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a titkos társaságok összes vezetőit
Felderíti, hogy kik tettek titkos esküt — Holtponton 

a rendőri nyomozás
Nary InífföH mer a fit-

tfb társaságok likvidálására irá
nyuló akció, mely azonban idő előtt 
megfeneklett. A titkos társaságok
ról kideritetták, hogy azok nem is 
annyira titkos társaságok, a leg
több belügyxniniszterileg jóváha
gyott alapszabályokkal működő tár
sadalmi egyesület. Amikor a titkos 
/társaságok elleni nyomozást bele
dobták ti politika tengerébe, nem va
lószínű, hogy ennek alapjában han
gulatkeltés. lett volna a célja, de 
lény az, hogy előkelő társadalmi, 
állásit személyekről beszéltek, akik 
'vezető tagjai a titkos társaságok- 
■nak és mégis, a rendőrségen a tit
kos társaságok likvidálásával kap
csolatosan nem ezeket az előkelő 
személyeket hallgatták ki, hanem 
Ily Láü'dó és a társait, akik a kom- 
nrüif utáni idők atrocitásaiban te
vékeny részt vettek és akiknek bi
zonyára édes-kevés közük van a tit
kos társaságok megszervezéséhez, 
megalakításához. Mindenesetre ér
dekes jelenség, hogy amidőn titkos 
társaságokról van szó, a rendőrsé
gen az egyéni akciók főszereplőit 
veszik elő elsősorban kihallgatás 
Végett.

A titkos társaságok elleni nyomo
zás egyelőre haltnöntra jutott. Ér
tesülésünk szerint azonban

Prónay Pál vállalkozott arra, 
hogy a titkos társaságokat és 

azoknak tagjait leleplezi.
ÍV titkos társaságok ugyanis a 

’koimmün. űtán alakultak hazafias 
jelszavakkal és az első megalapítók 
között van Prónay Pál, aki minden
kinél a. legjobban’ ismeri a titkos 
társaságok szervezetét, belső éleiét, 
Tájijait és böffy a titkos társaságok 
kebelében

kik tettek fogadalmi esküt
Prónay Pálból különös megütkö

zést váltott ki, hogy a titkos társa
ságok leleplezésével kapcsolatban 
többon szembe helyezkedtek az es
küvői és tagadják, hogy tagjai loií- 
néíiek a titkon .társaságoknak. Való, 
hogy egyes közfunkcionáriusokat 
alaptalanul gyanúsítottak a titkos 
társasággal, sokan azonban ok nél
kül nőm merik vállalni, hogy a tit
kos társaságok szervezetében helyet 
foglalnának. Prónay Pál, aki, mint 

említettük, alapos ismerőse a titkos 
alakulatoknak is,

napok óta a titkos társasagok 
történetének a megírásával fog
lalkozik, eredeti dokumentumom

Sztupka ezredes vasárnap délben referált 
Csáky miniszternek a szénapanama-ügyben 

A városparancsnokságon fontos intézkedéseket foganatosítottak

Kutatják, volt-e társa Haasnak a honvédelmi
A nagyszabású szénaszállitásl veszte

getés ügyében a vasárnapi napon 
Sztupka László ezredes hadbíró foly
tatta az ügy katonai vonatkozású nyo
mozási munkáját és a déli órákban 

kihallgatáson jelentkezett. Csáky 
Károly gróf honvédelmi miniszter* 

nél, 
akinek több mint egy órán keresztül 
referált az ügy fejleményeiről.

Sztupka László ezredes hadbíró 
amint eltávozott Csáky Károly honvé
delmi minisztertói, nyomban a katonai 
városparancsnokdágra sietett, ahol az 
üggyel kapcsolatban sürgős intézkedé
seket foganatosított.

A honvédelmi minisztérium veszte
getési ügyben a nyomozást három 
irányban folytatják. Elsősorban magát 
a vesztegetés körülményeit akarják 
tisztázni. Főként azt, hogy milyen ösz- 
szoget és njilyen formában juttatott 
Haas. Béla, igazgató Vcchcy Elemér ta
nácsnok-hadbiztosnak és Szilágyi 
Gyula íőtanácsnok-hadbiztosnak. Meg 
J^ell állapítani azt is, hogy a vesztege
tés gondolata kitől ered, ki hajtotta 
végre s voltak-e a vesztegetésben büu-

Lovag erényi Ullmann Gyula közgazdasági 
tragédiája az Építöbanktól a Fasor szanatóriumig

A nagy port felvert vesztegetési ügy
ből kifolyólag bzóbakerlilt Építő bankkal 
kapcsolatban, sokat szerepelt a nevo 
lovag erényi Ullmann Gyulának, az 
Építőbank igazgatósági tagjának. Mivel 
az egész vesztegetési botrány a lionvé- 
honvédelmi minisztériumnak az Építő
banknál elhelyezett hárommilliárd ko
ronás betétje ügyében folytatott vizs
gálatnál derült ki -• joggal a nyilvá
nosság elő kívánkozik a bank meg
alapítója lovag erényi Ullmann Gyula 
pályafutása.

mókát Kasénál fel és megnevezi 
mindazokat a személyeket, akik 
a titkos társaságokban aktív 

szerepet visznek.
Rövidesen’ el is készül Ptówj

társai Haasnak. Az irányban is kiter
jesztik a nyomozást, vájjon nem volt-e 
a honvédelmi minisztériumban társa 
Ifaasnak, aki esetleg közölte volna vele 
a beérkező ajánlatok tartalmát, Tisz
tázni kívánják végül a 3 milliárdos be
tét kéi’dését is.

A honvédelmi; miuisztóriuui ugy anis a 
milliárdot helyezett el az Epi tó banknál 
s az elhelyezés után néhány nappal a 
bank a Pénzintézeti Központtól szaná
lást kért. Most a nagy port felvert ügy 
kipattanása után olyan hírek terjed
tek el, melyek a betét ügyében szere
pet tulajdonítanak ■ Drascke-Lásár Al
fréd meghatalmazott miniszternek, aki 
az Épitőbank egyik igazgatósági tagja 
volt. Drasche-Lázár a bank kedvezőtlen 
helyzetéről bizonyára nem tájékozódott 
kellően, mert ugyanabban az időben 
a:. Kpitöbanknríl helyezte el családja 
néhány tágjának vagyonát is.

Mint órtesjüliijk a nagyszabású szón a- 
szállítási ügyben az elszámolások reví
ziója folyamutbau van és még oly nagy
mennyiségű könyvelési adatok főliiJvízs- 
gálása van hátra, hogy két hétig is 
eltart, amíg azt befejezik.

Ullmann Gyulát, a közgazdasági vi
lágban, főként , pedig az építkezési 
szakmában kiváló üzleti érzékii ember
nek tartják. A .dúsgazdag Ullmann 
Gyula nagyrészt ingatlanokba fektette 
vagyonút.

Többek között övé a Géza uccai. 
négy oldalra nyíló, hatalmas bér
háztömb. a Hold uccában ötemele
tes bérpalotája, a Vilma királynő 
utón, a Jókai uccában és az Isten
hegyi utón előkelő villája, azon
kívül egész sereg telke van, melyek

Pál a Meplc^s&áerü miíaEájasfctTj 
amely alkalmas forrása lesz 
mazásnak, ha a kormány, bejelen
téséhez híven, véglegesen! 1q ákat 
számolni a titkos társaságokkal.

minisztériumban
többmi Ili írd korona értékei 

zentálnak,
Néhány esztendővel ezelőtt ipari c& máj 
egyéb vállalkozásokba bocsátkozott 
Ullmann Gyula. Megalapitotta a Jfírl) 
asztalosárugyáral és egy lakatosán^ 
gyárat, majd Zakariás Gyulának, ug 
Újpesti Keresztény Nemzeti Egység 
Pártja elnökének társaságában fiatal* 
más strandfürdőt és két házat "épített, 
Több kisebb vállalaton kívül

mega lapította még a Budapesti 
Építő* Részvénytársaságot.

A vállalatok finanszírozásának köz
ponti irányítása céljából pedig meg
alapította az Épitőbankot, mely azután 
később egy ideig finanszírozta a vesz
tegetési botrányban szereplő Földbir
tokosok ős Földbérlők Szövetkeze tót. 
Ennek a finanszírozásnak megkezdósa 
jelentette határkövét az Épitőbank ősz- 
szeoinlása felé vezető útnak, mely a 
közgazdasági konjunktúra összeomlása 
után vált végzetessé a bank és Ull- 
manu Gyilla személyére.

A, szövetkezet* illetve a Vasadi fivé
rek által lebonyolított szállítási 
ügyből kifolyóan komplikált módon 
többmllliárd korona kár érte a ban

kot,
úgyhogy a további finanszírozáshoz 
újabb tokét kellett szerezni. Ullmann 
Gyula, a saját ingatlanaira vett fel 
kölcsönt, hogy az, Épitőbankot megkí
mélje a tőkekivonástól. Kezek a kölcsö
nök még a konjunktúra idejéről kelte
ződtek. A konjunktúra összeomlása 
után rövidesen fojtogatni kezdték u 
kölcsönök.

A konjunktúra összeomlásával vál
ságba került az Épitőbank is, úgyhogy 

(szanálási teryet kellett kidolgozni. 
Ullmann Gyula gavallérom gesztussal
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megint utak 
a táját vagyonit akarta megter

helni nagyobb kölcsönnel,
fiz azojjban a deflációg pénzügyi poli
tika következtében nem sikerült. A 
pénzszűke miatt nem akadt nagybank, 
amely Ullmann Gyula felbecsülhetetlen 
értékii ingatlanaira mogfeldö feltételek 
melleit kölcBönt adjon.

Végill is a mnlt esztendő decemberé
ben a Hitelbankkal — melynek az ér- 
ilckcitaégébo tartozó Hermcs Bankkal 
TnÁr ÖBKzeköttetéaben álltak - - kezdtek 
tárgyalásokat Ebbejj gg időben pat
tant ki a frankügy ég

a Hitelbank a franküggyei buszé- 
függésben esetleg bekövetkezhető 
gazdasági válságra hivatkozva nem 
volt hajlandó az Építő bank fluau- 

fczlrozáaárH,
holott ekkor a mérleg szerint alig 
tizenöt milliárd korona passzívával 
üzemben, ktfzel nyolcvanmii liárd aktí
vát mutatott ki a bank.

A Hitelbankkal folytatott tárgyalások 
>neg!nditása után! a Pénzintézett K<5z- 
Jxmthoa fordultak, ahol Pásztor Miksa 
vezérigasigató megkozdto a szanálásra 
Irányuló kérelem felülvizsgálását.

Vllmann Gyulát azonban a vállalatai 
jsöriil yiharzó események nagyon meg
viselték. Nemrégen különben súlyos 
betegségen esett keresztül. Nómetor- 
hzágbnn orvosi specialisták megoperál - 
lók és csak néhány hónappal özeiéit 
’l.órt vissza Budapestre, Az itthon; le
zajlott események izgalmai annyira 
•nyomasztóan hatottak kodólyállapotára 
ás idegzetére, hogy a u*Ar javulfélben 
Uvö betegségei újra, súlyos abban vette 
Kft jügyhogy , ‘ é

kínyteisn volt Fasor uanatórl 
í ., umba vonulni.
tóovstf erényi Vllmann Gyula, a kiváló 
Kirfrtt oraftkü ember, a társaságokban 
ködvelL többszörösen 'dekorált, egykori 
tttuzárszámdo* nus teljesen magával 
’frhefetlcnfH fekszik a Fasor szanatóri
umban és nem Is tudja, hogy vállalatai 
ttozeomlófélbeu vannak — annak elle* 
néro, hogy a pénzügyi világban szo
katlan gesztussal a saját magánvagyo
nával hozzájárulna ff talpraállitás- 
ho»,

S£8I FAI.TI”

5éIjös aitísnrincsitlnsíg i 
IkHlilrosl búcsún 

tor* Némái DaiiEnt «igáiolt agy 
klilaftnyt

Kft asid '#7 örakgfl sülyos aüto- 
mófnWéitet ^történt ff józsefvárosi 
búcsún.

W. Nemes VaSső ügyvéd feleségű, 
lEífnm’ Pál pénzügyi államtitkár 
leánya, Bnross-títCa 57. számit laká
járól autón: elindult a városba, Ne- 
bncs DezsŐné saját maga vezette az 
níiióf, mely a bllüsjl forgalmúban 
t'snk lassan tudott haladni, Múr-múr 
híkeTjiiÚ a nagy tömegből az autót 
'kivezetnie, mikor a Bai'oss-Jítca és 
h Mária Teréziu-tái: sarkún a bííös.tfn 
tolongó sokaság közül Baki Karola 
“14 éves jbeglédi születésű lány vá
ratlanul az atttő elé került, Nemes
im nem tudta már megállítani ko
csiját és az autó kerekei keresztül
mentek a kislányon.

Ncmcsnó a súlyosan sebesült szó- 
rencsétlen lányt a közönség segít
ségével az autóba emelte és a Ró- 
kus-kórházba hajtott, ahol a lányt 
azonnal ápolás alá vették.

A kislány elhelyezése után dr. Ne- 
mesné a főkapitányság épületébe 
sietet, ahol a központi ügyeletén nz 
ecetről jelentést tett, Nemesné val
lomásáról jegyzőkönyvet vettek fel

Rakovszky készíti a javaslatot a 
titkos társaságok feloszlatásáról

Pakots József és Szabó Sándor vitája 
az Irredentizmus szolgálatáról

A
nap óta

sző végezik a titkos társaságok 
feloszlatását célzó törvényjavas

lat tervezetét.
A miniszterelnök ugyanis mingyárt 
a pártközi konferencia után meg
bízta Rakovszky Iván belügymi
nisztert, hogy a javaslat szövege
zéséről intézkedjék, A törvényja
vaslat címe: „Az egyesülési jog sza
bályozásáról szóló törvényjavaslat" 
és felöleli azokat az irányelveket, 
ameycket a miniszterelnök ismere
tes beszédében leszögezett.

Erről a kérdésről
SZABÓ SÁNDOR

kormánypárti a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— Nézetem szerint a készülő törvény
javaslat megszavazása végleg likvidálni 
fogja a titkos társaságokat. Ebben a 
kérdésben egyébként van egy momen
tum, amely közelebb hozhatja tea ellen
zék és a kormánypárt felfogását egy
máshoz.

A kormánypárti felfogás szerint 
ugyani* különbséget keli tanul a 

titkos társaságok között
Azokat a társaságokat, amelyeknek tag
jai közül bornbavotők, verekedők és 
rendbontók kerültek ki, kíméletlenül fél 
kell oszlatni, viszont azokat a titkos 
társaságokat', amelyekről mindenki 
tudja, hogy kizárólag irredenta célokat 
szolgálnak, nem szabad bántani. Ugyan
ezen az alapon kell kiirtani a kommá- 
nista sojtrendszor alapján működő tit-

belügymiaisztéyumbau pár kos szervezeteket is, viszont azok a bal
oldali egyesületek, amelyek kizárólag 
gazdasági és erkölcsi célok érdekében 
dolgoznak, a jövőben sem korlátozhatók.

