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Balneológiai 
világkiállítást 

terveznek Budapesten 
Gazdasági, idegenforgalmi és 

orvosi körökben nagyszabású gon-

dolat vetődött fel, amely érdemes 

arra, hogy a tervvel a legnagyobb 

szeretettel foglalkozzanak. A nagy 

tömegek érdeklődése az utolsó idő-

ben igen nagy mértékben fordul.A 

világkiállítások és a hatalmas ará-

nyú kongresszusok felé. A párisi 

gyarmatügyi kiállítás, a berlini 

olimpiász, majd a párisi világkiál-

lítás, hatalmas idegenforgalmi vo-

zóerőt gyakoroltak, mintahogy 

nyilvánvalóan példátlan eredménye 

lesz a magyar idegenforgalom 

szempontjából ma jd annak az 

euchrisztikus világkongresszusnak, 

amelyet a katolikus egyház annyi 

szeretettel, gonddal és hittel ké-

szít elő. Ezeknek a tapasztalatok-

nak alapján vetődött fel az a gon 

dolat most, hogy a közeli eszten-

dőkön belül Budapesten is olyan 

újabb nagy vonzóerejü alkotást 

kell létesíteni, amely a világ fi-

gyelmét Magyarország felé vonja 

és amely az idegenforgalom továb-

bi fejlesztésére és lüktetésére lesz 

alkalmas. 

Budapest székesfőváros tudva-

levőleg erősen igyekszik érvényesí-

teni propagandájában „Budapest 

fürdőváros" gondolatát. A magyar 

idegenforgalom egyik vonzóereje 

a Balaton és azok a gyógyhatású 

helyek, amelyekben az ország gaz-

dag. Ezeknek a valóságoknak és 

tényeknek alapján merült fel az a 

terv, hogy a magyar idegenforga-

lom fellendítését éppen fürdő-

ügyünkhöz és gyógyhelyeink jelen-

tőségéhez kell hozzákapcsolnunk. 

Az elgondolás szerint Budapesten 

balenologiai világkiállítást kellene 

rendezni. Ilyen kiállítás eddig se-

hol a világon nem volt, holott a 

nagy tömegek érdeklődése imind 

erősebben fordul a fürdőhelyek, a 

gyógyhelyek és a közegészségi in-

tézmények felé. A balneológia 

nemcsak az orvosokat és a szak-

embereket foglalkoztatja, hanem 

a laikus közönséget is. Az egész 

világ tudósainak, orvosainak és 

közönségének érdeklődését is nagy 

mértékben felkelthetné az olyan 

világkiállítás, amely elsősorban 

ugyan a magyar idegenforgalom 

propagandája volna, a magyar 

fürdőhelyek és gyógyhelyek bemu-

tatása, de természetesen egyúttal 

az egész világ balneologiájáé is. 

Elképzelhető, hogy ennek a világ-

kiállításnak tervét világszerte nem-

csak rokonszenvvel fogadnák, ha-

nem természetesnek lehet tartani, 

hogy az egyes államok hajlandók 

is volnának arra, hogy ezen a vi-

lágkiállításon balneológiai intéz-

ményeik bemutatásával résztvegye-

nek. Bámulatosan érdekes volna 

ez a kiállítás, alkalmas arra, hogy 

a közönséget érdekelje és lebilin-

cselje, igazi és nagyszabású vonzó-

erő, amely hónapokon át tudná 

Budapestre és Magyarországra 

hívni az utazóközönség százezreit, 

esetleg millióit is. 

Miután a new-yorki világkiállí-

tás kétségtelenül má r előbb óriási 

tömegeket fog magához vonzani és 

mert az olimpiászokat minden ne-

gyedik esztendőben, legközelebb 

tehát 1940-ben és 1944-ben tart-

ják meg, a belneologiai világkiállí-

tás idejét 1912-ben lehetne megha-

tározni. Negyedfél esztendő állana 

rendelkezésre ennek a vilákiállí-

tásnak előkészítésére, és ez alatt az 

idő alatt valóban olyan hatalmas 

arányú intézményt lehetne alkot-

ni, mely jogosan h ívná fel magára 

milliók figyelmét, és amely a maga 

érdekességével, szépségével csak-

ugyan megérdemelné ma jd a vi-

lág bámulatát. Magyarország tör-

ténetében nagyjelentőségű fordu-

latot jelentett az 1896-os esztendő, 

mert tulajdonképpen a mil lenumi 

kiállítás volt az a tényező, amely 

első ízben hívta fel a nagy tömegek 

figyelmét Magyarországra és Bu-

dapestre. A "mai nemzetközi for-

galom idején, amikor az utazókö-

zönségnek példátlan tömegei moz-

dulnak meg, s amikor a j ó propa-

ganda és a valóban érdekes látvá-

nyosság ezeket a tömegeket a meg-

felelő irányba tud ja vonzani, a 

Düuapesti neinzetközi kiái i í íás oly 

gazdasági lehetőségeket is ígér 

számunkra, amelyik igen fontosak. 

Ezzel a kiállítással léjhetne Buda-

pestet, mint fürdővárost, valóban 

az egész világ köztudatába bele-

vinni és ez a kiállítás volna alkal-

mas arra, hogy a világ figyelme 

eddig nem látott mértékben for-

duljon Magyarország felé. A ki-

állítás előkészítése már alkalmas 

volna arra, hogy bizony irányban 

csökkentse a munkanélküliséget, 

magának a kiállításnak felépítése 

pádig a munkaalkalmak igen nagy 

lehetőségeit nyújtanák az embe-

rek számára. Azok a külföldi ál-

lamok, amelyek ezen a kiállításon 

résztvennének, a végrehajtásnál 

és az építkezésneknél ugyancsak 

magyar munkáskezeket vennének 

igénybe, a kiállítás forgalma pe-

dig ú jabb bevételi lehetőségeket 

nyújtana. Azt sem feledhetjük, 

hogy egy nagy balneológia kiállí-

tás keretén belül olyan lehetősége 

volna az élelmiszeripar bemutatá-

sának is, hogy ennek a lehetőség-

nek felhasználásával a magyar 

mezőgazdasági termelés bemutatá-

sa is lehetségessé válna, mégpedig 

olyan mértékben, hogy a magyar 

mezőgazdaság termelése más mó-

don olyan propagandát kapni nem 

tudna, mint ott, ahol tvapnál vilá-

gosabban tudnók megmutatni hogy 

a magyar mezőgazdaság tudja a 

világ számára a legjobb minőségű 

és leginkább tápláló élelmiszereket 

elMllítani. Egész gazdasági éle-

tünk minden vonatkozásában és 

minden i rányában: mezőgazdaság, 

ipar, kereskedelm, közlekedés, 

bankszervezet olyan mértékben ta-

lálná meg a maga propagandáját 

és egyúttal lehetőségeit is ennek a 

világkiállításnak keretén belül, oly-

módon tudnánk bemutatni ott a 

magyar tudomány, a magyar mű-

vészet és a magyar sport értékeit 

is, hogy ez a világkiáll ítás a ma-

gyar élet egész rep. ezpiifálására 

alkalmas volna. 

A gondolat olyan nagyszabású 

és olyan mértékben érdekes, hogy 

valóban alkalmas arra, hogy csu-

pán idegenforgalmi szakemberek, 

balneologusokés orvosok foglalkoz-

zanak a tervvel, hanem a közvéle-

mény széles rétegei, különösen pe-

dig a gazdasági élet emberei is. 

Bevalljuk, az első pillanatban ma-

gunk is bizonyos hitetlenséggel 

állottunk szemben azzal a gondo-

lattal, amely egy magyarországi 

világkiáll ítás tervét veti fel, ámde 

ha közelebbről néztük meg a kér-

dést, akkor láthattuk, hogy az az 

elképzelés, amely Magyarországon 

1912-re balenologiai világkiállítást 

akar megvalósítani, valóban nem 

hiú álom csupán, hanem józan 

meggondolás, amelyben megvan a 

realitás minden feltétele. Az állam, 

a főváros, a nagy gazdasági intéz-

mények és az idegenforgalom té-

nyezői számára valóban nem lehet 

közömbös, hogy ezt a kérdést meg-

vizsgálja és hogy a felvetett gon-

dolatot olyan konkrét lehetőségnek 

tekintse, amelyből az ország szá-

mára nagy haszon és előny kelet-

kezhetik. Azt hisszük, hogy ami-

lyen merésznek, de egyúttal nagy-

szabásúnak is látszik ez a terv, 

annyi hat, merészség és bátorság 

nálunk is van a gondolatok megva-

lósításában, abban az akaratban, 

mely a magyar élet komoly ténye-

zőit egyesíti mindenkor, amikor 

az ország számára igazi alkotások-

kal lehet a jelen helyzetet javítani 

és a jövendő ígéretek valóságait 

nyújtani . 
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Miről tárgyalnak 
a szeszkérdésben? 

Miként A Pénzvilág jelentette, az új 

szesztörvény-tervezet kérdéseiben ál-

landóan folynak a tanácskozások. A 

pénzügyi kormányzat hajlandó a ter-

vezet olyan módosítására, amely nem 

jelent strukturális változásokat, vi-

szont az egyes különböző érdekeltsé-

gek ellentéteit össze tudják egyeztetni. 

A tárgyalások ebben a pillanatban 

különösen három kérdésről fc\lynak. 

A törvényjavaslat egyik újítása, 

hogy az ipari szeszgyárak és a mező-

gazdasági szeszgyárak érdekeltségei 

mellett a kormány a javaslatban új ér-

dekeltséget teremt a bor- és pálinka-

főzők számára. Az új megoldás sze-

rint ezután az ipari szeszgyárak csak 

teljesítőképességük 15 százalékát tud-

nák kihasználni és a kontingens egy 

részét mezőgazdasági szeszgyárak, más 

részét pálinkafőzők kapnák meg. A 

tárgyalások most arról folynak, hogy 

az ipari szeszgyárak kapacitásának 

milyen mértékét tartsák fenn, mert a 

kért 15 százalékos kihasználást az 

ipari gyárak a maguk részéről jog-

fosztásnak minősítik. A kormány vi-

szont — különösen a bortermelők ér-

dekeinek támogatásánál — az agrár-

érdekeltségnek kíván előnyt nyújtani. 

A szeszgyárak azt mondják, hogy 200 

ezer hektoliter bornak szesszé való át-

alakítása a bortermelés számára nem 

jelentene olyan túlságos előnyt, viszont 

az ipari szeszgyárak kontingensének 

csökkentése azt eredményezné, hogy 

kétezer kisgazda számára megszűnne 

a cukorrépatermelés lehetősége, mert 

az ipari szeszgyárak ezidőszerint két-

ezer kisgazda répatermelését vásárol-

ják fel és használják fel szeszfőzés 

céljára. Az ipari szeszgyárak vélemé-

nye szerint a bortermelők helyzetén 

nem a szesszé való feldolgozás segí-

tene, hanem a kivitel fokozása, a tá-

rolás, valamint a mustsürítés. 

A kérdés tehát az, mekkora marad-

jon az ipari szeszgyárak kontingense, 

a másik kérdés pedig, hogy a szesz 

ára miként alakuljon ki az egyes ter-

melési érdekek szerint. A kormány 

terve azon alapszik, hogy a mezőgaz-

Készü l a megegyezés 
dasági szeszgyárak 10 százalékkal ma-

gasabb szeszértékesítési lehetőséghez 

jutnának, mint az ipari szeszgyárak, 

viszont a bor- és gyümölcstermelők 

szeszét az ipari szesz árának 3.2-sze-

reséért vásárolnák meg. A magasabb 

szeszárak azonban természetesen a fo-

gyasztót terhelnék meg s az ipari 

szeszgyárak szerint ez a megterhelés 

nem eredményezne szociális egyen-

súlyt Az ipari szeszgyárak igen fon-

tos munkát végeznek a szeszfinomítás 

és a motalkógyártás területén és az 

a véleményük, hogy ezért a munkás-

ságért nem juthatnak hátrányos hely-

zetbe más szesztermelőkkel szemben. 

