
lít elő, kapacitása pedig meghaladja 
az 5000 vágónt.

— A. szappangyártás túlterhelés
sel küzd, a hazai fogyasztás alig 
fele részét veszi fel az évi termelés
nek, itt tehát szintén elsőrendű 
szükséglet volna az exportkilátások 
fokozása megfelelő kereskedelmi 
szerződések utján,

— Gumiiparunk is exportra dol
gozik, termékei még a tengerentúli 
országokban is keresettek, értékter
melése 8 millió aranykoronára be
csülhető.

— Gyufagyáraink 80 vágón árut 
állítanak elő, a belsziikségletet úgy
szólván teljesen fedezik és export
kilátásai is kedvezőek. Az, egész 
vegyészeti ipar értéktermolóse 150 
millió aranykoronára, a vegyészeti 
áruk múlt évi importja 50 millió 
aranykoronára, becsülhető.

— Mindezekből az adatokból ter
mészetszerűleg csak az a követ kel
tetés vonható le, hogy vegyészet! 
iparunknak fontos érdeke az ex por! - 
lehetőséget biztosító kereskedelmi

Ezt

nyilatkozatai, melyeket lapunk múlt 
számaiban közöltünk, tanúsítják, 
hogy

a kereskedelmi szerződések mi
előbbi megkötésére nemcsak a 
kereskedelmi köröknek, hanem 
az exportra dolgozó gyáripar

nak is szüksége van.
igazolják

bd.»ó Konnét* Rrtolf 
fejtegetései, a Magyar Vegyészeti 
Gyárosok Orsz. Egyesületének 
alábbi nyilatkozata is:

— A trianoni béke megfosztott 
bennünket legértékesebb vegyészeti 
nyersanyagforrásainktól. 5—6 éver- 
nyedetlen, megfeszített munkája 
következtében

jelenleg a megmaradt területen 
csaknem ugyanannyi vegyészeti 
iparteleppel rendelkezünk, mint 
azelőtt, azonban inig azelőtt a 
vegyészeti ipartelepek 40 szá
zaléka a gyáriparra esett, jelen
leg már csak 20 százaléka esik 

a gyáriparra.
Erdőink, sóbányáink és olcsó 
energiaforrásaink lágyrészének el
veszítése következtében a falepá- 
roló-, cellulózé- és cserzőanyagipar 
nem fejlődhetik ki a jelenlegi hatá
rok között. Ezen cikkekben tehát 
rá vagyunk utalva a behozatalra. 
Le kell mondanunk a szóda és klór 
előállításáról is, ellenben bevezet
tük a sósav-, glaubersó-, vitriol-, 
borkő-, ammóniák- és kalcium
gyártást.

— Megtartotta régi színvonalát a 

VW W VB flB lehetőséget biztosító kereskedelmi 
aw 0 wR szerződések haladéktalan megkötése,
RLlö Donáih Jenő és Társa i 
■ B Ad ULrf BudapeH. IV. kerület, Si."O ucca 8 I
W ** " « „ft/í-nMu C . T.Ol ®

csak az lehet, amely az import-ke
reskedőket a viszonteladók részére 
történt eladások után a forgalmi 
adó alól teljesen mentesíti.

A kormány arra, való tekintettel, 
hogy a forgalmi adó kulcsa Német
országban 114%, Csehországban 1, 
illetve 2%, Olaszországban pedig .1% 
nálunk sem kívánja a 3%-os kulcsot 
fentartani, hanem azt rövid időn be
lül le fogja szállítani.

A hazai gyáripar annak követ
keztében, hogy a gyártásnál már 
sokszoros forgalmiadó-telierrel meg
drágított nyersanyagot és mollék- 
anyagokat kénytelen használni, nem 
tud versenyezni azoknak az álla
moknak az iparával, amelyek ezt a 
terhet nem ismerik, a kormány te* 
hát segíteni akar ezen a bajon is és 
az exportált cikkek tekintetében adó
visszatérítést fog engedélyezni.

Az általány-összegeket, amelyek a 
rossz üzletmenet folytán túlmága- 
sak, sürgősen revízió alá fogják 
vonni s az újonnan megállapítandó 
általányok visszaható erővel fognak 
bírni 1925. évi január hó 1-ig. Végül

hajlandó a kormány az egysze
res forgalmiadó-rcndszert egyes 
szakmákban kisérletképen már 

most megvalósítani,
de csak oly szakmához tartozó üzle
tekre nézve, amelyek egynemű áru
cikkeket hoznak forgalomba. Az 
ilyen üzletek azután egészen mente
sülnének a forgalmi adó alól, mart 
a kormány nem akar könyvvezetés! 
kényszert alkalmazni, amit alkal
maznia kellene olyan üzletek tekin
tetében, amelyek részben forgalmi- 
adómentes, részben pedig forgalmi
adóköteles cikkeket árusítanak.