Az ellenzék felfogásút erről a 
kérdésről

PAKOTS JÓZSEF

á következőkben ismertette a Hét
fői Napló munkatársa előtt:

— Törvényhozási utón nem lehet küz
deni a titkos társaságok ellen. Ez a kér
dés csak úgy likvidálható, ha a kor- 
mányzat minden olyan esetben kimélet- 
leniil nyomoztat és erélyesen gondosko
dik a megtorlásról, valahányszor kide
rül, hogy politikai vagy más természetű 
cselekmények elkövetői titkos alakula
tokból kerülnek ki.

Amíg a csongrádi gyilkosok, amíg 
az Erzsébetvárosi bombamerénylet 
elkövetőt és más bűncselekmények 
szereplői szabadon járnak, addig a 
titkos társaságokba kapaszkodó ké
tes exlsztenclák virulensek lesznek.

Az irredentizmust nyílt egyesületekben 
is lehet szolgálni, mert hiszen senki 
sem emelhet kifogást még a külföldön 
sem ellenünk, ha mi a trianoni béke
szerződés megváltoztatásán dolgozunk. 
Ez a munka azonban nem titkos társa
ságok felelőtlen cselekedetei, hanem 
okos gazdasági bel- és külpolitikai kon
cepciók érvényesítése által válhatik 
eredményessé.

országi ^Anyavállalatok szerződés- 
levele, mint a francia kormány iá' 
mogatólcvelén a közrn unkaügyi ml* 
nlszter neve

közönséges tanúsítvány.
De a Méhes—Gúrdos-Ordódy-tái’sar 
súg 2— millióért

saját gyártmányú francia vízu
mot és útlevelet

kezesére, amelyek oly kitűnő hatni- 
is bocsátott a kivúudorlók rendol- 
sitványok voltak, hogy azokat a 
francia követség is rendbe nlc vők* 
nek találta, A társaság kitünően 
operált és a tudatlan mwi/rásoft 
srrfralt sikerült bccsapnlok, míg 
végre az egyik felhajtó árulása kö
vetkeztében a nagyarányú csalás
szövevény kiderült.

Az ügyészség Méhes Oszkár Gár- 
dos Jenő és Ordódy Aurél ellen ki
vándorlásra csábítás, ötvenrendbelt 
'csalás és 117 rendbeli közokiratba- 
misitás címén indított vádat és 17Q> 
tanút idézett meg.

NemzelhOzI Orfeum
ezelőtt

TflBURin
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Egyedüli 
nagy varieté 

műsor!

Oroszország népszavazást 
követel Beszaráblában

Olaszország Szovletoroszország mellett
Berlin, április 24.

Monzán! gróf moszkvai olasz
nagykövet közölte Csieserín kül
ügyi népbiztossal, hogy az olasz 
kormány a román kabinet ismételt 
kérése ellenére elutasította a besza- 
ráblat szerződés ratifikálását. A 
szovjetkoTmány erre megbízta ró
mai nagykövetét, hogy fejezze ki 
ezért a szovjetkormány köszönetét

az olasz kormánynak. Az olasz kor
mány lépésében a szovjetkormány 
bizonyságát látja annak, hogy 
Olaszország* élénken törekszik a 
szovjetunióval barátságos viszony
ba lépni. Az olasz kormány által 
felajánlott közvetítést azonban csak 
akkor fogadja el, ha Románia be
leegyezését adta ahoz, hogy Bessza- 
rábiában népszavazás legyen. 
nwwwmmwemwuwvwww

Főtárgyalás 170 tanúval
Monstre-pör a büntoiötörvényszék előtt

Hatalmas aránya kivándorlási 
ügy tárgyalását kezdi meg ma, hét
főn, a törvényszék Nedetzky-tax\ü- 
csa. A főtárgyalásra nem kevesebb, 
mint

178 tanút idézett meg a bíróság,

1924 decemberében a rendőrség raj
taütött egy bámulatosan megszer
vezett társaságon, moly kivándor
lásra csábítással foglalkozott. A 
társaság vezetője Afé/iás Oszkár 
kereskedő, Grfrdos Jenő tisztviselő 
és Ordódy Aurél ügynök voltak, 

százaióh megindult a nyomozás, hogy a lakik mellett a „slepperek1 
balesetért kit terhel a felelősség. | dolgoztak.

A társaság felhajtó! elárasztot
ták az egész országot, 

különösen a bányavidéket és a 
munkásokat Fi’anciaországba való 
kivándorlásra akarták rábírni. 
Csábításaik alkalmával cszakfran- 
ciaországi bányavállalatok munka- 
kinálási igazolványait és a francia 
kormány támogatóleyelét mutatták 
fel. Igen sok munkást tényleg rá
vettek á kivándorlásra és jó pénz
ért azoknak megszerezték a szüksé
ges útlevelet és vízumot is.

A rendőrségi vizsgálat folyamán 
érdekes dolgok derültek ki. Megál
lapítást nyert, hogy úgy a francia-1
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A katonai ügyészség magas
állású tiszteket hallgatott ki 
Okolicsányi László ügyében 

Újabb leleplező irata alapján 
megindult újból a vizsgálat

nyal a főiskolai hallgatók szövet
ségének vezető tagjai közül. Köz
tük Mo'csáry Béla pest környéki gaz
dálkodót is. aki gyakran szerepelt 
már különböző ügyekben és annak
idején részt vett a Fővárosi Operett
színház ellen véghezvitt akcióban.

A legkényesebb azonban az, hogy 
az ügyészség mellett

a katonai hatóságok is munká
ba fogtak és számos magasran- 
gu katonatisztet, őrnagyot, al
ezredest, ezredest hallgattak ki 
tanukéul az Okolicsányi által

Ökölicsán^i László ügyét holnap, 
Kedden tárgyalja Dónk Tivadar 
tablabiró tanácsa. Ezzel kapcsolat
ban előző számunkban már megír
tuk, hogy Okolicsányi az elmúlt 
napokban beadványt nyújtott be az 
Ügyészséghez, amelyben előkelő és 
Magas állású urakra, hivatkozott, 
akikkel állítólag Összeköttetésben 
állott. A hatóságok ezt a védekezési 
formát Okolicsányi. cellatársa. Es
küdt Lajos káros befolyásának tu
laj doni tót Iák és ezért a. Markó-utcai. 
fogházból kiszállították a gyűjtő
fogházba a volt különítményes fő
had nagyot.

Közben azonban Okolicsányi a 
gyüjtőfogházban is munkába fogott 
és cellájában újabb iratot állított 
össze. Ezt az iratot már védője •- 
Altorjay Sándor dr. — számára, ké
szítő tie. mert ugyhitszik kihallga
tása hijján mégis akart a főtárgya
lás előtt részleteket közölni vele.

Az irat azután a rendes, ccnziirá- 
zás ut.iáu l’crc’xs Ernő dr. főügyész, 
a gyüjtőfogház miniszteri biztosá
nak kezébe került, aki éricsitc tta 
’Aftorjay Sándor dr. védőt a töi- 
íéntekröl, egyúttal azonban közölte 
vele, hogy Okolicsányi mintegy 
tizenöt oldalas iratát nem adhatja 
ki saját felelősségére.

Ebben ugyanis rendkívül ké
nyes természetű részletek van

nak.
IÁ!? iratot tehát Sztrache Gusztáv 
dr. főügyészhez, az ügyészség elnö
kéhez küldte és az ő döntésétől tette 
függővé az irat további sorsát.

Közben pedig külsőségeiben is 
rendkívül sokat sejtető kihallgatá
sok történtek az ügyészségen.

Makkai Jenő ügyészségi alel- 
nők maga elé idézte a MEF- 
HOSz több főfnnkcionáriusát.

Ezek a kihallgatások Okolicsányi 
beadványával és védőjének készített 
Iratával voltak összefüggésben. Ki
hallgatták Vitéz Oláh Bélái a MEE- 
HOSz elnökét, Bartha Jánost a 
MEFHOSz főtitkárát és még néha-

Bámulatos

olcsón
vehet

fiFRftUwliy-Délsaroküzlet

Divatkipenv 553.000
Covereoat kabát. . . . . . . .  150.000
Bürterpy köpeny. . . . . . . .  185.000
Wipeord kabát se&el 1,150.000

Értesítés I
Központi irodáinkat április 26 án

I.. Vilin cstt ul ül. sí.
alá helyezzük át.

Újlaki Tégla- és Mészégető Rt. 
EgyuOlt Építőipari ts Hajtttil Rt. 

.. 1 „lalvAn" TAglagytr Rl. 
Laan Svid-Magyar Építő Rt.

fölhozott „kényes természet ü“. 
mozgalom ügyében.

A' vallomásokból kiderül, hogy 
Okólicsányí tényleg állott összeköt
tetésben egy titkos társasággal, 
ahonnan pénzt is kapott messze
menő célok érdekében és abból a 
pénzből juttatott Leir.cr Amália 
gyilkosának. Pödör Gyulának, mi
előtt Csehszlovákiába szökött, illői
vé, ahogy Okolicsányi határozta 
meg: „hazafias célok érdekében el- 
utazott'*. Csakhogy Pödör nem na
gyon fáradozott a jelszavak életre- 
keltósén, örült, hogy barátja. Oka- 
licsányi László révén elmenekülhe
tett Magyarországból, ahol a Leirer- 
gyilkossúg miatt már égett a föld 
a talpa (dalt.

Okolicsányi újabb, irata ügyében 
már meghozta döntését az ügyész
ség elnöke és értesítette Altorjay 
Sándor dr. védőt, hogy azt nála át
veheti.

Újabb letartóztatások várhatók a 
milliárdos ékszer csalás ügyében

Egyre szaporodnak a feljelentők
A rendőrség nagy nparátussal foly- i 

tatja a nyomozást a sz.inío páratlanul I 
álló milliárdos ékszerew-dás ügyében. A | 
nyomozás során regénybe illő részletek 1 
kerültek napvilágra. < 1

A főszereplők jobbára milliárdosok.
Az egész iicry spi rítus rectora Peri Vil
mos ékszerész, akinek Berlinben házal, 
vannak ős ő maga sokszoros milliárdos. 
Peri „s'.epperekct“ tartott, akik rendsze
rint B listás, kis tőkéjű embereket haj
tottak fal. Ezektől Peri kis vagyonukat 
heti 3—í% kamatra vette ál és fedeze
tig állandóan ékszert adott. A fodezetül 
kapott ékszereket mielőtt a kiszemelt 
áldozatnak kiszolgáltatták, előkelő ék- 
szer őszöknél megbeesültették. Ezekkel 
az ékszerészekkel azonban Per! összeját
szott és azok a. hozzájuk küldött ékszar 
előzetes megbeszélés alapján a valódi 
érték 20—W-szorosára taksálták. Az ilyen 
becslési jelc’.iotck sokszor igen mulatsá
gosan folytak lé. A becslésnél rendsze
rint jelen volt Peri valamelyik 
perje. aki az ékszer rizs gátasakor

az áldozat mögé állt és kezével 
tette az, ékszerésznek.

hány millióra értékelje az ékszert. 
sokszor névjegyei küldőt! a becsi • 
melyben közölte az ékszerésszel, 
hány millió 
előkelő

j eset volt, mert Peri többektől visr.zs- 
I vette az ékszert, helyette váltót adott 
| és így ezek a hiszékeny emberek

utolsó fillérig mindent, elvesztettek.
I A megriadt emberek a rendőrségre fn- I a... n_ > p..i < utót

in

Pci'l 
ÖHCfr, 

közölte az cksxaróstiel., hogy 
bcvsártékel mondjon. Az 

ékszerészek hcwlésében senki 
sem kételkedett és boldogan adták ál a 
pénzt Perinek.

Kel-három hétig Peri iwntosan fizette 
a kamatokat, de később beszüntette a 
fizetést és kijelentette, hogy a pénzt 
nem tudja visszaadni, hanem helyette 
az illető tartsa meg az ékszert. h7. em
berek örömmel fogadták el az ajánla
tot és csak amikor az ékszer értékesíté
sére került a sor, tudták inog, hogy 
azok bizony még <’ kosztra kiadott ösz- 
szeg ötödéi sem...érik.. De ez még a jobb

toltak és Pert cJlwi feljelentést tettek, 
így kerüllek a rendőrségre Pert Vilmos 
és cinkostársai: Neural !i Artúr, 
Vilmosáé, Radácsi Margit. Landler fal
ván, Kaufmann Jenő, akik felhajtok 
voltak, továbbá az ékszerészek közül 
IJ'eisz Sándor Vilmos császár úti. igaz 
Sándor Kossuth Lajos-uccai, Diamant 
Nándor Teréz-kör üt i. dúsgazdag előkelő 
ékszerészek. Feljelentés érkezeti Rétin- 
"i-r Mór (’alvin-té.ri ékszerész ellen fa, 
aki külföldön tartózkodik és Sclingcr 
Miksa ellen, akit azzal gyanúsítanak, 
hogy Peri társa volt. Ralin ger Miksa 
mcp. neszei te n bajt és külföldre szökiilt.

Az ügy kipattanásukon a károsultak 
tömegesen jelentkeztek a főkapitánysá
gon. Nagyrészt egyszerű kisemberek. de 
vau közöttük egy Imdfigyniinisztorimni 
ezredes, egy hadbíróság! alezredes, akik 
50 -50 milliót veszteitek, továbbá egy 
bankigazgató 15(1 millió veszteséggel.

A bejelentett kárösszeg már meg
haladja az egymllliárd koronát.

A folyton érkező feljelentések bői mind 
löbb kereskedő nerc kerül, felszínre, okik 
szintén tagja.* voltak a bünsz.ihetkezet- 
r.ek. így szó van többek között

egy közismert Károly körúti, 
vábbá egy évtizedéé Andrássy 

cégről is.

tő- 
úti

A letartóztatottak kihallgatása vasár
nap in folytatódott. Újból kihallgattAK 
az őrizetben levő Iga:: Sándor Kossuth 
Lajos-ueeai . ékszevéaSt is, aki igazolta 
jóhiszeműségét és r

ig.v a rendőrség szabadlábra he
lyezte.

Áztassunk „Asszony-*, 
dicséret"* mosóporral, 
mossunk utána „Szar- 

vas“ szappannal.
így r fehérnemű 
tökéletes kímélés mellett 

j CJ fáradság nélkül x í
a legtakarékosabb módon ’tf 
a legrövidebb idő alatt 
csodásán tiszta lesz.