A harmadik probléma, hogy a pót-

kontingensek felosztása miként tör-

ténjék és hogy ezeknek a kontingen-

seknek kitermelésében is milyen sze-

rep jusson az ipari szeszgyáraknaK. 

A lényeges kérdésekben az ellentétek 

igen jelentősek voltak, azonban a tár-

gyalások során a különböző érdekelt-

ségek között meglehetős közeledés jött 

létre. Ebben a pillanatban az a hely-

zet, hogy az ipari szeszgyárak és a 

mezőgazdasági szeszgyárak között az 

elvi szempontok nagymértékben meg-

egyeznek és hogy elsősorban a bor- és 

gyümölcstermelők szeszkontingensi 

problémája okozza már a vitaanyagot. 

Kétségtelen, hogy a bortermelés hely-

zetét nem lehet egyedül a szeszkor-

désen át megoldani és amilyen mér-

tékben sikerülne megoldásokat találni 

a nehézségek között lévő borpiac hely -

zetének javítására, olyan mértékben 

lehetne megfelelő megoldásokat találni 

a szeszellentétek eliminálására is. 

Ezekben a kérdésekben is foly 

tárgyalások és általában azü' nfaffl' 

•hogy január végére már olyan hely-

zet alakiéi ki, hogy a pénzügyminisz-

ter az új szesztörvényt véglegesen ki-

alakult formájában terjeszti a képvi-

selőház elé. Amennyiben a tárgyalá-

sok még tovább húzódnának, akkor is 

a tavasz előtt megtörténik az a dön-

tés, amely remélhetőleg a szeszkérdést 

az összes érdekeltek megnyugvására 

fogja elintézni. 

Uj adórendszert kívánnak 
a gazdaérdekeltségek is 

A zadóreform kérdése állandóan fog-
lalkoztatja a közvéleményt. Igen érdeke-
sen most az egyik nagy mezőgazdasági 
érdekeltség terjesztett memorandumot a 
pénzügyminiszter elé s kéri az adózási 
rendszer reformját. A memorandum új 
egységes adókódex alkotását sürgeti. 

Az új adókódex legfőbb feladatát a 
memorandum abban látja, hogy a tizen-
négyféle egyenes adó egyetlenegy általá-
nos jövedelmi adórendszerre egyszerű-
síttessék éspedig a mezőgazdaságra vo-
natkoztatva olyképpen, hogy a földadón 
felül a mezőgazdaság egy, a földadó 
alapján számítandó fix hányadban meg-
állapított jövedelmi adóval terheltessék 
a jövőben. A háború előtt szintén csak 
ezzel a két adónemmel volt a mezőgazda-
ság megterhelve. 

A mezőgazdaság jövedelmezősége 
nemcsak a folytonosan változó értékesí-
tési konjunktúrától, hanem ezenfelül az 
időjárástól, elemi károktól, növényi be-
tegségektől és állati kártételektől is 
függ. Ha ezeket tekintebevesszük, két-
ségtelenné válik, hogy tíz egymás után 
következő évet alapul véve, legjobb eset-
ben is hat olyan esztendőre számítha-
tunk, amikor a mezőgazdasági üzem jö-

A telepítéssel Hap-Áno l p 
csolatos PflntifiieteftHI u 1 I 

megrendelhető a 

magyar Téruénykezés 
kiadóhivatalánál 

Budapest, ui., Vilmos csaszár-ut 31. 

vedelmet szolgáltat, míg négy esztendő-
ben feltétlenül veszteséggel zárul az 
üzem. Egyenlegképpen tehát tíz esztendő 
folyamán tulajdonképpen csak két esz-
tendő hoz tiszta jövedelmet. Az eddigi 
adórendszer szerint azonban olyan gaz-
daságokban, ahol számtartással kimu-
tatható volt a veszteség, a felsorolt tíz 
évben mégis a hat esztendő alatt elért 
jövedelem képezte az adóalapot. Tekin-
tettel azonban arra a körülményre, hogy 
Magyarországon a gazdaságok tooo, 
mint 90 százaléka vagy adóbevallásra 
nem alkalmas számvitelt vezet, vagy 
egyáltalán nem vezet könyveket, így a 
gazdáknak ez a kategóriája rendszerint 
jövedelmi adót fizet mindazokban az esz-
tendőkben is, amikor pedig a gazdasági 
üzem több-kevesebb veszteséggel zárul. 

A kereseti adó, mint igazságtalan adó-
nem, a javaslat szerint az egész vonalon 
törlendő. A mezőgazdasági adóztatás 
észszerűsítése feltétlenül szükséges. A 
mezőgazdaságok ki vannak téve az adó-
kivető bizottságok egyoldalú elhatározá-
sainak és ha ez a rendszer tovább is 
fennmarad, úgy feltartóztatlanul bekö-
vetkezik ismét a mezőgazdaság eladóso-
dása, amikor is a kincstár kénytelen lesz 
a gazdaadósságok rendezése céljaira 
sokkal nagyobb összegeket áldozni, mint 
amennyit a mezőgazdaság igazságtalan 
adóztatása következtében az évek folya-
mán bevételezett. 

Ha a tervezetet csak egyik érdekeltség 
is terjesztette elő, kétségtelen, hogy ezek 
az érvek az egész magyar mezőgazdaság 
álláspontját tükrözik vissza. 

A Gázművek, 
a téli fűtés 

és a kokszfogyasztás 
A külkereskedelmi mérleg szem-

pontjából egyike a legfontosabb té-

nyezőknek az a hatalmas behozatali 

tétel, amelyet a fabehozatal jelent. 

Kereskedelempolitikai és nemzetgaz-

dasági érdekek egyformán megkíván-

ják, hogy a fabehozatalt csökkentsük, 

ami természetesen csak a szén- és 

kokszfogyasztás révén lehetséges. Az 

idén télen különösen érezheti a közön-

ség a fafűtés nehézségeit: a fa drága 

is, nehezen is lehet hozzájutni. A 

fabehozatal súlyos problémáját leg-

kevésbbé sem lehet csupán monopó-

liumok és mesterséges egyezmények 

ytján megoldani, hanem legfontosabb 

érdek az, hogy a fabehozatal csök-

kenjen és a fűtést úgy organizáljuk 

meg, hogy a fűtőkályhákat szén-, il-

letőleg kokszfűtésre tegyük alkalmassá. 

Ismeretes, hogy a budapesti Gáz-

művek igen jelentékeny tevékenysé-

get fejtettek ki annakidején abból a 

célból, hogy a központi fűtést minél 

inkább fejleszteni lehessen és annak-

idején a gázgyár pályázatot is írt ki 

megfelelő fűtőkazánok tervezésére. Ez 

a pályázat annakidején nagy sikerrel 

járt, bizonyítékául annak, hogy ami-

kor egy közüzem valóban a közönség 

érdekét keresi és kereskedői eleven-

séggel küzd a közönség érdekének szol-

gálatában, annak mindenkor különb 

az eredménye, mint azoknak a törek-

véseknek, amelyek csupán tarifaeme-

lése kútján óhajtják a közüzem hasz-

nát előidézni. El kell ismernünk, hogy 

a közüzemek közül a budapesti gáz-

gyár komoly kereskedői érzékkel 

mindenkor olyan tarifával dolgozik, 

amely reális kalkulációkon nyugszik, 

kiiriektemtszeTés oka az is, nogy a 

gázgyár mellékterményei a magán-

termelés versenyével küzdenek meg és 

amikor a gázgyár kokszot, kátrányt, 

benzolt, vagy amóniákot termel és hoz 

forgalomba és versenyez a magángaz-

dasággal, akkor üzemének, egész vo-

nalún az egészséges kereskedői szel-

lemet tudja képviselni. Mi, akik az 

üzempolitikai kérdésekben a közérdek 

szempontját mindenkor hangoztatjuk, 

elismerjük a gázgyár vezetőségéről, 

hogy kereskedelmi vezetése a közön-

ség érdekeinek szolgálatával számol 

és találkozik is. 

A Gázművek vezetősége így ismerte 

fel annak szükségességét, hogy a 

fogyasztóközönség számára a koksz 

használatát lehetővé tegye. Nem min-

den kályha alkalmas arra, hogy koksz-

szal fűtsék' és a gázgyár valóban 

helyesen cselekedett, amikor hosszú 

kísérletek útján olyan kályhatipusokat 

tervezett, amely a kokszfűtést olcsóvá 

és lehetővé teszi. Kereskedői körökből 

panaszolták, hogy a gázgyár felveszi a 

veTsenyt a kályhaiparral. Ezzel szem-

ben meg kellett most már állapítanunk 

hogy a magyar cserépkályhagyárak 

nem állítottak elő olyan típusú koksz-

kályhát eddig, amely a közönség szol-

gálatára megfejtő volna. A cserép-

kályhagyárak nem sok áldozatkész-

séggel igyekeznek a közönséget meg-

hódítani, ezzel szemben a gázgyár ter-

vezett ki olyan kályhatipust, amely-

nek chamottebelsőrészét és vasalkat-

részét a gyárakban csináltatja meg, 

viszont a forgalombahozatalt a kis-

ipar számára bocsátja rendelkezésre. 

A gázgyár közvetlenül nem árusítja 

ezeket a íáermofcofesz-alkatrészeket, 

amelyeket szabadalmaztat, hanem a 

thermokoksz kályhák számára szüksé-

ges alkatrészeket a kisiparosok vá-

sárolhatják meg, mégpedig önköltségi 

áron és olyan kivitelben és olyan ki-

állításban bocsáthatják a közönség 

rendelkezésére, ahogy a megrendelők-

kel megállapodni tudnak. 

A Gázművek ilyenformán nem 

vettek fd a versenyt a kályhaiparral, 

ellenkezőleg a kályhakisipar segítsé-

gére siettek és pótolják azt a hiányt, 

amelyet a cserépkályhagyárak okoztak, 

amikor maguk nem vállalkoztak olyan 

modern, olcsó és jó kályhák gyártá-

sára, amelyek a kokszfűtés terjeszté-

sére is alkalmasak. A cserépkályha-

gyárak főleg fafűtéses kályhákat 

gyártanak, holott valóban minden 

gazdasági érdek az, hogy a fafütést 

minél szűkebb területre korlátozzuk. 

A gázgyár igen helyesen a kisiparo-

sok által készített kályhákat felügyelet 

alatt tartja, hogy így is megvédel-

mezze a közönség igényeit, viszont az 

első év eredménye már azt mutatja, 

hogy ezek a thermokokszkályhák való-

ban népszerűek és egyre több készül 

pl belőlük. A gázgyár ilyenformán 

koksztermését el tudja helyezni és az 

olcsóbb koksszal tudja a közönséget 

kiszolgálni akkor, amikor a fafűtés 

drága és amikor a fafűtés anyagának 

beszerzése a háztartásoknak még kü-

lönös gondot is okoz. 

A gázgyár kereskedelmi szellemét 

különben abban a tényben is meg kell 

állapítanunk, hogy a Gázművek a 

kokszot nemcsak maguk hozzák forgar-

lomba, hanem a kereskedelem rendel-

kezésére bocsátják. A gázgyár tehát 

nem áll a közüzemi monopólium elvén, 

hanem minél közvetlenebb kontaktust 

keres a gazdasági élettel és magával 

a fogyasztóval is. Mi vetettük fel pél-

dául azt a kérdést, vájjon mi szüksége 

volt a gázgyárnak arra, hogy „Cseme-

gekoksz" néven bombonokat rendeljen. 

Egy olvasónk közli velünk, hogy mint 

kokszfogyasztó karácsonyi ajándékul 

kapott ilyen „Csemegekoksz" bonbon-

dobozt, kedves és ízléses kiállításban, 

mint ahogy a gázgyár ezen a terüle-

ten is a magángazdaság helyes elvét 

követi: a fogyasztónak megköszöni azt 

a bizalmat, amelyet iránta tanúsít. El 

kell ismernünk, hogy a „Csemege-

koksz" ötlete kedves és finom meg-

lepetés volt a közönség számára . . . 