8. aadington S- f'j Ltcl 
landol posztógyár i 

i)cz6rképvist loi I
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Az OKISZ kereskedelmi 
iskolájának évzáró vizsga 
A kultuszminiszter képviselője 
elismerését nyilvánította ai elért 

eredményekért
Második évi működésséről számolt be 

junius hó 10-én tartott évzáró vizsgáján 
az OKISz kereskedelmi szaktanfolyama 
moly az elméletnek és gyakorlatnak ösz- 
szekapcsolását tüzto ki feladatául.. A 
tanfolyam vezetősége a kereskedelmi is
kola mellett és annak a céljaira egy üz
letet rendezett be, ahol papír- és írósze
rekben, valamint kozmetikai cikkekben 
rendszeres és állandó árusítás folyik, s 
az üzlet körében felmerülő minden mun
kálat lebonyolítását a könyveléstől kezd
ve a csomagolásig a növendékek végzik.

Ennek a gyakorlati rendszernek az 
előnyeiről éppen a záróvizsgálat nyúj
tott legszebb bizonyítékot egy különös 
véletlen következtében.

A Bartos Róbert h. államtitkár elnök
lete alatt vizsgálatot tartó tanulmányi 
tanács ugyanis éppen az üzletben fog
lalatoskodó növendékeket vizsgáztatta, 
amikor egy téves szállítás érkezett. A 
növendékek közül kinevezett főnök 
nyomban észrevette a szállítás tévessé- 
gét, a vizsgálóbizottság előtt adta ki al
kalmazottakként szereplő növendéktár
sainak a további teendőkro szóló utasí
tásokat, amelyeket ezek precízen és rög
tön végrehajtottak. A könyvelési, pénz
tári, irógépmunka és dossier-kezelés oly 
precíz mintaképét volt alkalmunk szem
lélni, amibámulatra ragadta a tanulmá
nyi tanácsot, különösen pedig a kultusz
miniszter képviselőjét, aki a legteljesobb 
elismerésének adott kifejezést a gyönyö
rű eredmények fölött.

A koreskedelmi iskola egyébként két 
évfolyamot tartott fönn, az első évfo
lyamban pedig két osztályban folyt a 
tanulás. A három osztálynak összesen 75 
növendéke volt, akik a gyakorlati és el
méleti ismeretek megszerzésében vala
mennyien kielégítő eredményt értek el.

Külön is ki kell emelni a növendékek 
nagy előrehaladását a enémet nyelvben 
és a mindkét nyelvű gyorsírásban, 
ainolyeknek tanítása egészen uj módszer 
szerint folyik és kitűnő eredményeket 
mutat föl.

Az OKISZ képviseletében a záróvizs- 
gálaton K omlós Sándor, Neustadt Emil 
és Szarka István dr. vettek részt, akik a 
gyakorlati élotből vett kérdéseket in
téztek a növendékekhez.

X kiváló eredményekre való tekintet
tel ez OKISz ezúton is felhívja a keres
kedőim! és ipari vállalatokat, hogy aki
nek elméleti és gyakorlati képzettségű 
magyar-német gyors- és gépírásban jár
tas alkalmazottakra van szüksége az i 
OKISz kereskedelmi iskolájának végzett I 
növendékei közül, forduljon a titkári hi- ; 
vatalhoz, amely kivételesen készséggel i 
fogja a megkereséseket közvetíteni.