HUTTER 
MOSÁS

í A városi közmunkák 
kiadásának új rendje 
Megszűnt a párlarány szerinti 

felosztás
1 Az utóbbi időben sokat beszéltei? 
a Fővárossal összeköttetésben állói 
vállalkozók körében arról a hihetőt* 
lennek hangzó állítólagos mcgálla* 
podúsról, mely szerint

tt kiadásre . kerülő városi köz- 
I munkákat az: egyes pártok előre 
i mcgdllapitott arány szerint oszt

ják fel h iveik között.
Ilögy a híresztelésnek némi alapjai 
van, azt igazolni Iái szóltak a körül
mények, amelyek között egy-ery 
közmunka, odaítélése történt. A köz
építési bizottság ugyanis nemrégeni 
külön albizottságot kreált, melyben. 
minden párt részéről cgy-cgy tag 
foglalt helyet. Ez az albizottság «■ 
versenytárgyalások eldöntése elölt 
minden alkalommal összeült s 
meghízottak maguk között

Június negyedikéig nem lesz 
törvény a költsékvefésbel
Vasárnap is ülésezni

A nemzetgyűlés ma hetedik napja 
folytatja a költségvetés általános vitá
ját, amely előrohíthatóan

csak a klotiír alkalmazásával lesz 
befejezhető.

Szabó Imre és Pakots József vitarende- 
zök vasárnap délelőtt állították össze a 
legközelebbi napolt: szónokainak listáját. 
Ez ii. lista a következő:

Hétfő: Shavsz. István. Kéthly Anna. 
Szakács Andor, Párnái Dániel. Kifajka 
Lujofí.

hedd: Drózdy Győző. Györki Imre, 
Kiss Menyhért, Peidl Gyula.

Szerda: Nagy Vinve. Szabó Imre, Pa- 
lx>ís József, Dénes István.

Csütörtök: Peyer Károly.
Tekintettel arra, hogy a kormúnypávl 

is kénytelen egy-egy nagyobb ellenzéki 
felszólalás után ellenszónokot, állítani, 
valószínű, hogy <z legközelebbi napokra 
előjegyzett * szónokok tartalékol hatók 
lesznek a korlátozott vita tartamára.

fog a nemzetgyűlés
Péntoktúl köztivé ugyanis minden szó
nok csők egy-egy órát beszélhet és ab
ban az esetben, ha a kormánypárt a 12 
órás ülések bevezetését fogja kérni, 
szükség lösz felszólalókra. A részletes 
vita egyébként 20 napol fog igén-yíx:- 

i ranni, minthogy az uj há:z szabály ok szc- 
rótí egy-egy tárcának a tárgyalása kei 
napig tarhal. Ilyen körülmények között 

befejezett ténynek tekinthető, hogy

a kormánynak jnníos 1-lg. vagyis 
a genfi tanácskozásokig iwiii sikerül 
törvényerőre emeltetnie az 192K—27. 

évi költségvetést

Épen ezért valószínű, hogy a ttctnzrígyű
lés elnöksége minden eszközt meg fog 
i apadni, az ellenzék ellenállasának le
szerelésére. Mint legújabb eszközt enili 
tik, hogy

a nemzctgyflléo vasárnap fa ülésezni 
fen

előre megálló padiak abban, hogy 
az egyes munkákat mely váltal- 

kozó kapja.
Heteken át az így elkcszJtcfí li-l.l 
alánján ítélte oda a közepi lésí bí
zott ; a közmunkákat a verseny
tárgyalások kiszcjuek részt vevői
nek, ami természetesen nem tetszett 
a. mellőzött vállalkozóknak s köve
telték, hogy a sziikkörii albizottság 
helyet ismét a plénuni döntsön a 
munkák kiadósa toki ideiében.

A vállalkozók kívánsága most tel
jesüli. mert egy váratlan incidens 
felborította a bizottsági tagoknak 
lenti megállapodását. A legutóbbi 
albizollsági ülésen ugyanis a meg
bízottak nem tudtak megegyezni 
égj liiilliúrdus munka odaitélése- 
beu. mire elhatározták, hogy az ed- 

; dig rendszeresített
1 clő‘.r>tes megbeszélések’'! meg

szüntetik
s ezentúl a bizottság plénumában 
fogják eldönteni, lufey ki kapja 
meg az egyes közmunkát. A pártok 
megbízottai ezt a határozatot a köz 
épilcsi btaQitaagnak be is jelentették



4 HÉTFŐI NAPLÓ
* ’RuifapfctU, április 26.

„ • ■ >r ■ ur __ _■ xi Mrasek Amáliának ezzel b vallomá-

A« alsóerdósor uccai
édesanyjának megrendítő talál- S:

Mrazek Amália különben-----
teljesen gyógyultan kijött a 
házból és visszaköltözött az

édesanyjának megrendítő talál
kozása Mrasek Amáliával 

Schenk József civakodás közben akarta megfojtani 
barátnőjét

Az Alsóerdősor ucoCii támadás 
ügyében a rendőrségen tegnap le
tartóztatták Schenk József 24 esz
tendő* kifutót. A letartóztatást 
igen érdekes események 
meg. A támadás napján 
Mrasek Amália barátnője, 
Anna pontos személyleirást

előzték 
ugyanis 

Varga 
adott 

.arról az állítólagos újpesti ügy
nökről, aki gyakrabban megláto
gatta Mrasek Amáliát és aki a. kri-
tikos estén utolsó vendége volt a 
leánynak. Mrasek Amália első ki
hallgatása alkalmával szószerint 
nmgegyező személyloirásl adott a 
tettesről és e személyleirások alap
ján indították meg a nyomozást. _

\ Vogel József kapitány vezote- 
BÓvol nyomozó detektívek megálla- 
Ipltották, hogy

a Bob utca »4. számú házban 
levő illatszertárbau alkalmazás
ban állt egy kifutó, akire pon
túban ráillett a két leány által 

adott szcméiyleirás. a
A fiatalembernek Schenk József a 
neve, régebben esztergályossegéd 
volt, azonban már hosszabb idő óta 
munkanélkül van és mivel nem tu
dott mást állást szerezni, üzleti ki
futó lett. Schenk Józsefet ' néhány 
'nappal az Alsóerdösor uccai táma
dás előtt elbocsátották állásából és 
vz még valószínűbbé tette a gyanút, 
mert arra lehetett, következtetni, 
hogy miután állás nélkül maradt, 
Mrasek Amália kifosztásává! akart 
jfén/.ljez jutni. Vogel kapitány in
téz kelesére nyomban detektívek 
siettek ki a Ferenc tér 8. szánni 
házba, ahol Schenk József édesapja, 
Idősebb Schenk József cipészinester 
lakik és

előállították a főkapitányságra 
a Dob uccai drogéria kifutóját.

’tScfienk Józsefet azonnal autóba ül
tették, kivitték a kórházba és szem
besítették Mrasek Amáliával, aki 
fel ismerte támadóját. Ugyancsak 
{felismerte a támadót Varga Anna, 
valamint az Alsóerdösor uccai ház 
többi'lakója is.

Schenk József azt állította, hogy 
Mrasek Amáliát sohasem látta és a 
támadás délutánján egy ideig a 
Muiikúsbiztositó Péuztáv Drégely 
uccai rendelőjében, később pedig 
Nziilei lakásán tartózkodott. Ártat
lansága mellett bizonyított az is, 
liogy míg Mrasek Amália vallomá
sa szerint támadójának hüvelykuj
járól hiányzik a körme.

másra bírni Mrasek Amáliát. El
mondotta a leány, hogy Schenk Jó
zsef bizalmas barátságban élt vele 
és gyakran pénzzavarából is kise- 
gilőtte a fiatalembert. A támadás 
estéjén is hasonló

pénzügyről volt köztük szó, ősz- 
szevesztek. mire a fiatalember 
annyira felindult, hogy leteper- 

te és fojtogatni kezdte.
A leány ekkor elájult és hogy ké
sőbb mi történi, arról népi tud.

Beismerte még, hogy első vallo
mását az^rt vonta vissza, mert

nem akarta, hogy Schenk Jó
zsefnek baja legyen.

mar 
kór- 

AÍsó- 
efdősor uccui házba. Vasárnap az
után szokatlan és különös látoga
tója volt az Alsóerdősor arcai 
ö r ömlán y - tan yán a k.

Schenk József édesanyja felke
reste Mrasek Amáliái, 

hogy megtudja a leánytól, valóban 
az ő fia-e a tettes? Schenk né sírva 
könyörgöít a leánynak, 1 
döntse bajba a fiát és igy 
meg az igazi tettest. 
Amália az anyja előtt is 
tette, hogy Schenk József ütötte le. 
Idősebb Sehrenkué azonban a lány 
állítása ellenére is megvan győ
ződve fia ártatlanságáról, és hol
nap vallomás tétel re jelentkezik a 
rendőrségen, hogy alibit bizonyít
son fia mellett.

hogy ne 
_• nevezze 
de Mrasek 

kijelen-

Gömbös Gyula Pakots Józseftől 
felvilágosítást kért a Szózat elbocsátott munka= 

társainak memorandumáról

Eekhardt Tibor kijelenti, hogy a Szózat ügye őt 
nem érdekli

Az egyik reggeli lap tudósítást 
közöl a Szózat elbocsátott munka
társainak arról a memorandumá
ról, amelyet Pozsonyi Vilmos és 
Pakots József képviselőknek küld
tek meg és amelyben a fajvédő lap 
végkielégítés nélkül uccura került 
alkalmazottai intervenciót kérnek 
jogos igényeik érvényesítése érde
kében.

GÖMBÖS ÍGY ÜL A

vasárnap délelőtt érintkezésbe lé
pett Pakots József nemzetgyűlési 
képviselővel és felvilágosításokat 
kért tőle a Szózat munkatársainak 
meinorond urnáról. Gömbös Gyula 
Pakots Józseffel folytatott beszél? 
getése során a leghatározottabban 
megcáfolta, mint hogyha ö valaha 
is olyan értelmű kijelentést tett 
volna, amely szerint „elvi harcban 
nem számit. ha nehány exisztcncia 
elbukik". Ellenkezőleg, ő mindent 
elkövetett, hogy az elbocsátott mun
katársak anyagi helyzetén segítsen. 
Ebédakciót rendezett, sőt lakást is 
adott egyeseknek. Éppen ezért arra 
kérte fel Pakots Józsefet, közölje 
vele a memorandum pontos szöve
gét és az aláírók ^jvsorüt, Pakots

József Gömbös Gyula érdeklődésére 
az válaszolta, hogy a memorandu
mot még nem kapta kézhez és igy 
annak sem 
Íróiról nem 
gositást.

A Szózat 
sainak ügye 
parlament folyosóin is szóbakerült, 
Meskó Zoltán ugyanis Eekhardt 
Tibornál érdeklődött a fejlemények 
iránt, mire

ECKHAKDT TIBOR
kijelentette, hogy őt

tartalmáról, sem alá
adhat bővebb felvi Iá

el bocsátott in unk alá r- 
szom balon délután a

párizsi jelentésnek szövegéi; közölje 
Lukács György, volt miniszterrel* 
aki a Népszövetségi Ligák Uniójá
ban Magyarország födelegútusa.

LUKÁCS GYÖRGY
a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munka társának:

— A hágai nemzetközi bíróság 
dönt, mindazon esetekben, amelyek 
két. állam közötti konfliktust idéz? 
nek elő. Errevonatkozóan a Arrwi- 
zetek Szövetségének paktuma. vilá- 
gos és félre nem magyarázható ren
delkezést tartalmaz. A népszövet
ségi paktum idevonatkozó szakasza 
szerint a hágai nemzetközi bíróság 
elé csak olyan ügyet lehet terelni, 
amely « nemzetek közötti jó egyet
értést és a békéi veszélyezteti.

A Frankiig.'ben hozandó bírói 
iélet távolról sem lehet, alap 

semmiféle konfliktusra.

A szuverén magyar bíróság Ítélete 
nézetem szerint nemcsak minket* 
magyarokat, hanem a külföldet is 
teljes mértékben k{ fogja elégíteni* 
éppen ezért

a frauk ügyet nem lehet úgy fel
tüntetni, mintha az a magyar és 
a francia nemzet közötti egyet
értés megzavarására alkalmas 

volna.

Különben is, bármilyen vitás kér-» 
désnek a hágai nemzetközi bíróság 
elé terelése csak a. Nemzetet: Szö
vetségének tanácsán keresztül tör
ténhetik. A Nemzetek Szövetségé
nek tanácsa az ilyen ügyeket tár- 

• gyalás alá veszi cs megállapítja, 
hogy a szóban forgó kérdés alkal
mas-e a béke megbontására. Ila a 

. tanács úgy döntene, hogy a béke 
veszélyeztetve van, az ügy kiadatik 
a hágai.nemzetközi bíróságnak dön
tés céljából. Csakis ilyen mélyre-' 

t hptó koníliktus esetei tartoznak a 
népszövetségi tanács és ezen kérész- 

’ tül a hágai nemzetközi biróság'elé. 
J Ismétlem tehát, hogy

a frank ítélet nem lehet semmi
féle konfliktusnak és igy a há
gai nemzetközi bíróság döntésé

nek tárgya.

az ügy nem érdekli,

mert ő| a Szózat szerkesztéséről 
adminisztrációjáról, bár sajtófőnök 

[volt, soha meg nem kérdezték. Né- 
ihányszor figyelmeztette az illetéke
seket arra, hogy ne részletekben se
gélyezzék a Szózatot, mint az orvos 
injekciókkal a haldoklói, hanem 
akár gyűjtés formájában, akár inp
uton, egyszerre hozzanak össze na
gyobb alapot a lap fellendítésére. 
Öt azonban nem hallgatták meg és 
igy elhárít magáról nfinden felelős
séget.

és

TW- .. addig
Schenk József keze teljesen cp és 
uz arcán .sincs seb. holott Mrasek 
J mái ia első vallomása során azt 
állította, hogy támadója arcát vé- 
gjigkarmotta. Schenk Józsefet azon
ban tagadása ellenére is őrizetbe 
vették. Tegnap azután elhagyta a 
kórházat Mrasek Amália, akit, be
idéztek a főkapitányságra és ismét 
fr/.embesiíettek Böbénkkel. Mrasek 
ekkor visszavonta vallomását és

azt állította, hogy ismeri ugyan 
Schcnkct, de nem a fiatalember 

volt a támadója.
A leány újabb vallomása érthető 
feltűnést keltett, a rendőrségen, 
inért, teljesen érthetetlen volt, hogy 
Mrasek Amália először felismerte 
a tettest, később pedig nem, holott 
h barátnői valamennyien Schenk- 
ben ismerték fel a támadót. Vogel 
kapitány erre tovább folytatta a 
kihallgatásokat és régül is kereszt
kérdésekkel sikerült pontos vallo

Briand a frankitéletet 
a hágai nemxetköxi bíróság elé akarja 

vinni
„A szuverén magyar bíróság ítélete nem tartozik a 

hágai fórum elé“ — mondja Lukács György 
Párizs, április 25.