ELŐFIZETÉS A P É N Z V I L Á G R A 
Egész évre 20 pengő Félévre 10 pengő 

Három hónapra 5 pengő 

E L Ő F I Z E T É S E K E T E L F O G A D B U D A P E S T E N : 

A PÉNZVILÁG KIADÓHIVATALA: IV., Kecskeméti-utca 13. 

BLOCKNER J. KÖZPONTI IRODÁJA: IV., Városház-utca 10. 

„ „ FIÓK „ VI., Andrássy-út 4. 

,, „ „ „ VI., Vilmos császár-út 33. 

,, „ „ „ VII., Erzsébet-körút 34. 

GRILL-FÉLE UDV. KÖNYVKERESKEDÉS: V., Dorottya-utca 2. 

HAASENSTEIN ÉS VOGLER R. T.: V., Dorottya-utca 8. 

IBUSZ: V„ Kádár-utca 4. 

KUNSTADTER HIRLAPELŐFIZETÉSI IRODÁJA: VI., Andrássy-út 60. 

MAGYAR HIRDETŐIRODA R. T.: VIII., Sándor-utca 5. 

TENZER GYULA HIRDETŐ IRODÁJA: IV., Szervita-tér 8. 
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104*5 m i l l i ó b e t é t 
a Községi Takaréknál 

Megnövekedett üzleti 
komoly tartalékolás 
a főváros intézeténél 

A nagybankok közül a Községi Ta-

karék jelentkezett az idén elsőnek 

mérlegével és ez a mérleg nem csupán 

azt mutatja, hogy a főváros pénzinté-

zete erősen fejlődött és ismét nagyot 

lendült az 1937 év során, hanem nyil-

vánvalóan bevezetője azoknak a bank-

kimutatásoknak, amelyek az elmúlt év 

gazdasági megerősödésének jeleit tük-

rözik vissza. Ha a konjunktúrakutatók 

bármiként vélekednek is és ha a leg-

különbözőbb jóslatokkal vélik meglátni 

a jövendőt, kétségtelen — és ezt tanú-

sítja a Budapest Székesfővárosi Köz-

ségi Takarékpénztár rt. mérlege is — 

hogy az elmúlt esztendőben erősebben 

érvényesültek immár a gazdasági meg-

erősödés tünetei és ez nem csupán a 

tőkeképződés területén mutatkozott, 

hanem az üzleti forgalom megnöveke-

désében is. Már a Magyar Nemzeti 

Bank éwégi státusában láttuk a váltó-

tárcának olyan alakulását, amely mu-

tatja, hogy a gazdasági élet komoly hi-

teleket tudott visszafizetni és az új 

hitelek részben már új vállalkozások 

termelő céljaira jutottak és nyilván 

ezeket a jelenségeket tükrözik majd 

vissza a nagy pénzintézetek mérlegei 

is. A Községi Takaréknál a betétek 

összege a főváros betéteivel együtt im-

már elérte a 101.5 milliót, a közönség 

betéte ebből ennél az intézetnél 5.1 

millió pengős növekedést mutat és ez 

éppen úgy jele a tőkeképződés erősebb 

ütemének, mint annak a kétségtelen 

bizalomnak, amelyet a főváros intézete 

a maga számára megszerezni és évek 

során mindjobban megerősíteni tudott. 

....A, Községi Xáfeu-ékpénztár legna-

gyobb tranzakciója az elmúlt évben a 

főváros számára adott 30 millió pen-

gős kölcsönkötvény kibocsátása volt. A 

Községi Takarékpénztár ezzel a tran-

zakcióval tiszta helyzetét teremtett a 

maga és a főváros számára. Kétségte-

lenül komoly pénzügyi elgondolás volt 

ez, alkalmas arra, hogy a főváros adós-

ságait konszolidálja, viszont arra is, 

hogy a Községi Takarékpénztár műkö-

dése még rugalmasabb legyen, hiszen 

ezek a kölcsönkötvények természetsze-

rűleg a tőzsde útján bekerülnek a pénz-

ügyi vérkringésbe. Általában az erős 

üzleti tevékenység jellemzi ezt az in-

tézetet, mégpedig olyan törekvéssel a 

mobilitás iránt, amely kétségtelenül 

p agyon értékes akkor, amikor végered-

ményben egy közületi intézményről 

van szó, amelynek irányításánál sok 

mellékszempontot is figyelembe kell 

venni. Kétségtelenül nagy érdeme 

Lipthay Lajosnak, a Községi Takarék 

vezérigazgatójának, hogy az intézet 

minden szempontból igyekezik érvé-

nyesíteni a részvénytársasági bankin-

fézmény reális és konzervatívan meg-

gondolt elveit. Ez a konzervativizmus 

itt megfelelő lüktetéssel párosul, mint 

ahogy a Községi Takarék csak úgy ta-

lálhatta meg pozícióját a pénzintézeti 

szervezetben, ha üzleti tevékenysége 

elsősorban a magángazdaság érdekeit 

tartja szem előtt. Ez az ef,evenség nyi-

latkozik meg a takarék két• fontos ér-

dekeltségének, a Vásárpénztárnak és a 

Parkváros rt.-nak működésében, mint 

ahogy igen természetes volna, ha a 

főváros ingatlan- és házkezelési-ügy-

leteit a Községi Takarék bonyolítaná 

le. ' 

A Községi Takarék működése így 

prdemli meg kétségtelenül azt az elis-

merést, amelyben a gazdasági élet 

jminden tényezője részéről részesül. El 

kell ismernünk, hogy amikor a takarék 

vezetősége és Szcndy Károly polgár-

mester is azt az elvet vallják, hoüry 

osztalékfizetés helyett az intézet tar-

talékait kell növelni, ennél az intézet-

nél ennek a szempontnak érvényesítése 

nemcsak nagymértékben helyes, ha-

nem úgy a polgármester, mint az inté-

zet részéről komoly koncepcióra vad. 

172 5 millió mérleg főösszeg 
A takarékpénztár fejlődésének képe akkor látható leginkább, ha utolsó 

esztendőinek mérlegadatait egymás mellé állítjuk és összehasonlítjuk: 

1937 1936 1935 1934 1933 

e z e r p e n g é b e n 

Készpénz és követelések . 3.929 2.720 3.502 3.383 2.706 

Pénzintézeteknél . . . . 3.064 12.612 10.112 8.114 6.066 

Váltótárca 50.914 56.568 51.201 49.067 47.995 

Kölcsönök értékpapírokra . 2.575 2.560 1.510 1.088 1.199 

Jelzálog bizt. kölcsönök . . 5.879 5.458 5.644 5.256 4.990 

Hitelek a fővárosnak . . . 1.335 2.426 4.572 10.334 10.017 

Óvások 11.268 10.795 7.532 5.259 4.976 

Záloglevélkölesönök . . . 16.850 18.790 20.546 20.949 21.487 

Községi kölcsönök . . . . 30.000 — — — — 

Értékpaprok 25.333 5.479 6.019 5.792 6.283 

Érdekeltségek 3.100 3.100 3.100 2.600 2.600 

Záloglevél bizt. alap . . . 1.103 1.032 1.032 1.033 1.066 

Kötvény bizt. alap . . . . 1.529 — — — — 

Ingatlanok — 4.811 5.158 5.651 5.388 

Takarékp. házak 2.050 — — " — — 

Egyéb ingatlanok . . . . 4.714 — — — - — 

Nyugdjalap 2.880 2.552 2.248 1.972 1.726 

Alaptőke . . . . . • 10.800 10.800 10.860 10.800 10.800 

Rendes tartalékalap . . . 826 514 328 246 213 

Betétek 91.668 86.552 78.278 68.366 62.920 

A főváros betétei . . . . 12.908 7.055 6.966 12.983 13.628 
11.399 8.867 9.759 12.151 12.199 

Záloglevelek 10.595 11.254 12.764 12.983 13.628 

Községi kötvények . . . • 30.000 — — — — 

Kisorsolt záloglevelek . . . 655 551 501 448 473 

Nyugdíjalap 2.880 2.552 2.248 1.972 1.726 
Átmeneti tételek . . . . 342 418 329 317 310 
Nyereség 451 339 201 88 37 
Mérlegfőösszeg 172.524 128.903 122.175 120.490 116.500 

Uj tőkék és u\ hitelek 

nak állt rendelkezésére. Ismeretes, 

hogy a takarékpénztár a székesfőváros 

bizonyos rövidlejáratú hiteleinek kon-

verziója céljából, valamint a különféle 

útéptést és szükséglakás építkezéseket 

magukban foglaló beruházások céljaira 

egy új törlesztéses kölcsönt nyújtott a 

mult év végén a fővárosnak. A szé-

kesfőváros törvényhatósági bizottságá-

nak ez irányú határozata alapján a 

takarékpénztár községi kötvényeket 

bocsátott ki 30 millió pengő névérték-

ben és a leszámítolt kötvények ellen-

értékéből került beváltásra az ugyan-

csak a takarékpénztár által korábban 

a székesfővárosnak nyújtott összesen 

21 millió pengő rövidlejáratú váltóhi-

tel. Ezzel a hitelművelettel a takarék-

pénztár egyfelől jelentős mértékben 

áflt a székesfővárosnak rendelkezésére, 

másfelől pedig — és ebben van a taka-

rékpénztárt illetőleg a tranzakciónak 

nagy és komoly jelentősége — ezzel 

olyan üzletágat vezetett be, amivell 

nemcsak hivatásának felel meg teljes 

mértékben, hanem ami egyben szinte 

teljes kiegészítése is a takarékpénztár 

üzletkörének. 

Igen nagy jelentőségű eredménye a 

takarékpénztár 1937-ik üzletévének az, 

hogy bár ilyen módon a váltótárcájá-

ból 21 millió pengő visszafizetésre ke-

rült, az előző évi 56.5 millióval szem-

ben 50.9 millióban mutatja ki a taka-

rékpénztár az évi leszámítolt váltóinak 

összegét, ami annak az üzleti tevékeny-

ségnek az eredménye, amellyel nagy 

mértékben sikerült a takarékpénztár-

nak váltóáljllományát kommerciális jel-

legű váltókkal kibővíteni. Ezekből a 

6i.ö.inokból. kitetszoieg több mint. 15 

milliót tesz ki az az összeg, amellyel a 

takarékpénztár 1937-ben ezt az üzlet-

körét kibővítette, amivel egyben mobi-

litásának fenntartását is jelentős mér-

tékben szolgálta. 

Jelentős eredménye a takarékpénz-

tár üzletévének betétállományának te-

kintélyes emelkedése is. A takarék-

jcönyvekre és folyószámlára elhelyezett 

betétek összege ugyanis az előző évi 

86.5 millióról 91.6 miflióra emelkedett, 

amely növekedésnek az igazi jelentő-

sége abban domborodik ki, hogy ez 

az emelkedés 1937-ben teljes egészé-

ben a magánfelek részéről elhegyezett 

betétekre esik, mert az egyéb jellegű 

betétek az év folyamán csökkentek és 

így a magánfelek részéről elhelyezett 

betétek összege tulajdonképpen a ki-

mutatottnál is nagyobb mértékben 

emelkedett. A betéteknek ebben a for-

mában és ilyen mértékben való emel-

kedése különös figyelmet érdemel 

azért is, mert közismert az, hogy a 

betéti tőkék szaporodása általánosság-

ban elég alacsony mértékű volt. A szé-

kesfőváros rendelkezésére álló községi 

folyópénzek és különféle egyéb betétek 

összege az előző évi 7 millióról 12.9 

millióra emelkedett úgy, hogy a taka-

rékpénztár által kezelt összes betétek 

állománya 10 U.5 millióra emelkedett. 