Beck Vilmos és Fial
gyapjőőrugyőral

Gross — Meseritsch
Emerlch Dité Hompoloo

Iroda:
Bécs VI, Hirschengasse 25

Holczer Viktor, Budapest
eksxaréss, nrany- és ezilstmííves

Gyár és raktár' IV. Károlv körút iO (félem.) 
Villamos erőre berendezve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- és ezüstmunkát, alakítást és Javí
tást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és órákban. Telefónszám: 116—24
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A Mnsyor GMmok Országos Szövetségénél! 
közgvmése

A' Magyar Gyáriparosok Orszá
gos Szövetsége vasárnap tartotta 
közgyűlését Bíró Pál kormáuyfőta- 
nácsos elnöklésével, amelyet első
sorban elhunyt elnöke, Chorin Fe
renc emlékezetének szentelt. Bíró 
Pál elnöki megnyitójában sorra 
vette az aktuális gazdaságpolitikai 
kérdéseket. Rámutatott arra, hogy 
a gyáripar bőven kivette részét a 
szanálás követelte áldozatokból, 
bízva abban, hogy a külföldi tőke 
segélyével az átmenet megrázkódta
tásait a gazdasági élet hamarosan 
ki fogja heverni. Komoly aggoda
lommal látják azonban, hogy a sza
nálási akció első évének elmúltával 
a gazdasági élet még mindig, előre 
nem képzelt mértékű válság és de
presszió képét mutatja. A szövetség 
élénk figyelemmel kíséri azokat a 
külföldi kísérleteket, amelyek a 
Duna-medence államainak valamely 
új gazdasági rendszerben való össze
foglalását célozzák és a nyári szü
net után behatóan fog ezzel a kér
déssel foglalkozni. A külföldi hitel 
ügyének megoldására biztatók az 
előjelek, de még sürgősebb a belföldi 
hitel kedvező megoldása. A magyar 
ipar versenyképességét a mai hitel
viszonyok lehetetlenné teszik. A 
hosszú lejáratú hitelek valamelyes 
megoldása, a régóta nélkülözött be
ruházások nagyobb mértékben való 
megindulása, a jobb termés lehető
sége: mind plyan mozzanatok, ame-

Hatalmas porcellángyár 
létesül Mátraderecskén
A magyar Ruhr-vidék kiaknázása 

Külföldi töke Is érdeklődik 
a mátraderecskei kaolin iránt
— Hazánk kaolinszükségletét eddig 

teljesen Csehország, illetve a karlszbad- 
vidéki kaolinbányák fedezték. A cseh 
kaolin ára szállítással ogyütt, vagónon- 
ként 14 millió korona. Minthogy pedig 
Csonka-Magyarország kaoliuszükségleto 
legalább 4000 vagónra becsülhető, tehát 
4,000.000 aranykoronával rontotta évento 
külkereskedelmi mérlegünket a kaolin
behozatal, jóllehet,

a Mátra-vidék gazdag kaolin
kincset rejteget, de nem volt vál
lalkozó, aki ezt feltárja és ki

termelje.
Most Kálmán Gusztáv v. b. t. t., gróf 
Somsich Tihamér, Neményi Imre, nyu
galmazott kultuszállamtitkár és dr. 
Lipmann Frigyes kereskedelmi tanácsos 
vezetésével, ötmilliárdos alaptőkével 
„Energit“ Bánya ég Kohóművek cim 
alatt részvénytársaság alakul a Mátra-, 
Cserhát- ég Bükk-hegység bányakincsé
nek kiaknázására.

Az Enengit-bányái szakértők szerint 
kb. 200.000 vagónnyi kaolint tartalmaz
nak, tehát hazánk szükségletét 50 éven 
át fedezhetik, emellett bőséges mennyi
ségű kalkopirit is áll feltárás alatt, ami 
nagymérvben hozzá fog járulni a sző
lősgazdáink által állandóan panaszolt 
rézgálichiány enyhítéséhez is. Értesülé
sünk szerint

Mátraderecskén hatalmas porcellán- 
gyár létesítését is tervezik,

amely oly teljesítőképességgel fog ren
delkezni, liogy hazánk egész kályha
csempe- és izolátor szükségletét fedez
heti, emellett bevezeti a nálunk eddig 
elő nem állított üvegolvasztó tégelyek 
gyártását is. Nagy előnye lesz a mátra- 
derecskei ipartelepeknek, hogy helyben 
kapják a nyersanyagot és a szenet, s 
igy legalább 30 százalékkal lesznek ol
csóbbak a konkurrens vállalatoknál.

A magyar Ruhr-vidék nagy perspek
tívákat rejtő kiaknázása iránt az élel
mesebb német tőke is érdeklődik, L. 
Klingar német bankár és a Baedische 
AnHin u. Sodafabriken A.-G. is megál
lapodást létesítettek az Energit ala
pítóival a koopercióra nézve.

lyek remélni engedik', hogy a kü
szöbön álló új gazdasági év a ma
gyar gyáriparnak, habár küzdelmes, 
de mégis eredményesebb szaka lesz. 
A nagy tetszéssel fogadott elnöki 
megnyitó után Fenyő Miksa ügy
vezető igazgató elmondotta emlék
beszédét, amelyben megemlékezett 
Chorin. Ferenc közéleti tevékenysé
gének jelentőségéről, kihatásáról és 
vezéreszméiről.