(A Hétfői A'ojrfó külön tudósítójának tolcfonjelentésc Bécsen út.)
Teljesen beavatott helyről szerzett értesülés szerint B r i a nd 

miniszterelnök a frankögyhen bevárja a magyar bíróság ítéletét. 
Az ítélet publikálása előtt Briand nem hajlandó érdemleges nyilat
kozatot tenni a kormány álláspontjáról a frankhamisítás bűnügyé
ben. Azok, akik Briand felfogását e tárgyban közelről Ismerik, úgy 
tudják, hogy a francia miniszterelnök Fontanier képviselő inter
pellációjára adott válaszának azt a részét amelyben azt mondotta, 
hogy nemzetközi bíróság elé viszi a frankügyet, ha a magyar bíró
ság csak látszatitéletet hoz, úgy értette, liogy a kérdés felülbira- 
lására a hágai uemzeközi bírósághoz fog fordulni.

Legczebb Ltgjobb Legolcsóbb

PAP^PAP^PAP
Kárpitosáru, vas 
és rézbutorgyára

SzSr.yag, pokróc, uggony, ágy- és 
asztal toritök, gyermekkocsik, nyugszékek, 
le&nyszoba-, előszoba- és kertlbntorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaphatók

GICHNER JÁNOS
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20. 
Nagy katalógust 4000 Kellenében postán küldök

K. B.
A Hétfői Napló munkatársa szűk-1 ségosnck’ tartotta, hogy ennek a

Fordautó
1 tonnás, jő karban 

olcsón eladó
Cím a kiadóhivatalban

Metró Qotdwyn-
Fanomat világattrakció DOMOLA l,lUAN <HSH$el WVrlVliR aROYAL APOLL0-ban

•« évad legkátalma- 
sabb fllmlo

I
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HÍREK
Gól Grazion és Györki Imre 

szövöteszlk n Hözban 
a szénnüíy politikumul

A katonai széneszúHílás botránya a 
politikai köröket js élénken foglalkoz
tatja. Búr megállapítást nyert hogy az 
ügyben sem kormánypárti, sem ellon- 
téki képviselők nem szerepelnek.

politikumként kezelik azt a kérdést 
hogy magaspaugu katonatisztek 
köztisztviselők tagjai lehetnek-e 

vá 11a la tok 1 & a zga t ósága nak.
•őt egyesek erősen kifogásolják, hogy 
uemzetgyüléfei képviselők is részt ve
hessenek olyan vállalatokban, amelyek 
íz, állaimnál bármilyen formáljnn ősz- 
szekötteté^t, vagy kapcsolatot tartanak 
fenn.

GAÁL GASZTON
■r/oinbaton este a parlament jobboldali 
folyosóján őrről a kérdésről élénk vitát 
folytatott több kornián&árti képviselő
vel. A Viktória malom esetére célozva, 
kijelentette, hogy a költségvetés vitájá
ban elmondandó beszédjében

követelni fogja a kormánytól egy 
olyan törvényjavaslat benyújtását, 
amely megtiltja, hogy köztisztvise
lők és képviselők részvénytársasá
gok igazgatósági tagjai lehessenek.
A Boc/ier-ügyben Gaál Gqszlon Mar- 

schal Ferenc kormánypárti képviselőre 
'célzott és elmondotta, hogy az, ügyet a 
nemzotgyülésen nyilvánosan is pertrak- 
tálul akarta, sőt előre megmondta Mar- 
schal Ferenc kormánypárti képviselő
nek, hogy a nemzetgyűlés ülésén meg 
fogja támadui. Minthogy azonban Mar- 
\schal Ferenc. ki jelenteti c, hogy a Vik- 
lórid igazgatósági tagságáról Irmon- 
dőlt, a támadásiól elállót!.

Gaál Gaszton követelése azonban 
[aligha fog teljesülni. A vita résztvevői 
■ ugyanis azzal válaszoltak Gaál Gaszton 
.indokaira, hogy éppen az állam éjde- 
’keiro való tekintettel, kell a vállalatok 
[vagy részvénytársaságok működésébe 
betekintési lehetőségei nyújtani egyes 
Kközhivatalnokoknak. Ezeknek a rende
den magasállásu közfunkeionáriusoknuk 
természetesen fokozott gondossággal kell 
ellenőrizniük a vállalat működését, 
'amely előkelő köztisztviselőknek és 
ipolitikusoknak az igazgatóságba való 
beválasztását nyilvánvalóan anyagi ér
cekből tartotta szükségesnek Általáno
sítani tehát nem lehet, és igy ez a kér- 
pés törvényhozási utón nem is rendez- 
^hetö.

Az ellenzék szónokai a költségvetési 
vitában a szénaszálKfási botrány poli
tikumának egy nutStfe oldalát óhajtják 
gzóvátenni,

GYÖRKI IMRE
04 ügyben a következőket mondotta a 
Uétföi Napló munkatársának:

— A szénaszállitási panama az utóbbi 
időben kifejlődött

különleges protekciós rendszer 
egyik jelensége.

Legutóbb ugyanis én hozzám, de más 
ellenzéki képviselőtársaimhoz is egyre 
többen jöttek panaszokkal, amelyek sze
rint

ti legtöbb állami pályázatnál nem 
tartják be a szállítási szabályzatot,

hanem nyilvános pályázat mellőzéséeel 
csak e célra kijelölt egyéneket szólíta
nak fél’ pályázásra. Az így megsziiki
tett névsorból azután a legtöbbször 
nem az kapja a megbízást, aki a leg- 
olcsólib ajánlatot teszi, mert a zsűri 
arra az álláspontra helyezkedik, hogy 
a legolcsóbb ajánlat irreális és így 
nincs garancia arra, hogy az ajánlat
tevő eleget tesz kötelezettségének., Ezp» 
az állapoton változtatni kell, mert ab
ban az esetben, ha a közszállítási sza
bályzatot az illetékesek mindig szigo
rban betartanák, a minimálisra le
sietne csökkenteni a yzénaszdllítási pa
namához hasonló esetek megismétlő
dését,.

TelefonBjtáqpvjHoEíjs.
Szerkesztöségiink felafonszám* 

megváltozott: J. <2—35 helyett az uj

Á kormányzó cs * minhztérel- 
nök tereplovaglá^on. Vasárnap dél
ben u Vérmezőn Almásg Imre gróf 
iereplovaglást rendezett, amelyon 
Horthy Miklós kormányzó, Bethlen 
István gróf, miniszterelnök, ítakov- 
sxky Iván belügyminiszter és Csá- 
kg Károly gróf honvédelmi minisz
ter is részt vettek. A terep lovag
lást megelőzően a kormányzó és a 
miniszterelnök az Ufa mozgókép
színház bemutatóját tekintették 
meg.

— Appouyi Albert gróf vasárnap 
délután hazaérkezett. Apponyi Al
bert gróf, aki tiz nappal ezelőtt 
most vásárolt dunántúli birtokára 
utazott, vasárnap délután hazaér
kezett és hétfőn már be is kapcso
lódik a politikai éjeibe. Hétfőn dél
előtt ugyanis résztvesz a Külügyi 
Társaság értekezletén, amelyen a 
kisebbségi magyar javaslatot tár
gyalják. A költségvetési vitában I 
Apponyi Albert gróf, hír szerint, 
mm vesz részt.

—■ Ma este bezárul a vásár, melyi 
sorában szép számmal szerepeltek 
még egyre Budapestre érkező külföldi 
és vidéki vendégek is. A kiállítók üz
leti sikere a mutatkozó óriási érdeklő
déshez mérten fejlődött. Egyes cégek 
még a vásár utolsó napjaiban, sőt va
sárnapon is lényeges üzleteket kötöttek. 
A vásár ma, hétfőn este 7 órakor az, 
eredeti tervnek megfelelően befejezést 
nyer.

—- Az újlaki bősök emléktáblájá
nak leleplezése. Vasárnap délelőtt 
leplezték le fényes ünnepségek mel
lett 86 elesett újlaki hősnek az új
laki templom falába vésett emlék
táblái at. Az ünnepségen megjelent 
József főherceg, Janit y Kopsárd tá
bornok, llipka Ferenc főpolgármes
ter és Sipőcz Jenő polgármester 
Andréka Károly főkapitányhelyet
tes üdvözlő szavai után József fő
herceg hatásos beszéd kíséretében 
leplezte le a szép emléktáblát. Az
után Csiszárik János püspök felol
vasta a beteg lfercegprimás üdvözlő 
sorait, majd Sipőcz Jenő a főváros 
nevében átvette az emléktáblát.

— Levágta a gép egy munkás ke
zét. A MÁV igazgatóságának 
Andrássy-ut 73—75 alatt lévő nyom
dájában egy gép elkapta Brúder 
István 35 éves nyomdászsegéd jobb
karját és azt tőből lemetszette. A 
szcreiiósétlep munkást. életveszélyes 
állapotban a Rókusba vitték.

— Balneológiái kongresszus. Vasár
nap délelőtt folyt 1© az üllői úti klinika 
helyiségóban a bel neológjai /jngresstns 
harmadik napja. A gazdasági osztály 
nagygyűléséi! Lengyel Zsolt államtitkár 
elnökölj Felhív Lipót és Angyal Már
ton előadása után Bánó D^zső kormány
főtanácsos az ingó jelzálogkölcsönnek 
a fürdőügy fejlesztőénél való jelentő
ségéről tartott aagy érdeklődéssel hall
gatott előadást.

—- Temetés. Vasárnap délelőtt 
nagy részvét mellett temették el 
Eisnmann Gyulánét, Eisnmann 
(Gyula textílpagj’kereskedő félésc- 
gét, aki hosszas szenvedés után 47 
eves korában halt meg. A gyász
szertartáson, amelyen a főpolgár
mester is képviseltette magát, és a. 
fővárosi társadalom sok kiválósága 
vett részt, Hevesi Simon főrabbi 
nagyhatású beszéddel búcsúztatta a 
halottat, akit rokonai és barátai
nak nagy tömege kisért el utolsó 
útjára.

Telefonszám- változás:
Szerkesztőségünk felefonszáiua 

megváltozott: J. 62—35 helyett az uj 
szám J. 5—93.

— Dénes Ixván nyilatkozata. A 
Dénes István nemzetgyűlési képvi-

1 selő ellen tett feljelentés ügyében 
Dénes István a következőket mou- 
dotta munkatársunknak:

— A teljesen alaptalan feljelen
tés nem más, mint Vasadiék két
ségbeesett kapkpdása. Mindent 
megkísérelnek, hogy minél na
gyobb z-uvart keltsenek. Az egcsz 
feljelentés közönséges rágalom, A 
tényállás tisztázódni fog. Azok el
len a lapok ellen, amelyek Vasa
diék feljelentésének adatait velem 
szemben valódiaknak Fogadták el. állott. A_ kisiklás következtében sze-

— A beomló föld maga alá teme
tett egy kisleányt. Az újlaki tégla
gyár agyagbányájábau földcsu
szamlás történt , és épnek következ
tében a. beomló told maga alá te
mette Mizsó Forenc munkásnak a 
közelben játszadozó egy esztendős 
Gizella nevíi lányát. A kisleányt 
eszméletlen állapéi bán húzták ki a 
föld alól és f.z Uj Szent János-kór- 
házba szállították.

-- Az Országos Gyermekvédő Liga 
közgyűlése. Vasárnap délelőtt folyt, le 
a Vár megy élni zán az Országos Gyer
mekvédő Liga harmadik közgyűlése- 
Albrecht kir. herceg ejnpkl megnyitója 
után Neugebauer Vilmos, a Lliga igaz
gatója ismertette az -vl működés ered
ményét, majd Klebclsberg Kuno gróf 
kultuszminiszter tartott nagyszabású 
előadást a gyermekvédelemről.

— Nyilatkozat. A Hétfői Napló- 
Har „Bárd Budapest, 
Newyork“ cira alatt 
cikkre vonatkozóan 
hogy a cikket téves 
alapján irtum, az abb'an foglaltuk 
valótlanságáról és a Bánl-ccg kor
rektségéről, meggyőződtem, miért is 
sajnálkozásomat fejezem ki, Sági 
Pál,

— Ismeretlen öngyilkos a hűvös
völgyi réten. Vasárnap délben a 
hűvösvölgyi nagyréten lévő von 
deglő mellett egy 40 évj körüli m.un- 
káskülsejü férfi mellbclőtto magút. 
Mire a mentők a helyszínre érkez
tek, az öngyilkos ember meghalt. 
Semmiféle iratot nem találtak nála. 
Kilétének megállapítására megin
dították a nyomozási. *

— Kisiklott a dombóvári vonat. 
Tegnap.este a Gyálf utj vasúti ke
reszteződésnél a dombóvári személy
vonat három utolsó kocsija kisik-

A Hitelbank 
egyik hivatali épületét 
bérházzá alakítja át

vagy Bárd 
megjelent 

kijelentem, 
információk

A nagy vontatottan induló állami 
lakásépítkezés mellett, mely csak 
alig enyhíti a súlyos lakáshiányt, 
dicsérettel kell megemlékeznünk cg:/ 
erélyes magánakcióról, mely né* 
káiig hónapon, belül közel neggvetí 
lakás építésével igyekszik könnyí
teni a súlyos krízisen.

Néhány nappal ezelőtt ugyanis a' 
Magyar Általános Hitelbank clh.H 
távozta, hogy a Józseftér 8. szánni 
házban levő vállalatai irodahelyi
ségeit központi palotájába költözz 
tuti át. Ebben az ötemeletes házban 
mely tudvalevőleg a Hitelbank tu
lajdonát képezi, lakások egyáltalán 
nincsenek, hunom csakis a bank ér
dekkörébe tartozó vállalatok iro.lt- 
helyiségei vannak elhelyezve, itt 
vau a. Mezőhegyes! Cukoripar. t 
Georgia, a Pestszentlőrinci légii- 
gyár és még néhány más kisebb 
vállalat, melyek átköltöznek a. 
Hitelbank József-léri palotájába H 
az igy megürült házat, amely ere
detileg is bérház volt, visszaadják • 
egykori rendeltetésének.

Információnk szerint «.;• élt költöz
ködés május első napjaiban meg ii 
történik, mindjárt hozzákezdenek a 
tatarozás! munkálatokhoz, úgy, 
hogy a. lakások augusztus elveiért, 
már bekül főzhet ők is lesznek. Az ni 
bérházban az iroda hely i ségeket, 2-3 
szobás lakásokká alakítják át s igv 
mintegy 10 -50 uj kislakás vár.vt
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KÖZGAZDASÁG
Pensömérlesek

A. M««?ar Altólúno. Hitelbank I

január l-i u'cfnsn“ óvi április >
BOtó.'^wy'wliivott “^“ú’é“61“803'2» .

javasolni olykep, tókérP, 2o,W3.323
atókitósáru . 