Élénk bizonyítéka ez a takarékpénztár 

nagyarányú fejlődésének és ugyanak-

kor annak a bizalomnak is, amely a ta-

karékpénztár iránt mindig nagyobb 

mértékben nyilvánul meg a székesfő-

város lakossága részéről. 

A Községi Takarékpénztár a köt-

vénykibocsátás és váltóleszámítolási 

élénk üzletein kívül folytatta és fo-

kozta hitelezési tevékenységét az ex-

porthitelek nyújtása terén is, ameny-

nyiben a Németországba irányuló ál-

lat és állati termékek exportját teljes 

egészében a takarékpénztár finanszí-

rozta az elmúlt évben. Ugy ezzel, va-

lamint az egyéb hitelezési tevékenysé-

gével is jelentős mértékben szolgálta 

az ország közgazdasági érdekeit és 

egyben bővtette és fejlesztette üzlet-

körét. 

A takarékpénztár érdekkörébe tarto-

zó két vállalat közül a Budapest Szé-

kesfővárosi Állatvásár Pénzforgalmi 

Rt., amely a budapesti állatvásárokkal 

kapcsolatos összes teendőket látja el, a 

műit évben 10JA millió pengőt megha-

ladó vásári forgalmat bonyolított le és 

ennek kapcsán teljes mértékben kielé-

gítette mindazokat a hiteligényeket, 

amelyek vele szemben az érdekeltségek 

részéről felmerültek. Üzleti évét ez a 

vállalat minden tekintetben jó és kielé-

gítő eredménnyel zárta, működésével 

úgy az érdekeltségeknek, mint a szé-

kesfőváros vezetőségének is teljes el-

ismerését vívta ki. A takarékpénztár 

másik vállalata, a Parkváros Rt. par-

cellázási tevékenységének folytatásával 

jelentős számban és kedvező árban ér-

tékesített ez idén is telkeket, ennek a 

vállalatnak az üzletéve is teljes mér-

tékben kielégítő eredménnyel zárult. 

Aktívái értékelésénél a takarékpénz-

tár gondosan és előrelátó óvatossággal 

járt el, aminek megfelelően a mérlegé-

ben szereplő különféle vagyontárgyak 

értékelésében igen jelentős, sőt az el-

múlt évben is gyarapított tartalékok 

rejlenek. Ennek az előrelátó és óvatos 

üzletpolitikának és szakszerű ügyveze-

tésnek az eredménye az is, hogy a ta-

karékpénztár eddig is kitűnő mobili-

tását teljes mértékben fentartotta. 

Megnőtt forgalom, erősebb 
tartalékok: 

A veszteség- és nyereségszámla az utóbbi években így változott: 

Adók 

Maga a takarékpénztár igazgató-

sága jelentésében az üzletév eredmé-

nyei közül különösen kiemeli azt a 

harmincmilliós kötvénykibocsátást és 

ezzel kapcsolatos hitelnyújtást, amely-

lyel a takarékpénztár a székesfőváros-

Költségek 

Leírások 

Nyereség 

Kamatjövedelem . . . . 

Egyéb jövedelmek . . . 

Együtt 3.141 

Megnövekedett üzleti forgalmának 

megfelelően a személyzeti és dologi ki-

adások terén kisebb összegű emelkedés 

mutatkozik, viszont leírások tekinteté-

ben az előző évi 188.000 pengővel 

szemben 1937-ben csak 138.000 pengő 

leírás szüksége merült fel, amiből kö-

1937 1936 1935 1934 1933 

277 202 180 180 204 

1 487 1.433 1.255 1.301 1.332 

786 739 665 649 659 

139 189 176 125 204 

451 339 201 88 37 

2.169 2.016 1.768 1.640 1.719 

973 886 709 703 716 

3 141 2.902 2.476 2.343 2.435 

vetelések leírására 88.000 pengő esik. 

A takarékpénztár forgalmának 

nagyarányú emelkedése és üzletköré-

nek kibővülése a bevételek jelentős 

emelkedésében is kifejezésre jut és 

ilyen módon a kiadások fentebb indo-

kolt emelkedésének ellenére a taka-
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rékpénztár elmúlt üzletéve az előző évi 

339.000 pengővel szemben 451.382 

pengő tiszta nyereséggel zárult. A ta-

karékpénztár üzletkörének jelentékeny 

bővülését a legjobban az igazolja, 

hogy mérlegének főösszege az előző 

évi 129 millióval szemben 1937-ben 

172.5 millióra emelkedett. 

A takarékpénztár igazgatósága gon-

dos mérlegelés után a székesfőváros 

vezetőségével teljes egyetértésben 

jnégis akként határozott, hogy tovább-

ra is a belső erők lehető fokozását 

tartva szem előtt, ezúttal sem javasolja 

még osztalék fizetését, hanem a kimu-

tatott nyereségből az alapszabályszerű 

egyéb célokra történő levonások után 

fennmaradó összeget teljes egészében 

az intézet tartalékalapjához kívánja 

CSÍTtolni. 

i r t a 8 E 1 3 £ R 1.1 HATÓIBA ÉSTARSA i . T. igazgatód 
A nemzetközi politikai bonyodalmak 

folyton sűrűsödnek és nyomasztólag 

hatnak a gazdasági és pénzügyi hely-

zet alakulására. Az egymást követő 

események ahelyett, hogy a feszültség-

enyhülésére vezetnének, egyre inkább 

sötétítik el a horizontot s így hiába 

igyekeznek jóslatokkal és statisztikák-

kal a kedélyeket megnyugtatni, a bi-

zonytalanság érzete folyton szélesebb 

rétegeket támad és mételyez meg. A 

háborútól való félelem ismét erőt vett 

az emberiségen. Keleten és nyugaton 

óriási háborús készülődések folynak és 

noha hivatalos nyilatkozatok szerint 

mindezek a készülődések csak a béke 

biztostása érdekében folynak, nyitott 

kérdés marad vájjon a jelenlegihez 

hasonlóan nagyarányú fegyverkezés 

végül háborúra avagy békéhez ve-

zet-e? 

A newyorki értéktőzsde folytonos 

irányzatváltozásai legjobban bizonyít-

ják, hogy sem a politika, sem pedig a 

gazdasági élet vezetőiben egységes és 

határozott vélemény kialakulni nem 

fud. Roosevelt elnök miután előbb fe-

nyegetőzésével az ipar és a kereske-

delem nyugodt fejlődését megállította, 

— az ijedtségtől, amelyet okozott, any-

nyira megfélemedett, hogy most már 

ő tárgyal az ipar fejedelmeivel arról, 

miként lehetne a leépített gyárakat és 

leállított gépeket ismét üzembe he-

lyezni. A munkanélküliek száma egyre 

növekszik s a lakosság vásárló ereje 

csökken. A pénzügyi és gazdasági 

helyzet romlása következtében a dcjllár 

árfolyama kezd ingadozni jeléül an-

nak, hogy a gazdasági élet megélén-
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kítése érdekében végső esetben a dol-

lárlár újabb leértékelésétől sem fog-

nak az amerikai diktátorok vissza-

riadni. 

Szaporodik azonban száma azoknak, 

akik az amerikai depressio közeli be-

fejezését várják. Ezek az optimisták 

utalnak a fémek és nyerstermények 

legutóbbi napokban beállott áremelke-

désére, amely áremelkedés szerintük 

nem csupán kontremine fedezésekre, 

hanem nagyrészt a szükséglet fokozó-

dásának eredménye. Minthogy az U. 

S. A. politikai és gazdasági vezéregyé-

niségei most már együttes erővel és 

bölcs egyetértésben óhajtják a gazda-

sági élet szekerét megindítani, való-

színűnek tartjuk, hogy ez végül sike-

rülni is fog. Hosszú idők eredményes 

munkásságára lesz azonban szükség, 

amíg a jelenlegi bizalmatlanságot a bi-

zakodás fogja ismét felváltani. 

A londoni tőzsde a newyorki piac 

után igazodik. A kínai és japán ér-

tékek lanyhábbak, míg ellenben az af-

rikai bányapapírok szilárdan tartják 

árfolyamukat. A forgalom azonban 

erősen korlátolt s az irányzat New 

¡York szerint napról napra változik. 

A párisi értéktőzsdét a francia po-

litikai és pénzügyi viszonyok nyugta-

lanítják. A francia kormány az év-

zárlattal kapcsolatban újabb ötmil-

liárddal adósodott el a jegybanknál s 

ennek folytán kezdenek félni attól, 

hogy a francia kormány a frank jelen 

tékeny átértékelésétől nem fog elte-

kinteni. A francia tőke ismét mene-

külni kezd, de menekülésének útja ez-

úttal nem Amerika, hanem London. 

A svájci és az amszterdami tőzsdék 

teljesen a newyorki és londoni tőzsdék 

után igazodnak és változtatják irány-

zatukat. 

A prágai értéktőzsdék a romániai 

eseményeket, valamint a Budapesten 

folytatott politikai tárgyalások nyugta-

lantják. A cseh pénzügyi kormány kö-

reiben viszont a prágai értéktőzsde 

magatartását figyelik és gondoskod-

nak arról, nehogy a tőzsde túlzott 

lanyhaságával esetleg növelje a politi-

kai nyugtalanságot. 

A bécsi értéktőzsde, amely hosszú 

időn át bizonyos közömbösséggel 

szemlélte a külföldi tőzsdéknek a po-

litikai nyomástól irányított magatar-

tását a romániai események következ-

tében nyugtalanságot árul el. Az Ál-

lamvasút részvények árhanyatlása 

nemcsak a bécsi spekulációnak, de az 

állandó elhelyezést kereső tőkének is 

érdemleges károkat okozott. 

A budapesti értéktőzsde, amely hó-

napokon keresztül figyelmet érdemlő 

ellenállóképességet tanúsított, most 

már fokozottabb mértékben van alá-

vetve a külföldi tőzsdék irányzat elvál-

tozásának. A Romániában érdekelt 

magyar vállalatok részvényei jelenté-

keny kínálat tárgya és ezeknek lany-

hasága kihat a piac többi értékeire is. 

Az eddig bizakodó hangulatot egyre 

gyakrabban némi nyugtalanság váltja 

fel és csak természetes, hogy a speku-

láció a piac gyengeségét bianco eladá-

saival még inkább kimélyíti. Némi 

élénkséget csak a hadikölcsön kötvé-

nyek piacán tapasztalhattunk. Ezeknek 

emelkedését csak úgy mint már annyi-

szor, ezúttal is a belső kölcsön kibocsá-

tásával kapcsolatos valorizációs híresz-

telések idézték elő. A magasabb oszta-

lékokról forgalomba kerülő hírek egy-

előre, sajnos kevés hatással voltak az 

árfolyamok alakulására. 

Akik kerestek 
ós akik Ráfizettek 

Vállalatok mériegtitkaf 

mutatkozott a különböző vállalatoknál: 

Dr. Óhidi Légman Leóné Rt., osztály-

sorsjátékárusító, 961 (de még régi vesz-

teség 4444), 

Vércse-utcai Házépítő Szövetkezei 

(1936-ról) 722 pengő. 

mutatkozott a különböző vállalatoknál: 

Kollarit Műszaki Rt. 2049 (és régi 

veszteség 33.229), 

XI., Horthy Miklós-út 76. sz. ház 

Résztulajdonosainak Szövetkezete Kft. 

2234 (és régi veszteség 4153) pengő. 

& Ke re skede lm i é s 
Közvet í tő S a n k 

Rt. most tette csak közzé 1935. évi mér-

legét. Ebből megtudjuk, hogy a kisbank 

egész vagyona 80.247 pengő és hogy ez-

zel a tőkével 196 pengőt keresett. Meny-

nyivel egyszerűbb volna bankhitel he-

lyett az alaptőkét betenni egy takarékba, 

ahol az megfelelően kamatoznék. 