Az emlékbeszéd után Knob Sándor 
titkár a szövetség múlt évi munká
járól számolt be. A jövő feladatait 
a következőkben állapította meg: El 
kell távolítani az inflációs idők ma
radványait az adózás rendszeréből. 
Fontos kérdés a valorizációs kérdés, 
amely nagy, veszedelmeket rejthet 
magában. Résen kell lenni, nehogy 
aránytalan és jogosulatlan terheket 
rakjanak ezzel a gyáriparra. Na
gyon fontos a rezsi-kiadásoknak 
csökkentése. A vasutak tarifarevi- 
zióját is sorra kell keríteni. Sürgős 
megoldást, kíván végül a hitel prob
lémája. Végül megejtették a válasz
tásokat, amelyek során az ügyvivő 
igazgatóságba beválasztották dr. 
Metzler Jenőt, a MOKTÁR és több 
iparvállalat vezér igazgatóját és Pra- 
ger Pált, a Ganz és Társa gép-, vá
gón- és hajógyár Rt. vezérigazgató
ját, továbbá a végrehajtóbizottságba 
dr. Langer Rudolfot, a Hazai fésüs-

| fonó és szövőgyár! Rt. igazgatóját

' Ezernél töM csőd 
1 és kényszeregyezség 
1 az év első öt hónapjában

A Magyar Tudakozódó Egylet most 
tartotta Kaszab Aladár elnöklésévcl 
rendes évi közgyűlését, amelyen a ke
reskedelmi és pénzügyi elet képviseletei 
sorában részt vett Schóber Béla ny. ál
lamtitkár, a Magyar Nemzeti Bank ve
zérigazgatója és Windisch. Hermann 
kincstári főtanácsos, a Pénzintézeti Köz
pont ügyvezető-igazgatója is. Az elnöki 
megnyitó őmorovicai Heinrich Ferenc, 
az egyesület disztagja és buzsáki Wal- 
der Gyula igazgatósági tag érdemeiről 
való megemlékezés után rámutatott 
arra, hogy a Magyar Tudakozódó Egy
let működésének negyedik évtizedét 
kezdte meg, amely alkalomból Walkó 
Lajos dr. kereskedelemügyi miniszter 
kitüntető leiratban méltatta azt a köz
érdekű munkásságot, amelyet az Egylet 
a hitelhirszolgálat torén három évtize
den át eredményes sikerrel fejt ki. 
Schóber Béla dr., ny. államtitkár a Ma
gyar Nomzeti Bank, Windisch Her
mann kincstári főtanácsos a Pénzinté
zeti Központ részéről jelentették a Ma
gyar Tudakozódó Egylettel való együtt
működésük készségét.

A napirend keretében Hajdú Miklós 
dr. vezérigazgató számolt be a magyar 
hitelgazdálkodás válságos menetéről. 
Az idei év első negyedében; a Magyar 
Tudakozódó Egylet Csonka-Magyaror- 
szúgon 466 csődönkiviili kényszeregyes
ség és 44 csőd esetét jegyezte fel, a krí
zis további elmélyedése mutatkozott 
azonban április hónapban 230 csődönki- 
vüli kényszeregyesség ég 40 csőd, má
jusban 275 csődönkivüli kényszeregyes- 
sóg és 37 csőd esetével. Az idei év első 
öt hónapjában eszerint 971 csődönkivüli 
kényszoregyesség és 120 csőd, összesen 
1091 válság foglalkoztatta a bíróságokat 

A közgyűlés többek felszólalása után 
elismeréssel vette tudomásul Hajdú 
Miklós dr. vezérigazgatónak a közgaz
daság egyetemes kérdéseit átfogó beszá
molóját. A tisztujitás során lejárt man
dátumaik megújításaképpen elnökké 
egyhangúlag Kaszab Aladárt alelnökké 
Schóber Béla dr-t ég budai Goldberger 
Leót, az igazgatóság uj tagjai sorába 
Mácg Jánost, a Pesti Hazai Takarék
pénztár igazgatóját ég Székács Antal 
udvari tanácsost választotta meg a köz
gyűlés.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
Az Ansrol Magyar Bank igazgató- 