» t« sík A 41,<00.000 »enl!(í r‘,8z’ f‘írlim.4k 828.000 darab egyenként 
n^urv. rúkü ré»av6nyne tóendtl 

.1 .u, VT 11 tervbevéve olymódon,
Í4X a jelenleg forgalomban levő rész- 

mÍHílrn 25 darab 5. «»««'>• 
W°l 50 praíllí nMrtckű 
fíuíevonalni. Gondoskodás 

réizvénvf'k is a részvényesek rendclke- 
tóiére ' ílljnnak. Egyúttal 
lottó an Igazgatóság » 19~>.
tóórlrgít. 8’M7'841 í
milliárd 98,020.758 korona 7o fillér itóztó 
nyereséget tüntet fel (tavaly 
"0.004,7113.757 korona 81 ílllér) ps elható 
Torta, hogy a közgyűlésnek javasolni 
fogja, hogy az W25. évre osztalókopgo- 
aull 1,725.000 darab részvény után osz
talékképpen 34.500 millió korona, vagy
is részvényenként 20.0011 korona (tavaly 
16.000 korona) Hzcttcssék, továbbá az 
értékcsökkenési tartalékalap javadal
mazására. 1850 millió korona, a nyug
díjalap erösbltésére 2500 millió korona, 
u báró Kornfold Zslgmoad-segélyalap 
javára 562,491.990 korona, a báró Ull- 
mann Adolf jubileumi alap javéra 
914,909.500 korona, az Alkalmazóiak ju- 
blleiunl segélyalapja javára 232,102.100 
korona fordittnssék. , , , ,

A resti Magyar Kereskedelmi Bank 
igazgatósága WVÍsa Eiilöp elnöklete 
alatt tartott illésében elhatározta, hogy 
az április 30-ára egybehívandó 83. ren
des évi közgyűlésnek javasolni fogja, 
hogy a bank felértékelési mérlegét 
2.5 millió pení6 töMvcl, 25 millió penab 
tőketartalékkal ét VeW>t>
nyut/dljrendexésl tartalékkal állapítsa 

"’x' Kereskedelmi Bank felértékelési 
nyitómérlege az eddigi 181 millióid sa
ját tökével szemben tőkében és tartó- 
lókban — a uyngdijrcndezért InrUiloK 
nőikül — 625 milllárdot mutat ki. Ezen 
felül kereken 75 milllárdot. helyez tar
talékba nyugdíj céljaira, minthogy a 
bank vezetősége jobbunk látja, hogy a 
ttyugdíjterhek fedezetére elegendő tőket 
hasítson ki, amely lehetővé teszi a kr 
tünö hivatalnoki kar részére megfelelő 
nyugdijak megállapítását anélkül, hogy 
az ebből eredő teher — amely evröl- 
évre kétségkívül fel fog merülni — a 
Sövőben a folyó üzleti eredményeket 
csökkentené.

'Az igazgatóság indítványozni fogja, 
hogy az ezidöszorlnt 2000 korona név
értékű részvények 50 pengő névérlékre 
bflj’egeztcssenej, út. Beszvényösszevo- 
nás nem lesz: ■-Egyidejűleg bemutatták 
az, 1925 évi uáKzónmdúsaknt. Ezen zár
számadások 35.362.454.997.93 korona 
liszt* nyereséggel végződnek, amelyből 
25 milliárd osztalékra fordíttatik oly
módon, hogy az 1925. évi szelvények 
bO.009 koronával fognak bovóltatni, 
szemben a multévi 30.000 koronával.

A l’catl Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesület >(J25 január 1-1 ujértékelési 
mérlege 12,500.000 pengő alaptőkét, 
fi,500.00(1 pengő tÖkotartnlékot és 1 millió 
pengő intézeti tulajdont képező nyug
díjalapot mutat fel. Az 1925. évről szóló 
évi jelentése kielégítő eredménnyel 
•járt é< az intézet további örvendetes 
fejlődéséről számol be. Az egyesület az 
1924. évi 12.473,552.610.95 koronával 
Hzoinhen 58.067,628403.85 korona tiszta 
nyereséget ért el. amely lehetővé teszt, 
hogy az igazgatóság az április hó 28-ra 
Összehívott 86-ik rendes közgyűlésnek n 
tavalyi 70.000 koronával szemben 100.0W 
korona osztalék kifizetését.

A Magyar Általános Takarékpénztár 
igazgatósága inegéllapitotta a meg
nyitó aranyrnórleget. amely 10,010.000 
pengőt tesz ki olyképpeu. hogy az alap
tőke 5,844.000 pengő, a tőketartalék pe
dig 4.166.000 peugö. A mai részvény 
névértóke eszerint 8 pengő lesz és 25 
régi részvényt 4 darab uj 50 pengős 
részvéuyre fognak összevonul. A közzé 
tett aranymérlogbcn kimutatott saját

töke alapján miuden inai 8 pengő név
értékű részvény tulajdonképpen 
171.286.79 korona nyilvánosan kimuta
tott belértéket képvisel.

Az aranymérlegben a takarékpénztár 
18 budapesti és vidéki ingatlanra ösz- 
szenen 3,150.000 pengővel szerepel, amié 
békeértéknek csak egy töredékét je
lenti és jóval a mai forgalmi érték 
alatt marad.

A takarékpénztár üzleteinek uagy 
fejlődését fiókhálózatának kiépítése fo
kozta. Az intézetnek 8 fővárosi és 16 
vidéki, összesen tehát 24 fiókja műkö
dik. Ez 
összes magyarországi 
A fiókok közül egy sem 
ellenkezőleg, mind igen 
nyéket éltek el. Az 1925. 
mutatott tiszta nyereség 
koronát tesz ki. amelynél figyelembe 
veendő, hogy a folyó év terhére a tiszt
viselők nyugdíjalapját már belsőleg 1 
milliárddal dotálták. Az igazgatóság 
nz április 29-re egybehívott közgyűlés
nek javasolni fogja, hogy a tavalyi 
7500 koronás osztalékkal szemben az 
1925. évre, részvényenként 10.000 korona 
osztalék kerüljön kifizetésre.

Az Angol-Magyar Bank Rf.-nak a má
jus 12-iki közgyűlés elé terjesztendő uj- 
értékelésü megnyitó mérlege szerint, az 
intézet 12 millió pengő tiszta vagyont 
mutat ki, melyből 5,936.364.— pengőt a 
részvényt őkére, 5,563.636.— pengőt tőke
tartalékra és 500.000.—, pengőt nyugdíj
tartalék létesítésére fordít. (Ezenfelül a 
nyugdíjintézetnek 1% millió pengő sa
ját vagyona vau.) A részvénytőke fel
osztására nézve az igazgatóság azt in
dítványozza, hogy 25 darab régi rész
vény vonassék össze egy részvénnyé, 
úgy hogy a pengő részvény tőke 118.727 
és 7/25 darab egyenként 50.— pengő név
értékű részvényből fog állapi, mellyel 
szemben, a közzétett felértékelt mérleg 
részvényenként mintegy 100.— pengő 
vagyont tüntet fel, aza?. a mai tőzsdei 
árfolyamot mintegy 85%-kal meghaladó 
saját vagyont mutat ki az intézet arany
ban.

A snegnj itóinérleg főbb vagy önteteiéi kö
zül. kiemelendő, hogy a bank jelentékeny in
gatlanai ur. intézeti házakon kivül cisörcnMiü 
budapesti bérbáiak vapnak a bank birtokában 
4 ét- fél millió pengővel .szerepelnek, 
mely összeg a békebeli értéknek kevesebb 
mint cgyharmadát teazi. Az értékpapírálio- 
i’.áuy 5,683.284 pengővel szerepel, mely ösz- 
s&cgbon az intézet értékes iparvállalatai és 
egyéb érdekeltségei benfoglaltahi&k » mely 
értékelés messze mögötte marad nz illető vál
lalatok rendkívül óvatos aranymérlcgei .szerint 
mutatkozó értékeknek. Az árukészletek a 
nyitómérlegben 1.953.208 pengővel szerepelnek.

Az 1925. üzetévi efedményszArnla. szerint 
az intézet 62.7 milliárd K bruitónyereséget írt 
el, meiv Összegből a tiszta kainatjövedelom 
27.6 milliárd K, a nyereségek é- jutalékok 
tétele a banküzletben 15.1 milliárd K volt, 
nz áruosztályok 17.8 milliárd l< nyereséget 
szolgáltattak be. a bázbérjövcdelem 2.2 mii- 

, liávd K volt; viszont a költségek és adók té- 
tclp 54 milliárd K-ra emelkedett, minek nz 
adja magyarázatát, liogy az inflációs idő fel
duzzadt kereteit leépitvéu. az intézet tisztvise- 

' löi létszámát apasztotta és a vé~kieéigitísek 
12 milliárd koronát kitevő összegét a fenti té
telben nz 192.,. év terhére elszámolta.

A kimutatott nyereség 7.977.625.000 
(korona, amelyből az igazgatóság rég!

' részvényenként 2000.— korona osztalék 
kifizetését javasolja, ami az uj pengő- 

I részvénytőke 8%-os kamatozásának felel 
meg és amellett a rendes tartalékalapra 
454 ’í millió koronát (36.364.-- pengőt) 

k fordít, miáltal a tartalékalapok összege 
’ 5,600.000.— pengőre emelkedik, míg az 

alapszabályszorü levonások után fönn
maradó 1.150,982.000 koronát uj számlára 
fogja elővinni.

A Magyar Orsaágoa Központi Taka
rékpénztár Rt. Az igazgatóság április 
29-ére hívta ogybe a takarékpénztár 
LIV-ik rendes közgyűlését, moly elé a 
multévi zárómérleget ós nz 1925 január 

megnyitó
felértékelt 
vagyonnal

a legnagyobb fiókhálózat az 
intézetek között, 

volt passzív, 
szép eredmé- 
üzlotévj'e ki- 
8.438,’’ ,A 357.16

miután olkalw^zottaiRk segélyalapját 
évközben további 894,810.000 koronával 
dotáltuk, az előző évi 7.497,803.512 ko
ronával szemben 8.435,426.699, melynek 
felosztására nézve az igazgatóság in
dítványozni fogja, hogy osztalókjogo- 
sult 500.009 darab részvény szels/nye 
egyenként 12.500 koronával (tavaly 
10.000 korona) heváltassék és az alkal
mazóiak nyugdíj- és segélyalapjának 
gyarapítására együttesen 1146 millió 
fordittassék.

A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 
felértékelési mérlege szerint a bank vagyona 
15,200.600 pengő, <izaz 190.000,000.000 K. amely 
összegből 8,000.000 pengő (ÍOO milliárd K) 
mint alaptőke, 6,000.000 pengő (75 milliárd K) 
mini tartalék és 1.200.000 pengő (15 milliárd 
K) mint nyugdijtartalék szerepel, amely 
utóbbi tétel mellett még kerekszámban 800.000 
pengőt (10 milliárd K) tesz a nyugdíjalap va
gyona. Az igazatóság a felértékelési mérleg
gel kapcsolatban javasolni fogja a közgyűlés
nek; hogy 12’j darab részvény 1 darab 50 
pengő névértékű részvényre vonassék össze. 
Az intézet kimutatott tiszta nyereségű az is»24. 
évi n.051,207.577.52 koronával üzemben 
12.248,081.143.42 K (979.846.19 pengő). A kamat
számlán kimutatott nyereség 19.8 milliárdról 
37.milliárd koronára emelkedett. Az igaz
gatóság javasolni fogja a közgyűlésnek. hogy 
a kimutatott tiszta nyereségből 10 milliárd K 
fordittassék osztalékra. 625 millió K basznál; 
tassék fel a tartalékalap javára. f>2é,000XM>0 K 
csatoltassék. a nyugdíjalaphoz és 123 millió K 
a Madarassy-Beék. Miksa báró alaphoz. E ja
vaslat elfogadása esetén a részvény-szelvény 
az előző évi 4000 koronával szemben 5000 ko
ronával fog május 1-töí kezdve beváltásra ke
rülni.

A Magyar-Olasz Bank Rt. 1925 január 1-1 
kezdő-mérleg a bank saját vagyonát 10,800.000 
pengő részvény tökében és 3.000.000 pengő tőke
tartalékban állapítja mc-’. Eszerint a ma for- 

1 galomban levő 3,400.000 darab részvény mind
egyikére 2 pengő névérték esik. Az igazgató
ság egyben azt javasolja az e hónap 80-ra 
összehívott közgyűlésnek, hogy 25 darab rész
vényt vonjon össze egy uj részvénnyé, úgy
hogy ezek után a bank alaptőkéje 216.000 da
rab ’ egye nkint 50 pengő névértékű részvény
től fog' áltani. Az 1925. évi zárómérleg az in
tézet folvó banküzletéuek lényegei fejlődésé
ről tesz tanúságot. Az 1925. évi üzleteredmény 
887.893 pengő 61 fillér egyenlő 11.092,407.681.60 
K, amely nyereségből a tartalékalap és a 
nvugdijalap egyenfcint 810 millió koronával 
dutáltatik. míg osztalék fejében részvényen- 
kint. 1500 K fog az előző évi 1000 'koronával 
ezemben kifizetésre kerülni.

A Hazai Bank Rt. igazgatósága p hónap
20-ére hívta egybe közgyűlését éa. egyidejűleg, -- - -
közzétette megnyitómérlegét, valamint az 1925. nyitómérleg szerint

A Földhitelbank 
pengőmérlege

Földhilelbauk igazgatósága l’auperaA _ _____
Ferouo dr. elnöklete alatt tartott üíé«ft>on az 
1M5 január l-l meguyitómérleget megállapí
totta. mely' szerint a bank tiszta, vagyona: 
10,005.830 pengő 73 fillér. Aa igazgatóság ja
vaslata értelmében a bank alaptőkéje: 6,500.600 
pengő, tőketartalék* 8,505.330 pengő 73 fillér. 
A folyó hó 80-ára összehívott évi közgyűlésen 
az igazgatóság javasolni fogja, hogy 5 rész< 
vény 1 darab 50 pengő névértékű részvényre 
vonassék össze. Az igazgatósági ülés egyúttal 
az 19’5. évi zárómérleget is megállapította. A 
zárszámadás szerint az 1025. évi tiszta nyere
ség 8.780,068.731 korona 12 fUllér. Az igazgató
ság a közgyűlésein javasolni fogja, hogy an 
1925. évi osztalék-szelvények darabonként 10.000 
koronával váltassanak be, A közgyűlés elő 
terjesztendő jcleaités kiemeli, hogy a bank 
vagyontárgyai jósul a forgalmi értékük alatt 
lettek a mcgnyitóinérlegbo felvéve. A mezö- 
és erdőgazdasági ingatlanok épületekkel, me
zőgazdasági ipari üzemeivel a zárszámadások
ban 9,843.832 pengővel szerepelnek, amely ér
tékelés jelentékenyen alatta 
beszerzési áraknak. A Hold ucca 1. szám alatt 
lévő intézeti székház 
pengővel ce az. értékpapírtárcában szereplő 
mező- és erdőgazdasági ipari vállalkozása! rész
vényeinek értéke ugyancsak egészen alacso
nyan, jelentékenyen a forgalmi értékük alatt 
lettek a zárszámadásokban kimutatva. A hanic 
faját és általa kontrollált ingatlanok területe 
a 37.000 holdat meghaladja. E zárszámadások 
szerint a. bank békebeli egész vagjouát ga-- 
dag tartalékokkal együtt mentette át. A leg
utolsó békeévben a bank alap- és tartalék
tőkéje: 6,500.000 K volt, 'inig a. Jelenleg be
mutatott mérleg 10,000.000 pengőt mutat, ki, 
amely összeg a békebeli vagyont körülbelül 
33 százalékkal haladja meg.