é&ebkümméak 
KERESKEDŐK. Csak üdvözöljük az 

OMKE helyes határozatát. Végre eré-

lyes állásfoglalás hangzott el a keres-

kedelem képesítéshez kötése ellen. Könyv-

ből nem lehet úszni tanulni és nagyon 

nehéz volna megkövetelni a macskától 

hogy műugró oklevelet szerezzen, mi-

előtt a talpára esik. A kereskedelem ké-

pesítéshez kötése után nyilván jönne a 

mezőgazdasági képesítés is. Az OMKE 

állásfoglalása nagyon helyes, remélik, 

hogy meg is lesz a hatása. 

SZÍNHÁZ. A két színház két külön 

Kft. bérlete. A Belvárosi Színház bér-

lője a Belvárosi Színház Kft. (régi cég-

gel Művész Színház Kft.), amelynek 

20.000 pengő törzstőkéje van s ügy-

vezetői Bárdos Artúr dr. és Hermann 

Richárd dr. A Művész Színház bérlője a 

Színház-Vállalat Kft., amelynek törzs-

tőkéje ugyancsak 20.000 pengő s egyedü 

ügyvezetője Bárdos Artúr dr. 

MALMOS. Az Uj Gazdaság, Slebert 

Gyula kitűnő lapja írja: „A lisztkiviteli 

kontingensnek egyhatodrészét kapta 

olyan vállalat, amely leromboltatta, il-

letve raktárrá alakította át malomtelepeit 

Ezzel szemben régi kitűnő hírű vidéki 

malomtelepek nem kaptak részesedést. 

A kontingensek elosztása tehát revízióra 

szorul és az egyenlő mértékkel mérés 

elvének e kontingensek elosztásánál i? 

fokozottabban kell érvényesülnie." 

PÁC. Hát bizony van ilyen eset is. 

Az egyik kis magánbank, amely a 

zúgrészvényesek számára a közgyűlési 

letétdarabokat kölcsönözni szokta, ala-

posan megjárta. Amikor a deli ^kis-

részvényes" letette az ötven darab rész-

vényt, hitelezői a betétet lefoglalták. A 

„kisrészvényes" ugyan megfclebbezte a 

közgyűlési határozatokat, de — ezalatt 

a részvényeket elárverezték. A cégbíró-

ság a fölebbezést elutasította, a zúg-

bank a részvényeit elvesztette, ime: ez 

a legújabb „kisrészvényes"-történet a 

maga fájdalmas epilógusával. 

BÜNTETŐJOGÁSZ. Az egyik biztosító 

intézet kitűnő igazgatója hívta fel a 

figyelmünket arra, hogy a betörésellenes 

biztosítás és a büntetőeljárás szoros 

összefüggésben állanak egymással. 

A biztosítók megállapították, hogy ami-

kor betörővezérek vagy híres betörők ki-

szabadulnak a börtönből, ugrásszerűen 

emelkedik megint fel a betörés-kár. Min-

denesetre érdekes volma, ha erről a kér-

désről nemcsak a biztosítók hanem 

jogászok is csinálnának statisztikát. 

MOZIS. Kár, hogy nem fogadtunk. Mi 

már akkor, amikor Hirsch és Tsuk Kft. 

bemondta a bajt, megjósoltuk, hogy a 

vége a dolognak az lesz, hogy ők fognak 

pgyezni, de a Kamara-mozi üzlete Gerő 

István kezébe kerül. Hirsch és Tsuk há-

rom év alatt részletben fizetik ki adós-

ságukat, viszont Gerő már most műsor-

kötést csinál a Kamara-mozi számára is. 

ÁLRÉSZVÉNYESEK. Pongrácz Jenő 

dr. írja kitűnő lapjában, a Magyar 

Törvénykezés-ben: „Az ügyvédi kama-

rának meg kell figyelnie és megfelelő 

eljárás alá vonni a hivatásos kisrészvé-

nyeseket és azokat az ügyvédeket, akik 

varrónak, pincérek, gépírókisasszonyok 

és viceházmesterek nevében indítanak 

kölcsönért részvényekkel közgyűlésmeg-

támadási pereket." 

REGÉNYOLVASÓ. Ajánljuk, sürgősen 

olvassa el Hans Habe regényét, amely 

immár magyar nyelven is megjelent: 

Hárman a határon át címmei. A szép-

irodaimi kritika ennek az újságnak hi-

vatásától távol áll, de ezúttal mégis el-

ragadtatással szólunk a regényről, mert 

érdekelt bennünket és mert érdeklődé-

sünk csak fokozódott, mialatt olvastuk. 

Bevalljuk, nagy öröm volt számunkra, 

amikor a regényt még német kiadásá-

ban megismertük, ilyen öröm volt a ki-

tűnő magyar fordítás és az író tehetsé-

gének, bátorságának és lendületének 

minden fellobbanása ás. Hans Habe 

könyve különösen azért érdekei bennün-

ket, mert ez a nagytehetségű svájci új-

ságíró és immár valóban európai nevű 

fiatal író Békessy Imre fia. Az apa 

büszke lehet fiára és a fiú lehet az 

örökségért, amelyet atyjától kapott. 

TUDÓS PROFESSZOR. Mi magunk is 

a legnagyobb elragadtatással, mély tisz-

telettel, hódolatteljes elismeréssel ol-

vastuk annak a nagy és nemes elhatáro-

zásnak hírét, hogy Esterházy Pál herceg 

3000.000 pengőt adományozot t orvosi ku 

' tatási célokra. Hála érte es őszinte el-

ragadtatás. Csak éppen Gross Emil dr. 

tudós professzor cikkét nem tudjuk 

aláírni, amely az Újság hasábjain meg-

jelenvén azt vitatta, hogy ekkora ado 

mány Széchenyi nevezetes áldozatkész-

sége óta nem történt. A magyar tudo-

mány olyan ékességének, mint Gross 

Emil professzor, kár volt megfeledkeznie 

arról, hogy Buday-Goldberger Leó és 

Aschner Lipót ugyancsak 300—300.000 

pengős adományokat tettek a Műegye-

temnél tudományos kutatás számára. 

LÓ. Valóban az történt, kedves ló, hogy 

amikor a külföldön a bőr ára nagyon 

emelkedett, akkor a fővárosi lóhússzék 

nem adta el a levágott és megevett lo-

vacskák bőreit, hanem nyolcezer lóbőrt 

elraktározott spekulációra, hogy majd 

akkor hozza forgalomba, amikor a bőr 

ára felment. A főváros tehát úgy csele-

kedett, mint ahogy a nyersbőrösök csi-

náltak az Orczy-kávéházban, akkor dug 

ták el a bőrt, amikor bőrhiány volt. No 

már most, a világpiac nem úgy gondol-

kodott, mint a derék bőrrejtegetők, a 

bőrárak lementek és a főváros lóbőreit a 

gyárak most nem akarják olyan áron 

megvásárolni, mint ahogy megvették 

volna akkor, amikor még a főváros spe-

kulált. Erre azután most jön a főváros 

és úgy is, mint a nemzeti termelés híve, 

azt kívánja, hogy engedjék meg számára 

a bőrkivitelt. Mi azt ajánljuk, hogy en-

gedjék meg a fővárosnak, hogy vigye ki 

a lóbőrt. A főváros akkor fogja meg-

tudni, hogy külföldön olcsóbb a lóbőr, 

mint nálunk és nálunk is azért mentek 

le a bőrárak, mert külföldön kisebbedtek. 

Mindenesetre örvendetes, hogy a főváros 

vezetősége egységes nemzetgazdasági 

állásponton van az Orczy-kávéházzal. A 

vége az a dolognak, hogy a főváros 

rosszul spekulált és ebből csak Önnek 

lesz baja, kedves ló, mert általában min-

den fővárosi gazdálkodási és pénzügyi 

politikának úgyis Ön adja meg az árát, 

mert ilyen gestiókkal szemben valóban 

nincs más kiút, mint a régi megoldás: 

busuljon a ló, elég nagy a feje. A feje 

nagy, de a bőrének ára kicsi. 
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A római egyezmény 
A budapesti találkozó megerősítette a római egyezmény súlyát 

es jelentőségét, mintáhogy természetes is volt, hogy minháróm állam 
razdaságpolitikája követi azokat az elveket, amelyeknek rendszere im-

j iár négy esztendő során bevált. A mostani találkozón a tárgyalások 
nem is merültek el a részletekbe, hiszen a magyar-olasz viszonylatban 
eppen az dszi római tárgyalások voltak alkalmasak arra, hogy a külön-
böző problémák körül kialakult szükségességeket megoldják, és mert 
a magyar-osztrák viszonylatban a tárgyalások állandóan folynak és a 
megfelelő bizottságok a különböző kérdéseket mindenkor a gyakorlati 
szükségességek szerint igyekeznek megoldani. A római egyezmény az a 
keret, amely elvi alapokon alkalmas arra, hogy a gyakorlati szempontok 
érvényesülni tudjanak és mert ebből mindhárom ál lamnak haszna van, 
ezért természetes, hogy az érzelmi momentumok a gazdasági szükséges-
ségekkel is találkoznak. Ennek eredménye, hogy éppen a római szerző-
désen belül a magyar-osztrák gazdasági viszonylatban ,a megértés szel-
leme mind erősebben kezd megint érvényesülni, és hogy éppen a leg-
utóbbi tanácskozások is cda irányultak, hogy az árucsereforgalom lebo-
nyolítását minél inkő.bb elősegítsék és hogy ebben a tekintetben a két 
állam gazdasági élete mennél nagyobb könnyítéseket kapjon. 

Magyar-olasz viszonylatban a helyzet az, hogy Magyarország 
szaldó ja Olaszországgal szemben 1937-ben meghaladta a UO millió pen-
gőt, miután kivitelünk Olaszország felé állandóan emelkedik," ellenben 
behozatalunk csökken. Ennek az utóbbi jelenségnek főleg az az oka, 
hogy Olaszország bizonyos árucikkei számára más piacokat is talált, 
viszont igen természetes, hogy a magyar gazdasági élet mindenkor kész-
séges felvevője az olasz termelés minden olyan értékének, amely a mi 
szükségleteinket kielégíti. A magyar-osztrák viszonylatban a forgalom-
nak azonban további elmélyítése szükséges, mert aimág a magyar-osztrák 
megállapodás Magyarország javára az 1.5:1 arányt állapította meg, 
addig 1937-ben közel 100 milliós ausztriai kivitelünknél a felesleg alig 
haladja meg a 12.5 milliót, vagyis Magyarország 50 százalékos kiviteli 
előnyének csupán egynegyed részét élvezi. Ha arra gondolunk, hegy 
1929-ben még 315 millió pengő volt a kivitel Ausztrába és ez azóta le-
csökkent, akkor kétségtelenül szükségesnek kell látnunk, hogy a római 
egyezmény szellem megfelelően érvényesüljön. Az a szoros gazdasági 
együttműködés, amelynek szelleme Ausztriában éppen olyan erős, mint 
a magyar közvéleményben, nyilván érvényesül akkor, amikor idén kivi-
telünk r.rajdnem 10 millióval nagyobb immár Ausztria felé, min t az 
előző évben volt. Remélni lehet, hogy minden ú jabb tárgyalás csak meg-
felelően fokozza ezeket a kereskedelmi kapcsolatokat, hiszen mindkét 
ország gazdasági érdeke és ezzel együtt Olaszországé is közös abban a 
elgondolásban, hogy a római egyezmény elveinek minél nagyobb mér-
tékben kell érvényesülniük. 