saga Krausz Snnon elnöklete alatt 
™a 1924‘7-Í4 ikf8 •bint .me«'allal»'totta 
az 1924. (34-ik) uzletevre vonatkozó 
mérlegéi. Az uzletév 9,556.395,006 K 
tiszta nyereséggel zárult. A nvere 
seg hovafoxdítása tekintetében az 
igazgatóság azt a javaslatot fogja - 
junius 30-an , tartandó évi rendes 
közgyűlés ele terjeszteni, hogy „h- 
bol részvényenként 2000 K osztalék 
fejeben a részvényesek kn-ztut 5,936 364 060 K fizettessék ki. a °re ‘ 
dós tartalékalap egy milliárd koro
nával gyarapittassék, mig az alap- 
szabályszerű levonások után fon. 
maradó, 1.716443.092 K az 1925. fizi 
letev számlájára vitessék át. Krausz 

,e*nö^ bejelentette, hogy te- 
kllJkörülményre, hogy 
a külföldi érdekcsoport, mellyel az 
Angol-Magyar Bank szoros kaprai 
latban all, úgy a maga, mint üzlet- 
bnratai részéről tetemesen növelni 
kívánja a banknál bírt érdekeltsé
get, a mog-a részéről megnyugvás
sal latja elérkezettnek azt az idő- 
pontot, amikor a bankból kiválván 
ölhessen azoknak a nagy gazdasági 
es közérdekű feladatoknak, melyek 
mindenkor életcélját képezték és 
amelyekkel szorosan összefügg cégo 
nemzetközi relációinak kifejlesz- 
tese es előkészített Programpontjai- 
nak megvalósítása. A bank igazga
tósága a legnagyobb megnyugvás
sal állapította meg. hogy Krausz 
öimon es a bank vezetősége s fő- 
reszvenyesei között minden kérdés 
tekinteteben a legnagyobb harmó
nia all fenn, amely harmóniának és 
egyetértésnek fenmaradása biztosí
ték a banknak arra nézve, hogy a 
megváltozott viszonyok mellett is 
minden időkben az egész vonalon 
bírni fogja Krausz Simon egyéni
ségének és munkájának értékét.

Hajdú Zoltán dr. Az Anglo-Austrian 
Bank budapesti vezérigazgatója karrier
jében újabb mérföldjelzőhöz érkezett: a 
londoni igazgatóság osztrák intézetének 
vezetésevei is megbízta, úgyhogy a két 
intézet egységes vezetést kap Hajdú 
Zoltán kormányfőtanácsos személyébon. 
Örömmel és irigykedés nélkül vesszük 
tudomásul azt a nagyjelentőségű ese
ményt, hogy angol finánckapacitások 
magyar tehetségne bízzák osztrák inté
zetük irányítását. A magyar tehetség, 
nek ez az elismerése és honorálása csak 
hízeleghet a magyar önérzetnek. Büsz- 
koséggel tölthet el valamennyiünket, 
hogy a magyar tehetség exportképes
be ilyen fényes bizonyítványhoz ju
tott, amikor az angol tőke bizalma oly 
fokozott mértékben Hajdú Zoltán félő 
fordult.

Kovács Géza a Hermcs elnöke. A 
"érmés Magyar Általános Váltó
üzlet Rt. igazgatósága a mai napon 
Kovács Géza alelnököt, m. kir. kincs
tári főtanácsost, a Magyar Általá
nos Hitelbank ügyvezető igazgató
ját elnökévé választotta.

A Wiener Bankverein igazgatóta
nácsa megállapította az 1924. üzletöv 
mérlegét, mely 57.269.885.400 osztrákko
rona tiszta nyereséggel zárul Az igaz
gatótanács a f. évi junius 24-iki közgyű
lés elé azt a javaslatot terjeszti, hogy 
részvényenként úgy mint a múlt évben, 
8000 osztrákkorona osztalék flzetessék.

Kiadja:
A „Hétfői Napló** lapkiadóvállalat.

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

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

TELEPEK:
Wien, L, Biberstrasse 8 — Briln, Da- 
vádolni 6. — Wamsdorf, Cári Wagner- 

strasso

Pártos, Orosz is Tsa nagy kereskedés
VI, Király ucca & Nagy választék: Libéria, rendőr- 
ségl, tűzoltó, közszallitásl és kocsiposztókban

Nrematott az „U.> ACÜZ M“könyvkiadóé.nyomda r-t, körforgögíp.in, Rökk Szilárd uoca t.
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