Salgótarjáni Kőszénbánya Rfezvénv* 
társulat A társulat igazgatósága ilr. 
Ókorin Ferenc elnöklete alatt megtar
tott ülésében elhatározta, hogy a folyó 
évi április 30-ára egybehívott közgyü- 

| lésnek javasolni, fogja, hogy a meg- 
.........t a társulat alap

tőkéje 27,300.000 pengőben, tőketartalék' 
ugyancsak 27,300.000 pengőben, egy-cgy, 
részvény névértéke pedig 30 pengőben 
állapíttassák meg. Részvényösszevonád 
nem történik. Indítványozni fogja to-' 
vábbá a közgyűlésnek, hogy a lefolyt 
üzletévre osztalékul részvényenként 
32.000 korona kerüljön kifizetésre.

A Ganz-féle Villamossági Rt. (II.. Lövő
ház ucca 39.) igazgatósága az április 20-érő 
kitűzött közgyűlésnek javasolni fogja, hogy * 
felértékelt megnyitómérlegben az alaptőkéit 
6.3 millió, a tőketartalékot.' 5.7 millió pengő
ben állapítsák nie.g. a. részvények névértáke 
pedig 50 pengő legyen. A társaság 1923. é.vl 
mérlege 555.827 pengő tiszta nyereséggel zá
rul, melyből részvényenkiut 4 pengő osztalék 
kerül kifizetésre.

relsömagyarorszáfU Bánya- és Kohómü Rt. 
Az igazgatóság a f. hó 28-án tartandó köz
gyűlésnek javasolni fogja, hogy a felértékelt 
mérlegben az alaptőke 1,600.000-pengővel és a. 
tőketartalék ugyancsak 1,600.000 pengővel ál
lapíttassák meg, ami rés-zvényenkint 10 pengő 
név ért éket eredni éip ez. Javasolni fogja to
vábbá nz igazgatósig a. réazvéhyokrtek 2ly:t 
arányban 25 pengő n. é. rászvójiyekro való 
összevonását és az elmúlt üzletévre rászve- 
nyenkint 10.000 korona osztalék' kifizetését.

A Magyar Keleti Tengerhajózási Rt 
Igazgatósági ülésén megállapította a-/ 
1925. évi megnyitó, valamint az évzáró- 
mérleget és elhatározta, hogy a folyó 
hó 30-án tartandó közgyűlésnek java
solni fogja, hogy a társaság részvény
tőkéje részvényöfiszovonás nélkül 
2,500.000 pengőben, vagyis részvényen
ként .10 pongő uévértékben állapíttassák 
meg és hogy osztalékul az 1925. évre 
részvényenként ‘/t pengő = 6250 korona 
fizettessék ki.

A Gizella Gőzmalom Rt. (IX.. Soroksári 
ut 16.) mngába olvasztja a Kubai Mümalom és 
Tárház. Rt.-ot, mplyaek részvényeiért 1:1 
arányban saját részvényeit adja. Az április 
2t>-ára kitűzött közgyűlés nz alaptőkének t 
millió K-vnl való felemelését é« az. egyesülte 
folytán tárcájába, kerülő .uj saját részvények 
megsemmisítése utján régi összegére, 300 mil
lió K-ra. való leszáliitáfrit fogja elhatározni.

A Magyar Cukoripar Rt. igazgatósága a 
minap tartott ülésében elhatározta, hogy az 
április 80-án tartandó közgyűlésnek javasolni 
fogja, hogy az 1925 április 1-1 megnyitómér- 
Icghen a társaság alaptőkéje 18,000.000 pengő
ben. a' tőketartalék, portig 9,000.000 pengőben 
áilapittassck meg, úgyhogy a tárwaiíág tiszta 
vagyona >7,000.000 pengőt ,tesz ki, az utolsó 
liábovnelőtti 1913—Í914. üzletévbcn kimutatott 
és az időközi tökefelomelésckkcl 22,500.000 
(ingóra szaporodott ' összeggel^ szemben. Az 
alnptöko 100 pengő névértékű részvényekre 
fog osztani, amelyekre 150 Péngö kimutatott 
vagyon esik. A lefolyt üzletév a cukor világ
piaci árénak igen erős süllyedése következté
ben a tavalyinál kedvezőtlenebbül alakult és 
az Igazgatóság «hez képest az elmúlt évinél 
némileg alacsonyabb osztaléknak és pedig 
részvényeukint 8 pengő, azaz 100.000 korona 
fizetését fogja javasolni.

Előléptetések az Urlkányinál. ’A’z Uri- 
kúny-Zsilvölgyi ' Kősz^nbúuya Rt. Igaz
gatósága Jogutóbib ülésén Beck Adolf 
ignzga tó -helyet test Igazgatóvá, Gara 
Pál titkárt cégvezetővé. Quittner Mar
óéi mérnököt főmérnökké és Stengel 

i János könyvelőt főkönyvelővé nevezte 
ki, .

an a békebeli

mérlegben csupán 1

üzletéire vonatkozó záróssámadAsalt. A meg- 
nyltóniérlógben az intézet vagyona 12 millió 
pengővel (ljü.ott>,(i(X).000 K-val) szerepel, amely 
összegből a közgyűlés elé terjesztendő javas
lat szerint C,400.000 pengő alaptőkére 5,000.000 
pengő tőketartalékra és 600.000 pengő nyugdij- 
tartaléfc. létesítésére lesz forditaudó. Ezaei kap
csolatban javasolja az igazgatóság, hogy 5 
darab régi részvény vonassék össze 1 darab 
részvénnyé és hogy az összevont részvény név
értéke 40 pengőben állapíttassák meg.

A Magyar Általános Ingatlanbank 
megállapította ujjáértókelö mérlegét, 
amely szerint a saját tőke 6,800.000 
pengő. (1914. év végén 4,556.000 korona), 
tehát 80 százalékkal gyarapodott Az 
alaptőke 3 millió pengő, a tőkotartalék 
3 millió pengő, értékcsökkenési tartalék 
760.000 pengő, nyugdíjalap 40.000 pengő, 
mely az 1925. évi dotációval 100.000 
pengőre emelkedik. Egy részvénynek a 
mérlegből nyilvánuló ' bélértéke 33.8 
pengő (a névérték 15 pongő). A részvé-' 
nyék összevonása: 10 részvényért 3 da
rab á 50 pengő névértékű részvény fog 
kiadatni. Az 1925. év tiszta, nyeresége 
4.480,089.396 korona (354.403 pengő), 
ezenfelül a nyugdíjalap 750 millióval 
(60.000 pengő) lesz javadalmazva. A bér
jövedelmek 5’« milllárdot, ingatlanüz
letek nyeresége, jutalékok, kamatok 
stb. 7 milllárdot tettek ki. A bank rész
vényenként 20.000 korona (tavaly 15.000 
korona) osztalékot fizet május 3-ától 
kezdve az intézetnél, vagy a Magyar 
Általános Takarékpénztár, a Magyar 
Leszámítoló- és Pénzváltóbank főpénz
táránál és Becsben az Unión Banknál.

A Belvárosi Takarékpénztár Rt. taazffató- 
sága, Székely bereue m. kir. udvari tanácsos 
elnöklet- alatt megtartott illésén elhatározta, 
hogy az. április 29-ikére ttasrehivandó körgyii- 
lásueJí lésnek javasolni fogja, hogy az intézet 
részvénytőkéje 3 millió pengőben, töketarta- 
léka 1 millió pengőben, részvényeinek névér- 
téke portig 50 pengőben rtllapittnasék meg. 
Evéghől 20 részvény összevonása utján egy 
50 pengő névértékű uj részvényt fog a taka
rt kpénztár a régiek ellenében költségmente
sen. kiszolgáltatni. Az elmúlt iizlefév 
1.1.>8,Cl2-542 K tiszta nyereséggel zárult, mely
ből részvényonklnt 2500 K kerül osztalékkép
pen kifizetésre,

A Oauz és Társa—Danubius Gép-, Vágón
ál Hajógyár Rt. igazgatósága az 1025. évi 
megnyitó- és zárómérlegeket megállapította és 
elhatározta, hogy az április 20-én tartandó 
közgyűlésnek az 1925. évre rtexvényenlkint 8 

i pengő, összesen lódult 1,512.000 pengő osztalék 
kifizetését fogja javasolni. A megpyitóméTleg- 

I ben kimutatott tiszta vagyon a békében sze
replő 20 millió aranykoronával szemben 25 

, millió pengőt tesz ki, amiből 9,450.000 pengő 
esik a részvénytőkére, szemben . a békében 

. szereplő 8,040.000 Aranykorona részvénytökével. 
r j A részvény töke bókéban 10.800 darab, egyen- 

kínt gftj aranykorona névértékű részvényre 
oszlott, míg az uj részvénytőke 180.000 darab. 

' egjretiklót 50 pengő névértékű részvényből All. 
1 A kimutatott tissla vagyoniból minden ogycf

1-éről készített felértékelt 
mérleget fogja terjeszteni. A 
mérleg 167'- milliárd tiszta 
zárul.

Az intézet tiszt-i vagyona 
pengő (167"! milliárd korona), 
nek megosztására nézve az igazgatóság 
javasolni fogja, liogy a részvény tőkére 
N millió pengő, a tőketartalékra 5 mil
lió pengő -s a nyugdijtartalékra 400.000 
pengő (5 milliárd korona) irassék. Ja
vasolni fogja továbbá, hogy a részvé
nyek új névértéke 53 pengőben állapít* 
tassék meg és minden 5 darab régi 
részvény helyett 1 darab új részvény 

i adassék ki.
I Az év tiszta nyeresége, melynek meg- 
korMéjíbou a legutóbbi l^jemolésbai ,k    ......... .. „ ,

l befolyt uj toké még nem vett régit, réávtayrc közel 1C2 pongő esik.

18.4 millió 
mely-

1
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FUliW SZÍNHÁZ Ha erről szőlők, azt is elmondom, fcogjf 

igenis
jó szluházvezetési és színdarab de

konjunktúra van Inkább.

A PÁRIZSI KIRAKAT 
ÉS A Dr. Szabó Juci 
váltO'Mtlanul aratja es- 
ténkint a babérokat, de 
a Magyar Színházban 
már elkezdték próbálni 
a következő darabot.

Meg van már a bemutató pontos dá
tuma is (május 33), amikor színre kerül 
Bús Fekete László—Zerkovltz „Csuda 
Mihály Szerencsije** cimü énekes vig- 
■játéka, fíus legújabb müve előjátéká
ban Rózsahegyi Kálmán 25 éves, Berky 
Lili 18 éves és végre elérte Gaal Franci 
is, a naívdk álmát: pólyásbaba szerepet 
■játszik. Az első felvonás 18 évvel későb
ben játszódik le. Gazon egy komikus 
wgédjegyző, Rótt egy vidéki greuzleros, 
Vendrcy egy öreg lakáj, Dénes egy par
ketttáncos orosz nagyherceg, Csortos 
egy élni vágyó gróf maszkját veszi ma
gára. A vigjáték nyolc énekszámát Ró- 
nsahegyi, Berky, Gaal Franci, Dénes, 
Gozon és Rótt éneklik.

KITÜNŐEN MEGY a 
Fővárosi Operettszin- 
háznak, legalább is a 
választott bíróság te
rén. Hétfőn és kedden 
nem kevesebb mint 
bét színész és színész

nő — Biller Irén, Rátkai Márton, 
Nádor Jenő, Toluay Andor, Sarkadi 
Aladár, Törzs Jenő és Dénes Oszkár 
— viszi követelését Ben Blümen- 
thalék színházaival szemben a bí
róság elé. Mindannyian súlyos mil
liókat akarnak behajtani Ben Blu- 
menthál helytartóján, Koboz vezér.- 
jgazgatóp;

A PAGANINI próbál Is 
javában folynak a VA-. 
rosi Színházban, 
pedig nem Kosáry Érn- 
inlvöí és a bécsi Grosa- 
vcscuval (mint azt ter
vezték), do Alpár Gittá

val és Nádor Jenővel. Lehár nagy ope
rettje érdem étien ül szorult a szezon vé- 
Kére, amikör a nyárt meleg egészcu biz
tosan rövid karriert enged a Lehár sú
lyos ég komoly operettjének. A Paga- 
íiyiit, amelyet májas 14 ón mutatnak be, 
Lóránt Vilmos rendezi és szerepet ka
pott benue Vigh Manci, Érc.zkövi, Szik
lai és Cselényi. •

tnéltóságos steriö néni 

elégedett meg ugyanis 
Kétségtelenül nagy színpadi sikerei- 
vei, Ivanem színigazgatói babérokra 
is vágyik — legalább nyáron. Far
kas Imf.e Ugyanis bérbevette a ligeti 
Budapesti Színházat, hogy ott a 
„Csattan a 'Csők!1* cimü nyári ope
rettjét előadja. Az opercllTe már 
leszeteljdtelték a. művészgárdát is. 
Primadonna Lábasa Jilci lesz, szub- 
'rett Molnár, Vera. Az operettet Fo
dor Artúr rendezi, aki az egyik fő
szerepet. is alakítja. Könnyen lehel, 
hogy Farkas Imre operettjével ki
szorítja az obiigát nyárt — Féld 
Matyi szerint — reviit, ami nélkül 
pesti nyarat mái} hosszú évek óta 
cl nem lehet képzelni.

EDNRAD 
VEIDT 
BUDAPESTEN 

Egyetlen előadóestje szerdán, 
április 28-án a 

VÁROSI SZÍNHÁZBAN 
Ady, Heine, Shakespeare, uispadi 

jelenetek

• As Alvó férj hete lesi » Vígszínház e 
hete is. Bzenes Béla páratlanul nópárórU ■víg
játékit adjak suodca e*tc.  aaáraap délután 
m Vrientatkót adják.

Lábass Juci monstre védőbeszéde 
az igazi sztárokért és sztargázsiért 
Nem színházi, de színházvezetési és darab 
dekonjunktúra van — mondja Lábass Juci

A’ színigazgatók megegyeztek abban, 
hogy a színházaikat inog kell menteni 
az Európaszerte dühöngő járvány élle.1. 
A járvány neve, amely sorra pusztítja 
a kontinens színházait: dekonjunktúra. 
Megegyeztek továbbá abban is, hogy le
építenek. A leépítést viszont ott kezdik, 
ahol van tényleg leépíteni való. A 
sztároknál. Me,rt abban is megegyeztek 
a jó igazgató urak, hogy a sztárok ve
szélyeztetik a színházak jó üzletmene
teiét és a sztárok ; miatt nem Járnak 
színházba az emberek.