Belső kölcsön 
e s n a a i K o i c s o n 

A tőzsdén nagyot emelkedett a hadikölcsönök árfolyama és ezt a 
tényt a belső kölcsön kibocsátásával hozzák kapcsolatba, ami nem azt 
jelenti, hogy a belső kölcsön má r elhatározott volna, de imindesetere 
mutat ja , hogy a spekuláció számol vele, sőt arra is gondol, hogy a belső 
kölcsön jegyzésével kapcsolatosan meg fogják oldani a hadikölcsön prob-
lémáját is. Valóban, tájékozottak sem tudják, vá j jon tervez-e a ¿kor-
mány belső kölcsönt, és ha gondol erre, mikor óha j t ja a tervet meg-
valósítani, de mert bizonyos, hogy belső kölcsön lesz, az is bizonyos, hogy 
a hadikölcsön kérdését ezzel a nagy művelettel együtt lehet és kell is 
majd megoldani. A hadikölcsön tüske a gazdasági közgondolkodás tes-
tében, már pedig a tüskéknek az a természetük, hogy azokat el kell távo-
lítani a testből, mert feleslegesek és mert oktalanul zavart okoznak. 
Éppenséggel nem a spekuláció céljait akarjuk szolgálni, sőt ellenkezőleg, 
éppen a spekuláció ellen állapítjuk meg, hogy miután a hadikölcsön-
kérdést a belső kölcsön ügyei ímeg fogják oldani, kár bárkinek is most 
bármilyen spekulációs nógatásnak beugrani. A hadikölcsönök ügyét 
nem lehet továbbra is csupán karitativ alapon megoldani és nem is 
nem is szükséges, amikor az ál lam pénzügyi helyzete — hála a k i tűnő 
gazdálkodásnak — megengedi az olyan megoldást, amely igazságos és 
amely gyökeres. A valorizációt külön, a belső kölcsön műveletétől függet-
lenül, nehéz volna megcsinálni, viszont a belső kölcsön jegyzésével együtt 
automatikusan úgy lehetne a hadikölcsön-kérdést elintézni, hogy az 
igazság és méltányosság elvei egyformán érvényesüljenek. Miután a 
spekuláció jól tudja , hogy a kormány valóban ezeket az elveket akar ja 
megvalósítani, ezért hireszteli, hogy a belső kölcsönnel együtt megold-
ják a hadikölcsön-kérdést és mert valóban igazságot hiresztel, ezért 
hihető, hogy a józan hadikölcsön-tulajdonosok imost már valóban tart-
ják is hadi'kölcsöneiket a megfelelő megoldásig. 

A falu és a nagyipar 
Imrédy Béla nagyarányú akciót kezdeményezett, hogy a falu 

problémáinak megoldásában és szociális helyzetének fellendítésében mi-

lyen formában vegyen részt a nagyipar. A magyar falú problémája 

valóban nagyon súlyos, mert az ország egyes részein széles tömegek 

megélhetésének kérdése megoldatlan. A telepítési és mezőgazdasági ter-

melési átalakulások nem mehetnek máról-holnapra és ugyanekkor az 

is tény, hogy bizonyos vidékeken a földbirtokelosztás semmiféle módja 

nem jelentheti a falusi lakosság nagy tömegeinek megfelelő megélheté-

sét. Sok tekintetben a gyors segítség is nagyon fontos és amikor Imrédy 
Béla figyelme a falu problémájára irányul, akkor a Nemzeti Bank el-

nöke nyilván igen komoly és rendszeres megoldásokra gondol. Nyilván-

való, hogy a magyar nagyipar, amely áldozatkészségével mindenkor ta-
núságát adta annak, hogy szociális szempontokat mérlegelni és szociális 
feladatokat teljesíteni tud és akar is, a Nemzeti Bank elnökének kezde-
ményezését nem csupán szeretettel és megértéssel fogadja, hanem éppen 

a gyáripar keres ma jd módokat és alkalmakat arra is, hogy ennek a szo-

ciális munkásságnak kereteit bővítse és fokozza is. 

Junktimba akarják hozni 
a bankok osztalékát 
a tőzsdei jegyzéssel 

A pénzintézetek osztalékfizetése kér-

désébein tudvalevőleg tárgyalások foly-

nak. Miután ma már tény, hogy a Nem-

zeti Bank eddigi osztalékát fizeti, viszont 

az is tény, hogy az osztalék-kérdést az 

egyes intézetek szabad mérlegelése alap-

ján fogják elintézni, az érdeklődés a 

pénzintézetek magatartása felé irányul. 

A Magyar Nemzeti Bank 2,688.399 pengő 

nyereségből az eddigi 6.5 százalékot, 

vagyis részványenkint 7.53 pengő osz-

talékot fizeti. A Pesti Magyar Kereske-

delmi Bank 4 pengőre emeli fel osztalé-

kát, az Országos Földhitelintézet pedig 

megkezdi az idén az osztalék fizetését. 

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bankot 

követi az osztalékemelésben a Leszámí-

toló és Pénzváltó Bank. A Pesti 

Első Hazai, a Hazai Bank, a MOKTÁR, 

még nem döntöttek, illetőleg döntésük 

ismöretlen a tőzsdei közvélemény előtt 

is. Kérdés, vájjon a Hitelbank és Angol 

Magyar Bank igazgatóságai hogy dön-

tenek s felveszik-e az osztalékfizetést. 

Az 'Olasz Bank eddigi osztalékát fizeti. 

Mindezek mellett érdekes jelenség, 

hogy az osztalékfizetés kérdésével kap-

csolatosan felmerült az a hír, is, hogy 

a bankok részvényeit a magánforgalom-

ból átviszik ismét a tőzsde hivatalos 

forgalmába. Ugy tudják, hogy az a 

kérdés junktimban van az osztalék kér-

désével. Amennyiben a pénzintézetek 

részéről az osztalékpolitika területén bi-

zonyos egységes álláspont fog kialakulni, 

abban az esetben az osztalékemelésekkel 

és az osztalékfizetések megkezdésével 

egyidejűleg határozni fognak arról is, 

hogy a bankrészvényeket a tőzsde hiva-

talos forgalmába újból bevezessék. 

taxi és a &amus& 
A közlekedési politika területén si-

került eljutnunk odáig, hogy a BSzKRt 

vezetősége megelégedett. Valakinek 

elégedettnek kell lenni és ha már a kö-

zönség elégedetlen a BSzKRt-tal, an-

nál nagyobb öröm, hogy a BSzKRi 

elégedett a közönséggel. A BSzKRt ve-

zérigazgatója örömmel és megnyug-

vással állaptíoíta meg, hogy a kissza-
kaszon kevesebb utas jár immár, a 

kiesés mintegy huszonöt százalék, ami 

azt jelenti, hogy az utasok közül min-

den negyedik immár gyalog jár, vi-

szont a BSzKRt bevétele nem csök-

kent, mert amikor a tantusz árát hu-

szonöt százalékkal viszont felemelte, 

akkor a kényelmes villamos járókkal fi-

zetteti meg önmagának azt a tényt, 

hogy a közönség negyedrésze viszont 

ezután gyalogolni kényleien. Miután a 

BSzKRt további tarifaemelésre ké-

szül, remélni lehet, hogy még a kö-

zönség újabb huszonöt százalékát is el 

tudja riasztani a villamostól, ami két-

ségtelenül azt fogja eredményezni, 

hogy a BSzKRt működése kényelme-

sebb, viszont a közönség szógyűjtemé-

nye a BSzKRt-ról még terjedelmesebb 

lesz. 

Ha akárhogy nézzük ezt a közleke-

dési politikát, immár eljutottunk odá-

ig, hogy a közüzemi rendszernek hely-

telenségét és hibáit semmi sem mu-

tatja jobban, mint éppen a BSzKRt 

működése. Élő példáját láthatjuk a 

közüzemi irányítás és a magánüzemi 
gazdálkodás rendszerének különböző-
sége között, ha azt nézzük, hogy a 

nagy taxivállalat, a Budapesti Automo-
bil/, Közlekedési rt., milyen eszközökkel 

és milyen tarifapolitikával tudja kie-

légteni a közönség igényeit. A BSzKRt 

állandóan deficitekről panaszkodik és 

újabb tarifaemelésekkel igyekezik va-

lahogy helyreállítani pénzügyi egyen-

súlyát. Az autóvállalat ugyanannak a 

közönségnek kiszolgálásából munkál-

kodik, amelyet a BSzKRt nem akar 

olyan teljes mértékben kiszolgálni, 

mérlege szerint az autotaxi-vállalat 

eredményesen tud működni, állandóan 

újabb beruházásokat teljesít és ugyan-

akkor tarifapolitikájával is hozzá tud 

alkalmazkodni az általános gazdasági 

helyzethez és a közönség igényeihez. 

A helyzet azonban a két vállalat kö-

zött még egy szempontból ellentetes. 

Amíg a BSzKRt igen olcsó vvllamos-
áramhoz jut és amíg a BSzKRt üzemé-

nél az áramszolgáltatás aránylag nem 

döntő jellegű, ugyanakkor az auto'-axi-
váUctyat legfontosabb üzemanyagának, 
a benzinnek, beszerzésénél kénytelen 
mindenkor számolni azokkal az árté-
telekkel, amelyeket veile szemben is a 
benzinkarteü állapít meg. 

A BSzKRt néhány évvel ezelőtt né-

hány kocsival felújította k'ocsiállomá-

nyát, amikor megrendelték azokat a 

villamoskocsikat, amelyek a 66, 75 és 

69 jelzésű vonalon járnak. Ujabb vil-

lamoskocsik beszerzésére azóta nem 

került sor, még most sem, amikor az 

eucharisztikus év alkalmából nyilván 

nagyobb forgalmat követelne meg a 

villamosvállalattól a közlekedesi érdek. 

Az autotaxi-vállalat ugyanekkor száz-

tíz új, tejesen újrendszerű, legmoder-

nebb kocsit állít be a forgalmába és 

ezek a kocsik, amelyeknek egy része 

nyugateurópai kényelmet nyújtanak a 

közönségnek. Milyen helyzet alakult ki 

már most a villamos és a taxi között? 

Hogy egy nagyon egyszerű tény álla-

pítsunk meg: az operaháztól a Kecs-

keméti-utcáig a villamosközlekedés 

négy személy számára 120 fillért, az 

autobuszközlekedés 144 fillért, a taxi-

közlekedés 115 fillért jelent. Az 

Operától a Kecskeméti-utcát csak át-

szállással, autobuszon is csalt átszá1-

lással lehet megközelíteni, — s a taxi 

mégis olcsóbb. A város belső területen 

a villamosközlekedés már a mostani 

tarifával is olyan mértékben arányta-

lanul drága a taxival szemben, hogy a 

közönség mindinkább meg tudja álla 

pítani azt az igazságot, hogy a ma-

gánvállalkozás olcsóbban dolgozik, 

mint a közüzem és hogy mialatt a 

közönség érdekében létesítik, régi el-

méletek szerint harci eszközként a 

magánvállalkozás hasznával szemben, 

addig mindinkább kiderül, hogy c 

magánvállalkozás a maga normális 
kereskedelmi kalkulációjával és üzem-
vezetési módszerével olcsóbb es a kö-
zönség érdekeit inkább szolgáló tua 
lenni, mint a közüzem. 

Budapest forgalmi centruma a 

Vörösmarty-tér. Milyen közlekedési 

eszközzel és mennyiért lehet eljutni a 

Vörösmarty-térről a Nemzeti Szín-

házig? A probléma valóban nem o'yan 

komplikált és azért hisszük, hogy a 

BSZKRT vezetősége, éppen úgy, mint 

a főváros egyetlen illetékes tényezője 

sem, foglalkozott valaha is ezzel a 

kérdéssel. Megmondjuk: vagy kiku-

tyagol az utazó a Dunapartra, meglesi, 

amíg jön egy 16-os kocsi, felmászik 

egy bonyolult és fáradságos lépcsőszer-

kezeten a hídfőre és átszáll a Rákóczi-

út felé, vagy földalattin lemegy az 

Oktogonig és átszáll az Erzsébet-kőrút 

felé, vagy autobuszátszállásra vállal-

kozik, de egyetlen módszerrel sem jut 

el átszállás nélkül esőben és rossz idő-

ben a Nemzeti Színházhoz. Ugyanek-

kor a taxin a Nemzeti Színházig el-

jutni három személy számára 105 fil-

lért jelent. Villamoson a mai tarifa 

szerint 90 fillért, autobuszon 108 fil-

lért. 

íme, a magánvállalat és a közüzem, • 
az Autótaxi és a BSZKRT tarifapoli-

tikája a főváros közlekedési politiká-

jának nagy dicsőségére. 
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Hamis fényoldalak 

a szovjetparadicsomból 
A orosz bolsevista uralom az elmúlt 

ésszel ünnepelte fennállásának husza-
dik évfordulóját, ami önmagában is 
hihetetlen eredmény lenne, ha nem 
Oroszországról volna szó, mert sehol 
másutt a,'világon a bolsevizmus ennyi 
ideig meg nem állhatott volna. Az 
orosz szovjet húszéves fennállásának 
azokra az eredményeire a legbüszkébb, 
amelyeket Oroszország iparosítása te-
rén ért el. Az e tekintetben felsorakoz-
tatott adatok szolgálnak a propaganda 
legfőbb anyagául is, ha a szo-'jetpaz-
dálkodás versenyképességét akarják 
igazolni. Az elért fejlődés igazolásául 
előszeretettel használják összehasonlí-
tási alapul a háborút közvetlenül 
követő esztendőket, aminek pedig a 
háború és a forradalmak következté-
ben .beállott visszaesésnél fogva szük-
ségképen túlzottan kell feltüntetni az 
azóta elért fejlődést. De ugyanez a 
helyzet még akkor is, ha az összeha-
sonlítás az 1913. évből indul ki, mert 
Oraszország közvetlenül a háború 
előtt egy nagyarányú ipari fejlődés 
vonalában állott, tehát a háború köz-
bejötte, és a bolsevizmus uralomraju-
tása nélkül a nagyarányú, iparosodás 
szintén bekövetkezett volna. így azt 
látjuk, hogy a háborúelőtti Oroszor-
szágban a vasúthálózat 1890-től egé-
szen; 1915-ig 142 százalékkal növeke-
dett, a szénbányászat 1900 és 1912/13 
között 108 százalékkal nőtt meg, a 
nyersvastermelés 1889-től 1912/13-ig 
780' százalékkal emelkedett, a gyapot-
termelésre használt földterület pedig 
1908 és 1914 között 61 százalékkal lett 
nagyobb. De még mindezeknek a kö-
rülményeknek és adatoknak figyelem-
bevételével is meglepő az iparosodás-
nak az a nagy mértéke, amelyet Szov-
jetoroszország két évtized alatt elért. 
A szovjetorosz statisztikai adatok ter-
mészetesen nem lehet száz ] százalékig 
igazaknak elfogadni, de még a jogo-
sult bizalmatlanság alapján' is el kéli 
hinni annyit, hogy az orosz közgazda-
ság eliparosodása nagy léptekkel 
haladt előre. Az orosz szovjetstatisz-
tika | szerint a vasúthálózat 1936-ban 
47 százalékkal haladta meg az 1913. 
évi vasúthálózatot. A széntermelés 
1936-ban 88 százalékkal volt az 1913 
évinél nagyobb. A nyersvastermeiés 
az ,1913. évi adatot 1936-ban 235 szá-
zalékkal múlta felül. Az acéltermelés 
1936-ban ,88 százalékkal volt az 1913 
eredmény fölött. A gyapottermelésre 
használt földterület pedig 1928-ban 
már csaknem kétszereselvolt az 1914. 
évi területnek, 1928-tól 1936-ig azon-
ban még tovább is nőtt 108 százalék-
kal. A mezőgazdaságban ezidőszerint 
600 ezer traktor dolgozik a korább 
használt 11 millió faeke helyén. A 
motorok száma 1932 és 1936 között 
108 százalékkal szaporodott és ezért 
nem csak az olajkivitelt kellett meg-
szorítani, hanem 1936-ban Oroszor-
szág még 46 ezer tonna olajbehoza-
talra is szorult. A motorok számának 
szaporodásával szemben ¡ugyanis a 
nyersolajtermelés 1932 és 1936 között 
csak 27 százalékos növekedést ért el 
és a finomítási eljárás tökéletesítésé-
vel is csak 48 százalékra sikerült ezt 
a százalékot emelni. Ezért a mai 
orosz közgazdaságnak mai legnagyobb 
problémája éppen az olajszükséglet 
fedezése. Ezek a szovjetstatisztika 
adatai, amelyekből a tudatos hamisí-
tás túlzásait először levonásba kell 
hozni, mielőtt az elfogadható eredmé-
nyeket megkaphatjuk. Ezekben a túl-
zó statisztikai adatokban vannak a 
szovjetgazdálkodás hamis fényoldalai. 

Az igaz árnyoldalakat már sokkal 
nehezebb elkapni. Csak egész kivéte-
lesen sikerül a valódi orosz népjóléti 
viszonyokba betekintést nyerni. Ilyen 
kivételes, helyzet adódott abból, hogy 
az 1936 év őszén a francia bányamun-
kások szövetségének öttagú küldöttsé-
gét meghívták Oroszországba az ot-
tani munkásviszonyok tanulmányozá-
sára, elsősorban természetesen a bá-
nyákban. Ennek az öttagú küldöttség-
nek volt tagja Kleber Legay, az észak-
franciaországi bányaityankások elnöke. 
Az általa tapasztaltakról most hat 
terjedelmes újságcikk sorozata járta 

be a világsajtót. Ezekből a cikkekből 
kiderül, hogy a szerző, aki 30 éven 
át maga is bányamunkás volt és 12 
éven keresztül a bányamunkások kép-
viseletében ellenőrizte a francia bá-
nyák biztonsági berendezéseit, igen 
nagy kiábrándulással ért haza Orosz-
országból, annak ellenére, hogy el-
induláskor már figyelmeztették, hogy 
ne várjon Oroszországban paradicsomi 
állapotokat. Még így is kellemetlenül 
érintette mindaz, amit már a vonat 
ablakából látott, az elhanyagolt or-
szágútak, a rosszul öltözött és kiéhe-
zett külsejű falusi népesség. Akarat-
lanul is összehasonlítást tett a hazai 
állapotokkal és az orosz viszonyokra 
kedvezőtlen következtetéseket : kellett 
levonnia. Amíg Franciaország tíz év 
alatt a háború által elpusztított terü-
leteket korszerű kivitelben újból fel-
építette, addig Oroszország husz ''évi 
szovjeturalom után meg sem tudta 
közelíteni azt amit a kapitalista ura-
lom tiz évvel a háború után már el-
végzett. Franciaországból való elin-
dulásuk előtt biztosították őket, hogy 
szabadon járhatnak-kelhetnek Orosz-
országban, ezzel szemben hamarosan 
meg kellett arról győződniök, hogy 
minden lépésüket szigorúan előirták 
és még várakozási idejükben is ellen-
őrzés alatt állottak, ami elsősorban 
arra irányult, hogy senkivel se érint-
kezhessenek hivatalos utaikon kivül. 
Első hivatalos gyárlátogatásuk egy 
moszkvai húsfeldolgozó üzemnek szólt, 
ahol 11.000 ember dolgozik. Mielőtt a 
gyárban körüljártak volna, először a 
gyárvezetővel beszélgettek a gyári 
munkaviszonyokról. A gyárvezető sze-
rint a munkások átlag] 200—210 rubelt 
kerestek havonta, még pedig egyné-
hány tucat 200 rubelnél kevesebbet, il-
letve 1.000 rubelnél többet. A gyárban 
tartott ebédnél azonban már ugyanez 
a gyárvezető ugy vélekedett, hogy a 

• gyárnak 1.000 * rhTühftfla*' keresTmvf" 
1.000 rubelnél többet. Mire a francia 
vendégek figyelmeztették korábbi fel-
világosításaira, az orosz gyárvezető és 
társasága nagy zavarba jutott és nem 
tudott válaszolni. Ezután a gyárat néz-
ték végig. Az egyik munkacsoportnál, 
amely akkordbérben dolgozott, meg. 
kérdezték az egyik munkásnőt,' hogy 
mennyi a havi keresete, mire az illető 
azt felelte, hogy 160 rubel. A látogatók 
orosz kísérője ezt'azzal igyekezett el-
ütni. hogy ez a munkacsoport gyöngén 
dologozik és nem éri el az előírt stan-
dard-et. A francia vendégek 'ellenben, 
akik megálltak, hogy figyeljék a cso-
port munkáját, ugy találták, hogy a 
csoport gyorsan és jól dolgozik. A to-
vábbi kérdezősködésükre megtudták, 
hogy a bérezés standard mennyiségek 
alapján történik és akik ezeket a meny-
nyiségeket el ¡nem érik, azok ennek 
megfeleleően kevesebb bért kapnak, 
így az említett munkacsoport standard 
bére fejenkint napi 150 ürücomb húsá-
nak lefejtése után havi'200 rubel, aki 
ellenben csak 120 darabbal tud végez-
ni, az havi 160 rubelt kap. A bérezés-
nek ez a nem éppen szocialista módja 
a teljesítmény fokozására irányul. 
Ugyanebben a gyárban már feltűnt a 
látogatóknak a koros munkásoknak 
aránylag'nagy száma. Amikor az egyik 
korát megkérdezték, kiderült, hogy 64 
éves. Mikor aziránt érdeklődtek, hogy 
ez az ember miért kénytelen még dol-
gozni, kiderült, hogy a;nyugdj 30 évi 
szolgálat után .iár, az illetőnek pedig 
még csak 9 évi szolgálata volt. A 30 
év után járó'nyugdíj az utolsó öt hó-
nap átlagos keresetének 60 százaléka, 
ami havi 160 rubel után 96 rubelt tesz 
ki. ebből pedig a legszükségesebb kia-
dásokat sem lehet fedezni, úgyhogy 
még a 30 évi szolgálattal rendelkező 
öregek is inkább'munkában maradnak. 
A szovjet vezetőnek pedig igaza volt, 
amikor csak további kérdezősködésre 
mondotta el, hogy tulajdonképen 9 évi 
szolgálat után is'jár már nyugdíj, még 
pedig az utolsó bér 35 százaléka. 
Ha ellenben még 60 százalékos nyug-
díjigény után sem tudnak az ¡öregek 
visszavonulni, akkor ez 35 százalék 
mellett komolyan szóba sem jöhet, 
amig csak a munkaasztal ¡mellett össze 

nem esnek. A bérek vásárlóértékére 
nyertek aztán a francia vendégek ada-
tokat, amikor ! egy Franciaországból 
kitiltott bányásztársukkal találkoztak, 
akinek lakásviszonyait iskiismerhették. 
Megtudták, hogy havi 350 rubelt ke. 
res. öt tagú családjávál egyszobás la-
kásban lakott és a vele egy emeleten 
lakó tizenegy családnak egy közös 
konyhája volt. A lakók fejszámuk sze-
rint fizették a házfenntartás költsé-
geit, ! tekintet nélkül a keresetükre, 
úgyhogy az öttagú család egy kereső-
vel több házbért fizetett, mint a 
szomszédos háromtagú család két kere-
sővel és ennélfogva nagyobb ¡jövede-
lemmel. A havi 350 rubel értékére vet 
fényt az is, hogy a Franciaországból 
kitiltott munkásnak nem tellett ¡ebből 
cigarettára, mert a dohányszámlája 
havi 70 rubelt tett volna ki, ha any-
nyit dohányzott volna, ¡mint ahogy 
Franciaországban megszokta. Nem 
csoda, ha kijelentette francia elvbará-
tai előtt, hogy visszakívánkozik a 
kapitalista'Franciaországba. Ezután a 
francia vendégeknek még két moszkvai 
gyárat kellett volna megtekinteniük, 
ezek a látogatások ellenben elmarad-
tak, mert — úgy látszik —- a'húsfel-
dolgozó-gyárban igen kellemetlen kér-
déseket tettek fel. A kellemetlen kér-
dések elől azonban így ¡sem menekül-
hettek a vendégfogadók, hiszen a 
bányákba csak el kellett a vendégeiket 
vinniök. A doni bányamedencét láto-
gatták meg. fOtt az egyik bánya veze-
tőjét kikérdezték, hogy dolgoznak-e 
nők a bányában, mire azt a választ 
kapták, hogy csak igen kevesen. An-
nál nagyobb volt'a meglepetésük, ami-
kor azt találták, hogy a bányában 
dolgozók többsége nő volt. Az egyik 
ilyen nőt, aki igen veszélyes'helyen és 
nehéz munkában volt elfoglalva, meg-
szólították és megtudták, hogy huszon-
nyolc esztendős. A vendégek kísérőjé-
nek felvilágosítása ;szerint azért dol-
gozott a bányában, mert így többet 
kereshetett, tehát szabad választásából 
került a bányába. Amikor ellenben a 
munkásnőt megkérdezték, hogy meny-