— A sztárok — nyilatkozta nekem 
egy színigazgató — anlipatiát kelle
nek a kevéspenzü nézőben. Pontosan 
úgy is van. Kovács ur, aki hivatalnok 
a bankban, éppen annyi fizetést kap 
levonások nélkül egy hónapra, mint X. 
Y. sztár ur például egy félnapra. A 
napnak azon részéért, uúg alszik. Hát 
őzt tényleg nem lehet tűrni. Ezért maxi
málták a sztárok fizetését. Férfiakét 
napi másfél, a női sztárokét napi két 
millió koronában. •

Do... kérdezzük meg csak Kovács 
urat, hogy ha színházba megy, tényleg 
mindegy neki, hogy l'edák Sárit vagy 
Lábass Jucit látja ötvenezer koronás 
támlásszékéért, vagy pedig megelégszik 
az agyonreklámozott Pintyőke kisa«*z-  
szonnyal, aki ugyan még nem sztár, vi
szont ..« vigasztalódjunk. *.  még lehet. 
Mert

Ma több Pesten a reklám-sztár, 
mint a lecsúszott tözsdes a Markő 

uccában.
Ma sztarkonjur.ktura van Budapesten. 
És ami legszouiorubb, ezek a mondva
csinált sztárok tényleg elhiszik maguk
ról, hogy ők ■megfizethetetlen művészek. 
Követclődzni kezdenek. Először szerepet 
a szerzőtől, majd mérhetetlen’ gázsit az 
igazgatóktól. És furcsa, megkapják 
mind a kettőt. •

Egyébként átadom a szót Lábass Ju
cinak, akt a sztargázsi leépítésével újra 
aktuálissá vált sztarkérdéshez ezt nyi
latkozta:

— Szivemre teszem a kezem és kije
lentem, hogy nem vagyok elfogult. 
Jgen, sztár- vagyok, de Isten és nem a 
direktorok kegyelméből és éppen ezért 
nem bízom magamat, a direktorok 
kénye-kedvére. Kijelentem, hogy

aem sok az a pár millió korona, 
amit kettőnknek, hármunknak ki

fizetnek a színházak.
Még két, húrom igazi színésznőről és 
színészről beszélek, nem azokról, akik

minden komoly ok nélkül, mint 
sztárok grasszálnak & színpadokon, 

vagy korzón.
Ma egyes férfi az! neszek példán! indo

kolatlanul sokkal nagyobb gázsit kan
nak, mint a primadonnák, hololt béké
ben jól emlékszem Király Ernő és Hal
kai. a két löghöjtyobb sztár ezer koro
nás havi fizetésű igen pompás gázsi volt, 
de eltörpült például Feddk Sári havi 
tizenkétezer korona jövedelme mellett. 
Ezen a sztárgázsin, amilyenhez mért gá
zsit most egyáltalában nem fizetnek

nem ment tönkre a Király Színház, 
sőt Beöthy László igazgató Igen jó

módú nr hírében állt.
Ne értsenek félre. Nekem elég fen no 

még napi száz körona gázsi is, csak 
meg lehetne azt szerezni ezzel, amire 
egy primadonnának feltétlenül szüksége 
van. Egy prímádon.iának reprezentálni 
kell, a legdivatosabb ruhákat kell hor
dani, 4—5 milliós toaletteket csináltatni 
é« ezzel i« felszínen tartóul az érdeklő
dést A primadonnához naponta legalább 
tiz olyan nyomorult ember jujszava hal
latszik el, akin lehetetlen nőm segíteni.

a primadonnának le kell mondani 
az élet örömeinek legnagyobb ré

széről.
Egész nap csak arra kell preparálnia 
magát, hogy este a közö.jség előtt friss, 
üde, hódító és ragyogó legyen. A pri
madonna nem sportolhat, mert az fá- 
mztó. nem szabad ennie, mert attól 
meffliUik. A primadonnának este aa elő

adás után haza kell menni lofeküdnl, 
hogy másnap no legyen egyetlen fáradt 
vonás sem az arcán.

— Ezekkel tízemben a sztár csuk akkor 
keres, ha eu suite dolgozik. Wntéről- 
Cétére, szakadatlan, mert, ha csak egy 
hónapig nem játszik, már nincs pénze 
ahhoz, hogy primadonnának megfelelően 
óljen! És ez uágy baj. Mert míg más 
pályán

annál több fizetést kap valaki, mi
nél öregebb — a sztárnál éppen 

megfordítva áll a dolog.
A primadonnának úgy kell vigyázni 

a fiatalságára, mint az életére. Ehhez 
pedig gondtalan, maradéktalan jólét 
koll. Ezt nem lehet elvenni tőlünk! De 
nincs is ok erre,

mert nincs színház! dekonjunktúra 
és ha mégis a Ilenaissance, Belvárosi, 
Fővárosi Operett-színházak rossz sorsát 
emlegetik, ez csak engem igazol. Mert

itt nem voltak Igazi sztárok, akik 
megmenthették volna a konjunk

túrát.

A Cirkuszprinceszin elmarad — 
Seyboíd premierjét megtartják és 

Biííer Irén Budán játszik nyáron
Ferkó'^bana „Muzsikus

A Fővárosi Operettszinház és a 
Vígszínház zavarai vasárnap dél
ben végleg elintéződtek, amennyiben

Kiss Ferenc levelet irt Koboz 
Imrének, melyben betegségére 
való hivatkozással szerződése 

hatálytalanítását kéri,
Kiss Ferenc levelében orvosi bizo
nyítványt is csatolt, amely azt bi
zonyítja, hogy Kiss Ferencnek leg
alább négyheti abszolút pihenésre 
van szüksége. A levél még arra is 
hivatkozik, hogy a

Nemzeti Színház már megadta 
Kiss Ferencuek a kért szabad

ságot.
Robőa igazgató**munkatársunk’nak 
kijelentette, hogy

Kks Ferenc nélkül nem adják 
elő Kálmán Imre operettjét, a 

Clrkuszprineess/Ini,
tehát a Fővárosi Operettsainház 
nyári szanálása meghiúsult.

A Vígszínház viszont megegye
zett Lengyel Menyhérttel és Fedők- 
Sárival, és a megegyezés szerint a

Seybold mégis 5-én feltétlenül 
bemutatásra kerül.

Hetenkint négyszer lesz műsorok 
(a terv és nem a közönség szerint!) 
felváltva a diadalmas Alvó férj-jel. 
Arról is beszélnek, hogy azokon a 
napokon, míg az Alvó fél j megy a 
Vígszínházban;

Fedák az Operet(színházban az 
Antóniát fogja játszani.

Annál érdekesebb, hogy az Operett
színház primadonnája

Biller Irén, kivonul Budára 
és a, június 15-én bemutatandó! Zer- 
kovltz-Szitágyi Operettben, a „Mu
zsikás Ferkó^-bav játsza a prima
donna szerepet. Sebestyénék csen
desen, de jól dolgoznak. Ami az ope- 
rottsziilházuak létkérdés volt és nem 
sikerült, az jól sikerült Sebestyének
nek, mert biztos értesülésünk sze
rint a

Muzsikus Ferkó címszerepét
Kiss Ferenc fogje játszani, |

Békében nem volt például arra prece
dens, hogy egy slágordarabot, mint aa 
Orlov, már mindjárt a szezon kezdetéit^ 
szeptemberben „kidobjanak.44 Ez kapko
dás volt, amelynek most meglett a kö- 
vetkozményo.

Nem akarok részletezni, de annyit 
mondhatok, hogy

szeptemberben az uj szc,-;.ődésekuM 
válik el. hogy ki az igazi sztár

és kinek maximálták a fizetését. A' 
gam részéről kijelentem, hogy ha néni 
méltányolnak eléggé a színigazgatók.

Inkább külföldre szerződöm, 
do azt hiszem, hogy orra nem kerül g 
sor. Véleményem szerint az

ál-sztarok, do speciálisan a férfl-ál- 
sztarok ellen hozták a színigazgatók 

azt a megbélyegző határozatot,
hogy elszoktatják a közönséget a szín-*  
háztól. Reánk ugye ezt a legjobb roM8« 
akarattal seiu lehet mondani...

Ugylátszik, hogy mindenkinek igazai 
van. A színigazgatóknak, akik nem 
akarnak fizetni, a primadonnának, aki 
nem akar olcsón játszani óm a közönsége 
nők, aki csak jó darabot és jó előadást, 
akar látni. Csak attól félek, hogy rt 
színigazgatók és a sztárok harcában —• 
a harmadik, a közönség vérzik el.

Stáb Zoltán,

aki n. szerződését már, alá is ir.ldi
A Muzsikus Ferkó módén; pás 

rasatdnrab. Az első felvonás egy 
Mezőkövesd melletti falit elemi is< 
kólájában játszódik, ahol, az élettőt 
a gyerekekhez és a muzsikához me' 
nekült Muzsikus Ferkó tanít. A má-í 
sodik felvonás egy híres prímaj 
donna palotája, ahol éppen most} 
ünnoplik a primadonna legnagyobb 
sikerét. A harmadik felvonás a Mc-< 
zökövesd-ál lomás restaurációjába it 
játszódik le. A főszerepeket BiLlert 
Irénen és Kiss Ferencen kívül 
Honthy Hanna és Kabos fogják ját-< 
szani.

Itt említjük meg, hogy budai pol
gárok küldöttségben jártak a. vá4 
rosházán és kérték a

Budai Színkörnek repertoir 
színházi rendszerre való áftéré- J 

séf. 72
A kérést további lőtt ált Sfeljestyéil 
Géza igazgatónak, aki megígért 
hogy junius 15-ig és szeptembertől 
kezdve repertoir darabokat játszik! 
a Budai Színkörben.

Király Szinh&g
Hitfa, kedd, szerda. csUtörl&k 

<• vastrnap dilutftn 

A
Királyné 
rózsája i

Plntaken előszűr Marlos.Rtnyl 
szenzációs AJ operettje:

Kitty és Kati
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• német nímgytrtBi remeke:

SchBlienbarg 
testvérek

hetek óta telt htxak előtt pereg az 

Ufa filmszínházban
Amire alig ' roll példa az utóbbi 

evek folyamán, a közönség hosszii 
.sora áll naponta az UFA filmszín
ház pénztáránál már jóval a q)éHa
tárnyitás előtt is, hogy biztosítsa
nak magúknak jegyet és megnéz
hessék a német filmgyártás két re
meket, a

Se h ellenbe rg lestvérek-et 
és az UFA ■nagy expedidős filmjét, 
amely

. Vadvilág Afrikában

[ címmel pereg az UFA filmszínház
ban.

Az 'Alagút szerzőjének, Kcllcr.- 
mannuk világhírű regénye nyomán 
készült ez a film, amely szinte már 
hetek óta lenyűgözve tartja a fővá
ros közönségéi. A pompás cselek- 
ményü, rendkívül izgalmus és mé
gis irodalmi érté kit film kettős j'ő- 
szerepében

C'ONRAD VEIDT

<7 legnagyobb német filmslar cxcc'~ 
éfál, akinek felejthetetlen alakításá
hoz fűződik az, hogy a Schellenbcrg 

‘testvérek
biztosan halad a világsiker felé.

Hím. pesti karrierjét nagyban 
'elősegítette, hogy Stefanidesz Ká
roly zenekari igazgató pompás ere
det kísérőzenét komponált a filmhez, 
'amelynek művészi. és költői felira
tait Pásztor Béla 1,őszitei le.

'Kisérő műsor ként szerepel, d-e 
egyedül is attrakció lenne az UFA 
cxpediciós filmje, a. '„Vadvilág Af
rikában", amely az afrikai őserdők 
életévek sok érdekes mozzanatát 
vietiti elénk.

disxtérgyak, nwő- 
eszközök, sport
ét vorsonydljak! 

őin váj uztikbutchlalfa? ^vOsttruaySr 
gyári árban VII, Ka.inczyu. 14. Tel. 135-28.

* Mec kellett hosszabbítani három nappal 
a moszkvai müvészszinház vendégjátékát. 
Olyan óriási érdkleÖdés nyilvánul meg az oro- 
rizok vendégjátéka liánt a Konalszancc Sziu- 
liázbon, hogy u forvbe vett négy előadást még 
három nappal prolongálnia, kollctt a kiváló 
rolirénzttrMilntUMk. Ez. a meghoehaubbitás 
nzonbau v isszai onhatatlanul utolró. mert má
jus 1-én ízertüdéei fröfelezcÚségtlk már Bel- 
írwidba bzólitja őket. A további műsor tehát 
►gv alakul: Szerdán: A brogényimg nem azé- 
uy^n- Csütörtökön: Élő lioiiteM. Téntckcu! 
K.ijcii nionedélflieiy.

4 Harmadik jubileuma felé halad n Csókon 
Hj<á(aiy. változatlanul ’ zsúfolt hárook tomboló 
taiisviharatól kitérve, llótffth. kedden, csütör
tökön,’ péntekon (M)-kdb?.oH és vasárnap kerül 
színre c héten :i ,Vár<»,»t Sv,in|iárban Zc.rkovitr - 
Szilégy í pompás lágcropcrcttjc. minden alka
lommal ;< bemutató óag.'>z«rü < iitle.séi el, 
melynek élén Ikyjodilt Gyula. fliMjthy Hanna, 
Somogyi Nual, SViklal Jóesef, Kaboe, Kom- 
pöthy ös Hortt állanak.

♦ Hőse Ader és Grosavesc'j Traján, két 
nperaaztár agyúttee fellépés# a Városi Szín
házban. A Bohémélet ragyogó rlör.dása lo;> 
:-zonyl»at'in, május 1-étj a Várorl Színházban. 
Kosé Ader. a esod»siép ünnepelt berlini mü- 
rteanö, énekli Mimit. Rodolfot’ pedig Ür»a- 
veacii Traján. a, bécsi htdaUopcr nagyszerű 
tanoristája, kit a Jövő évre n milánói Staaln 
►•■.erzödtetott első teporiftának. Puccini remeke 
ritkán élvezhető ilyen legclsörcndii Intcrpre- 
".ócióbaji mint amilyen « tromhat ojtc lesz a 
Városi Színházban. Jegyeket erre az előadásra 
már r mai napló) kptidrc áruéit a Váróéi 
s’zinhnr- pénztára éa a jogvirodák !M-tól 130.000 
koronáig.

* Coaradt Vaidt cavctlon cluadó-cstjc a 
Városi Színházban pzordáii eslc - e hét szín
házi oscmóine. A csillogó íeuet-égü, vilás- 
ntpmerU ílimatar budapesti egvé'livn fellépibo 
a Városi Színházba fogja csűdltonl rnindazo- 
kat. kik rrei rajong, i szenzáció:! filmsíkén.! 
.'□apján. CoDiiult Veid* a világiroluhnn renm- 
h ei-böl ad elő sseineh áuyuket, bbakespearc, 
Heine, Ady Endre stb. A nagyerdők•■.-oé/ü i.t 
jegyeit 1í eaártol M ezer korunálg árusítják 
a Várost 8«Lpháx pénztáránál és a jegyiro
dákban.

* Seanzárióa vandéghzor«mlés a Fővárosi 
OparáttesiBháxban. T>lla Thirímiv i <mdóg.iatéks 
liánt óriási az érdoklMé: NHnrc kerül: Kedd: 
Dér Sehattcm. Bzer^a: Hóddá Gahlcr. Csütör- 
tök: 8nr<tóu Fedoru Póntek: Hőbbel: Gygcs 
und Bein VttMC- RáMgbat: 1>cj Schattcm. Vasár
ba?: Heddá Gsbler. Hétfő, mdiua 3. Fedőm. 
Kedd, május é Jeromr- I.adv Fanov uod dic 
D>enatbr>t<mfrage. bterda. május 5. G*g-. und 
•ein Ring CsüMrtölí. május h. Lad' Fannv I 
und dió íhonftbotsatragc. Rendes Uclyáiak,'
lein Ring. Gtütöftö',,. »
und dió DionjtbotMtru, _____ _ _

UJSAGVZÜM Bt BudapebVVIlf. BSlí SjÍiIm v«e ».

Jó operett a Párizsi kirakat! 
Jó vígjáték a Dr. Szabó Juci!
Jó színház a Magyar Színház!

SPORT
Eldöntetlenül végződött 
az MTKUmateure-mérkőzés

MTKHmateure 2:2 (1:1)
A Wiener Amatcure Sportvcrein szom

bati, a mggyur sportra nézve elszomo
rító sikere után pesszimizmussal néz
tünk az Amateüre és az MT K vasárnapi 
találkozása elé. A kisliiliiség némikép
pen érthető is volt, mert hiszen mit -Is 
váriunk volna a letört magyar bajnok-' 
csapattól, mikor az „Amatőrök** szom
baton súlyos vereséget mértek a magyar 
futball uj reménységére, a bajnok
aspiráns FTC-rc.

A mérkőzés azonbau kellemes megle
petést hozott. A már elparentált ma
gyar bajnokcsapat pompás futballt ját
szott a vasárnapi meccsen és ba egy kis 
szerencséje van, még győzelmet is ki
erőszakolhatott volna a bécsiek büszke
ségétől.

Az Amatcure-ben Bliczenecz helyén 
Gcyer játszott bekkef, mig az ö helyére 
Nmisek került », balfsorba. Az első fél
időben az MTK volt a többet támadó 
fél. Különösen Braun pompás játéka

Úiabb meglepetéseket hozott 
a tegnapi bajnoki vasárnap

KM UJE 2:0 (1:0) - Törekvés -NSe 
0:0 - BEM 33rC2:1 (0:0) ETC

Vasas 1
A bécsi Aniateure szombati és vasár

napi vendégjátéka folytan csonka baj
noki fordulót játszottak le elsőosztályu 
csapataink. A tegnapi nap természete
sen ismét nem maradt, cl meglepetések 
nélkül.

Elsősorban a KAC-nak az LTE fölött 
uratott meglepctésszerü győzelmére kell 
utalnunk. De a szenzáció ingerével hat. 
az ETC újabb pompás szereplése, amoly- 
lyel csaknem győzelmet csikart ki a 
Vasasoktól. Kellemes meglepetést keltett 
a Törekvés kitűnő játéku az NSC ellen 
is, mig az egyetemiek megérdemelten 
győzték le budai otthonukban a 38FC-t. 
Egy vidéki fuiballlBtft értékes két pontot szer

zett « KAC-nak.
Az ÜTE újpesti otthonába Invitálta, kis

pesti ellenfelét. A lelkosép játszó kispesti csa
pat megírpetásszerUen 2:0 arányban győzte, le 
mjgv ellenfelét. A mérkőzöm bőse Kispest uj 
akvizióiója. ti szegedi >’Zavira volt, uki egy
maga rúgta a gólokat, értékes két pontot 
szorozva egyesületének. Az ÜTE egyébként 
fölényben veit 'és a baleterencse is hozzájárult 
sikertelen szerepléséhez.

Az ETC-t ünnepelte vasárnap délután a 
hupgáriauti pálya közönsége.

A pompás restoeshébeti csatársor valóban 
rá is szolgált az. Tibneplésr*. mert egéBMéges 
futballt játszott és akciói m/g az indlffercns 
közönséget is tapsra ragadtatták. Az ETC 
csaknem megnyerte a mepceet a gyengén ját
szó Vasasokkal szemben. A vezetőét az ETC 
fitefezte meg Mészáré* góljával az első félidő 
20 percében, mig a Vasasok csplk a második 
félidő végén egyenlítettek ki Takács offszájd- 
izü góljaiul.

A Törekvés mép játékkal döntetlent csikort ki 
nz NgC-tól.

Az utóbbi időben gyöngén szerepelt Törek
vést a kiesés veszélye ösztönözte emberfeletti 
küzdelemre a Nemzetiek ellen. Az elért fél
sikerrel is sikerült megszereznie egy 'pontot a 
beteg Rémsy III. nélkül JáLjkó NSC-töl.

Ar agy •lentiek kitűnő iátokkal győzték le a 
Harminchérmnsekal.

Ar első félidő egyenlő "ferök változatos já
tékát mutatta a BE.XC és csak a második fél
időben került döntő fölénybe és Marciinké, 
valamint Szántód góljaival győzték le budai 
ellenfelüket, akiknek egyetlen gólját Ujváry

Az eliöMztályu bajnokság állása
u vasárnapi bajnoki mérkőzések után a köret- 
Aezö: i. ETC sí. .MTK 27. 8. Vasa.s 21, 4. 
I TE 2X1. ö. NSC 22. b. Hl. TvE 20. 7. KAC 
18. b. ;wFC 17, 0. ETC I."., 10. BEAC 12, 11. 
VÁC 11, 1.-. Törekvés ö púul. 

kelteit kellemes feltűnést és a kitűnő 
reprezentatív játékos Rebrácal együtt 
a mezőny legjobb embere volt

Az Aiuafeure szerzi meg a vezetést. 
A 36. percben TFíeser átadásából Sinde- 
lar labdája megakadt a bizonytalanul 
játszó Remete liáJójáhan. A gól Kiéber 
és Kocsis súlyos hibájából esett.

Jóformán egy perc sem telt el még, 
és az MTK-uak sikerül Bús révén ki
egyenlítenie.

A második félidőben az MTK fölénybe 
került éfi a 4. percben Opata a Bústól 
kapott- labdával, védbotetlen saroklövés
sel vezetéshez juttatja a magyar baj
nokcsapatot.

A 32. perctől kezdve az MTK vissza
esett és a döntő fölénybe- került Ama- 
teure támadást táánadásra halmoz. A 
35. percben Cutti lövése belső kapufáról 
bepattan és az Amutouré-nek sikerül 
döntetlenné tenni a mérkőzést.

:O (0:0)
A BAK és az UTS£ győztek, á FövTKör 

kikapott.
A másodosztályú l>»jnoksá£ eredményei a 

következük: ÜTSE—>SE ?:i). — KAOE-
FövTKör 8:1. — BAK-UNTÉ i;u. — Test- 
vériaég-EMTK 2:1. — LKA K—Világosság
3:3. — ETÍC—Zugló 2:2.

ifí. Horthy Miklós 
volt a Mse a vasárnapi 

motor versenynek is
I föcersény. 250—300 . köbein gépek ré

szére. 30 km. 1. Urbach László (ASC) 24 
p. 01 inp. 2. Hold Károly (Nova). 3. 
Blaskovich Péter (lloya.1 Enfleld).

II fiiverseny. 175 köbenn-ig 15 knL 1. 
Méray Horváth Lórúnd (Méray) 14 p. 
41, rnp. 2. Pápai István x(Excelsior). 3. 
Petrovite Géza (Dormau).

III. föverseny. 350—500 köbem-ig. 30 
km. 1. lfj. Horthy Miklós (Norton) 23 
34 mp. 2. Sandler (New Imperial).

IV. föverseny. 175—250 köbep-ig. 15 
km. 1. Ifj. Horthy Miklós (Nova) 13 p, 
46 mp. 2. Wcfaj Levente (Méray).

Mellékkocsiversimy. 10 km. 1. Urbach 
László (AJS) 8 p. 59 mp. 2. Paul József 
(Norton).

X Rády József Magyarország egyéni 
kardbajuoka. A ’ Műegyetem' vívótermé
ben rendezte meg az MVSz Magyaror
szág egyéni kardbajnokságát, amellyet 
Ráry József (MAC) nyert meg. A baj
noki verseny szenzációja, hogy Ters- 
tyúnszky (MAC) az utolsó helyet foglal
ta el. A helyezési sorrreud a következő:
2. Petscbauer Attila (NVC) 6 gy. 3. Ko
vács Andor dr. (Tisza István VC) 5 gy.
4. Gombos Sándor dr. (Tisza István VC) 
4 gy. 5. Tóth Péter (MAC) 3 gy. 6. De 
Yong kapitány (Hollnudia.) 3 gy. 7. 
Garat János (Tisza Jutván VC) 3 gy. 8. 
Glykais Gynla (MAKC) 3 gy. 9. Técsl 
(Tisza István VC) 1 gy. jo. Torstyánszky 
(MAC) 1 gy.

ZÉIogcAdulftkit ktvftltQk, Ékase- 
reket mindenkinél drégáb^an 

vasiak SZÉKELY EMIL, VII., Király 
ucca 51. Teiézteuiplommal szemben

LÓSPORT
Borvirág nyerte a 
Kdposztásmegyert 

állat
A raiáin.ipi versenyek főszámát, a Ká- 

püsztábinegycri dijat. Borvirág (Gulyás) nyerte 
Ingram (Szabó) és Montaltó (Gutái) cllcu. 
I ütött még Kikérik! (IJofbauer) éa Saebcr- 
terte (Szokolui). A verseny azonban csaik Bor- 
vírá.g és Ingram párharca' volt, meri a két ló 
a starttól a célig fej-fej mellett küzdött éa 
csak a jobb lovas, Gulyás, picntctto meg is
tállójának a szép dijat. Á megnyitóversenvt 
Natascha nyerte, ’ amely a nap legnagyobb 
outsidere volt, mert csekély, buszonbároukszo- 
jós póuzt fizetőit kevés számú híveinek. Vár
kert lu bosszút vesztett a startnál. Az Ecsori 
dijat Suba nyerte igen könnyen. Az ezermótc- 
riM baadicapbau 12 ló indult. A versenyt Lik- 
tor nyerte. Szentes a. startnál gzámtalau hosz- 
szat vesztett. A starok mogint lebctctle-u rosz- 
szaik voltak. Nem értjük a Magyar Lovaregy- 
let. igazgatóságát, miért nem oldja, meg ezen 
kérdést végro éa miért kísérletezik újra meg 
újra.

A nap utolsó versenyét a Györffy-isbálló 
nyerte Sinbach révén. Részletes eredmény a 
kővetkező: I. 1. Natascha (Timpaucr 6). 2. 
Mondér (3). 3. Inpair (2 és fél). Fuj. •Várkört, 
Gavial 2 h. és 2 és fél b. 10:227, 4G, 22. —, ]f.
1. Malbourgli (SzokoJai pari). 2. Katáiig (5) 
holtversenyben R. Pumpériiickel (3). Fm. "Bal- 
dower. Sevcro, Blondelli. O&sianda. Bimbula. 
3 b. .10:22, 12, 20, 10. — III. 1. Borvirág (Gu
lyás nyolctized r.l. 2. Ingram (3). 3. Montaltó 
(2 és fel), l'in. Sacho.rtorto, Kikeriki. Fejő. 5 
h. 10:18. 14, 22. — JV. 1. Suba (Nagy u/olc. 
tized r.J. 2. Revízió (2). 3. Sauvignon (3). Fm. 
Iforatoe.PoTscplionc. í h.- 2 és fél h, 10:18, 12, 
14. — V. 1. Liktor (Szabó 4). 2. Anubis (12). 
3. Torcello (lo). lm. \iriadat. Tatrang. Pla
néta, Útmutató, Juczi, Marika 11.. Freudcnáu, 
Marczipán, Szentes. 1 b. fo.jh. 10:16. 50, 43, 43, 
— VI. 1. Sinbad (Csuta 3). 2. Ecartó 1T. (6). 
3. Gilda (p.). Fm. Manczika, Modor, Ecbo,

Budapesti 
űgetöversenyek

DIVAT-DIJ.
1. Csak Előre (Difteubachcr) 12P.
2. Xant6n (Wiltshíro) 1.273.
3. Senki más (Wacbtlcr) 1.268.
I. 1. Biokat (Sennyey 2 or). 2. Fanue.F 

(6). 3. Incítcr (3). Fin. Ádmiral, Biliét doux, 
Orgona, Rataplaa, Koczogó, Bráma. Chcribum, 
Pista. 10:11 12, ó2. ll. Olasz’10:107.

If. 1. Echo (Kovács 2). 2. llorpaes 
3. Pali (10). Fm. Miki, Czimbora, Izgató, 
Gambrinus. Vitéz, Wieneriu, Burzsu. Rodostó, 
Garam, Árvalcgóiiy. 10:23, 16, 22, 122. Olas4 
10:23.

III. 1. H. P. (Feiser pari). 2. Tarabos <1 
é.s negyed). 3. Hcller (ö)., Fm. Fcllov, Fiú, 
Muzsika, Papraniorgó. 10:18, 10, 11, 11. Olasz 
10:33.

IV. Divat-dij. 1. Csak Előre (Diffcnbarbet 
3). 2. Xajitcn (6). Senki más (3). Fm. File- 
uiont ,(3). Vihar 12), Bajnok (2 és fél). Lele
ményes (16). I’itykc (l és fél), Éva. lánya (4), 
fi. Jóska. (Ki). 10:90. 29. 43, 26. Olasz 1UH12. 
Start után Nanten, vezet, de csakhamar C.-ak 
Előre kcfiil az élre és bevezet.

V. 1. Timidé, (Cassolini 2 reá). 2. Zivataí 
(4). 3. Mégis (i). Fm. Ujra-ujra, lurádé>, Jani. 
10:16 lő, 20. Olasz* 10:36’.

VI. i. Good Hope (Haas 4). 2. Guszti. 8. 
Thotinuzoba (4). Fm. Vádló. Aranka, Nadra
gulya. 10:70, 31, 17. Olasz 10:35.

Szerkesztésért felel:
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
A „Hétfői Lapok" Ujságvállalat.

Fogadni lehet
és felvilágosítást kaphat a bookmakerek 

fogadó Irodáiban i
IV. Kossuth Lajos u. 
Vi. Andrássy ut 45.
VI. Váci ut 1. ■ 
Vili Rákóczi ut 51, 
VIIL Barőss ucca 52.

14-16.

T. 55-01.
T. J. 139-12.

Méinl-kóvé

"xemTMető) Faskás István.