nyit 'is.keres tulajdonképen, kiderült, 
hogy csak 150 rubelt havonta, amiből 
aztán következtethető, mily kevés le-
het. az, amit bányán kívül kéreshetett 
volna. A bányamunka tartama napi hét 
óra, amibe azonban a báhyaban elfo-
gyasztott ételek étkezési ideje ép úgy 
nincs beleszámítva, mint a bányába 
váló ¡te és felszállás ideje. Amíg a 
francia bányamunkás évi 251 napot 
dolgozik heti 38—40 órai munkaidővel 
és két pihenőnappal, addig az orosz 
bányamunkás évi 301 napot dolgozik 
heti'40 órával és egy pihenőnappal. A 
bányák biztonsági berendezését vi-
szont össze sem lehet hasonlítani a 
francia és az orosz bányákban, úgy-
hogy az egyik bányából a ''francia ven-
dégek szinte hanyatt-homlok menekül-
tek, annyira rosszul megépítettnek ta-
lálták a bányajáratokat, J 

Látott a francia küldöttség más dol-
gokat is, amik az ¡orosz életnek más 
rejtelmeibe engedtek bepillantást, így 
a moszkvai szállodájuk zenés, fényes 
éjjeli élete és a vörös hadseregnek a 
feketetengermelléki pazar I szanató-
riuma. Eközben a termelési gépezet a 
legnagyobb termelési eredményre van 
beállítva a legkisebb termelési költség 
árán, amit azonban a ¡munkások bő-
rére érnek el. A gyári termelés nye-
reségének fele az államé, egynegyede 
a községé, egynegyede pedig iparfej-
lesztésre és egyéb közcélokra megy. 
Az áruforgalmat forgalmi adó terheli, 
a bérek után is kell adót fizetni, 
ugyanakkor pedig a takarékpénztárak 
a betétek után kamatot fizetnek és az 
államkötvények is kamatoznak. A 
munkásnak nincs sztrájkjoga, mert a 
béreket döntőbíróság állapítja meg. Az 
új tőkés osztálynak ellenben van örö-
kösödési joga vérségi jogon. A munkás 
tehát nem birtokosa több jognak, nem 
él jobban és nem nélkülöz egy tisztára 
munkás társadalomért. Üj tőkék és ú j 
tőkeosztály van keletkezőben és vele 
egy újra feléledő kapitalizmus^ az, 
amit a francia vendégek orosz földön, 
a szovjetparadicsomban találtak. 

(n). 

À magyar 

Az 1937. év külkereskedelmi mérlegé-

nek aktiv szaldója immár előttünk áll: 

a külkereskedelem aktívuma 125 millió 

pengő, ami azt jelenti, hogy az 1928. év 

385 millió pengős passzívuma után 510 

millió pengő, több mint félmilliárd a kül-

kereskedelem aktívumának emelkedése. 

Olyan nagy eredmény ez, olyan fejlődése 

a magyar gazdasági élet erősödésének, 

amelyet nem csupán büszke örömmel kell 

feljegyezni, hanem amelynek ténye to-

vábbi reménységekkel tölthet el. 

A külkereskedelmi mérleg passzívuma 

legmagasabbra 1928-ban emelkedett, 

amikor 385 millió pengő volt. 1930-ban, 

amikor már a világválság hatásai erő-

sen érezhetők voltak, ez a passzívum 

88.4 millióra csökkent ugyan, azonban 

ez a forgalom erős összezsugorításával 

járt. Amikor a Népszövetség annakide-

jén pénzügyi tanácsokat adott Magyar-

országnak, elsősorban a kereskedelmi 

passzívum csökkentésére gondolt, külö-

nösen a behozatal korlátozásával. A gaz-

dasági politika nagy eredménye, hogy 

mialatt az első évek erős behozatalcsök-

kentései után a gazdasági életben a ke-

reskedelmi kapcsolatok megint mind-

jobban erősödnek és a külkereskedelmi 

forgalom a normalitás felé komoly ered-

ményekkel törekszik, azalatt éppen kivi-

telünk emelkedésével egyre erősebb aktí-

vumot tudtunk elérni, és ez az aktívum 

egyetlen esztendő alatt az 1936. év 73.6 

milliójáról 1937-ben 125.1 millióra emel-

kedett, ami 51.5 milliós növekedésnek 

felel meg. Ez az eredmény éppen úgy 

jelenti a magyar mezőgazdaság foko-

zott minőségű termelésének megnöveke-

dett világpiaci helyzetét, mint a magyar 

ipar térhódítását a nemzetközi piacok 

széles területein. Az utolsó években ör-

vendetesen nemcsak azt tapasztalhatjuk, 

hogy kivitelünk növekedik, hanem új és 

új, sokszor tengerentúli területeket tu-

dunk hódítani és kivitelünkben egyre 

örvendetesebben szerepelnek a nemes-

valutájú országok vásárlásai is. 

Az ország külkereskedelmi fejlődé-

séhez nyilván komolyan hozzájárultak, 

különösen az utóbbi időben, azok a meg-

egyezések, amelyeket a magyar állam 

hitelezőivel kötött, amikor ezáltal az 

ország gazdasági életének hitelét nagy-

mértékben növelte és a magyar pénz-

ügyek iránt a bizalmat olyan mértékben 

állította helyre és növelte meg, hogy ez 

a tény a világkereskedelemben is hatás-

tényezőnek mutatkozik. Bizonyos ezen-

felül, hogy devizapolitikánk sok tekintet-

ben elősegítette ezeket az eredményeket, 

és hogy külkereskedelmünk organizáció-

ja is mind erősebben tudja az egyetemes 

gazdasági érdekeket szolgálni. Kétség-

telen, hogy éppen az eredmények teszik 

természtetessé azt is, hogy az ország 

nemzetközi kereskedelmi forgalmában 

és külkereskedelmünk szempontjaiban a 

jövendőben még inkább fognak és tud-

nak érvényesülni azok az elgondolások, 

amelyek a kereskedelmi működést mind 

rugalmasabbá kívánják tenni. 

A kivitelben első helyen az elmult-

évben a búza állott, 62.3 milliós kiviteli 

tétellel az előző év 80.5 milliójával 

szemben. A búzakivitel kiesését nagy-

mértékben pótolta a marhakivitel emel-

kedése 21.2 millióról 32.7 millióra, to-

vábbá az előző év behozatalával szemben 

a 19.2 milliós tengerikivitel. Jellemző a 

sertés- és zsírkivitel megállása, viszont 

a nehézipari kivitel komoly emelkedése. 

A behozatal területén a fadrágulás 

okozta, hogy 60.6 millió pengő volt im-

már a behozott fa értéke, 13 millió pen-

gővel több, mint az előző évben. A be-

hozatal területén az érc- és vasbehozatal 

növekedett meg különösen, ami viszont 

örvendetes azért, mert a nagyipar mun-

kájának növekedését teszi lehetővé. Min-

den olyan nyersanyagbehozatal, amely 

arra alkalmas, hogy az ipar munkájá-

nak terjedelmét növelje, az országnak 

új munkaalkalmat, embereknek foglal-

koztatását és a készárukivitel növekedé-

sének lehetőségét eredményezi. 
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Serbán Iván a Nemzeti 
Bank igazgatója 

A pénzügyi és gazdasági közvéle-

mény osztatlan Örömmel fogadta a Ma-

gyar Nemzeti Bank főtanácsának jelenté-

sét, hogy az elnöki osztály kebelében 

működő központi titkárság vezetését 

Serbán Iván gazdasági főtanácsos, igaz-

gató vette át. Serbán Iván pályája so-

rán jelentős pozíciókban mindenkor ér-

tékes szolgálatokat tett a magyar gaz-

dasági élet számára. Előbb mezőgazda-

sági intézményeknél munkálkodott, élénk 

kapcsolatban a gazdasági élet többi té-

nyezőjével, majd mint az Országos 

Mezőgazdasági Kamara főtitkára vett 

részt ennek az intézménynek megszerve-

zésében és irányításában is. Amikor a 

Külkereskedelmi Hivatal megalakult, ő 

lett első alelnöke és a mezőgazdasági 

kivitel új organizációja területén különö-

sen jelentős érdemeket szerzett. Csak 

fokozódtak ezek az érdemei, amikor a 

hivatal élére került, mint annak elnöke 

és amikor ebben a minőségben különösen 

alapos ismerője lett a devizapolitika 

minden kérdésének. Természetes volt 

tehát, hogy a Nemzeti Bank meghívta 

mezőgazdasági szakértőnek és ebben a 

minőségében fejtett ki oly értékes szol-

gálatokat a bank és a hitelélet területén, 

hogy mos az intézet egyik igazgatójának 

nevezték ki. Uj hatásköre a központi 

titkárság élén azt jelenti, hogy ennek a 

szervnek hatásköre és jelentősége is 

megbővül és nyilvánvaló, hogy Serbán 

Iván nagy tehetsége és kitűnő munkás-

sága nem csupán a Nemzeti Banknak 

tesz majd nagy szolgálatokat, hanem 

működése mindéin irányában a gazda-

sági élet előnyeit és javát is fogja majd 

eredményezni. 

Tranzakció 
az Ellinger-lakkgyár körül 
Csak nem rég tartott jubileumot az 

Ellinger Béla, Wagner Vince Egyesült 
Lakkgyárak Rt., amely tudvalevőleg 

vegyilakkok gyártásával foglalkozik. A 

gyár, amelynek Soroksáron van telepe, 

elég jelentős működést fejtett ki a ve-

gyiiparban, azonban a cég kebelén belül 

ellentétek keletkeztek. Az ellentétes kö-

vetkezése az lett, hogy az Eliinger-

csopor, amely Ellinger Emil mérnökből 

és Schmidek Margit ügyvezető igazgató-

ból állott, kilépett a vállalat kötelékéből. 

Miután a műszaki és kereskedelmi veze-

tés az ő kezükben volt, az érdekeltség 

többi tagjai a gyárat eladták az Izsák 

József .Rt.nek, amely ezáltal üzletkörét 

még jobban kibővítette és amely így 

festékkereskedésből mindjobban vegyi-

gyár-konszernné kezd átformálódni. A 

tranzakció így meglehetősen nagy fel-

tűnést keltett a vegyiipar területén, mert 

az Izsák Rt. élesebb versenyére kell elké-

szülniük. Ellinger mérnök viszont most 

új gyárat akar alapítani és nemcsak a 

lakkgyártást, hanem egyéb vegjyitertme-

¿kek készítését is programjába kívánja 

venni. Az új gyár finanszírozásáról egyik 

bankkal folynak tárgyalások. 

u^mmmmmmmmmmmmmmmmm 

H o g y a n H e l í i r n i 
igazi németséggel? 

A könyvpiac rég várt eseménye : 

Bíró Izabella és schlandt Henrik 

Szóláson és 
lopfluiatoH 
magyar-német gyűjteménye. 
NélKülözhetetien segédKönyu 
vállalati vezetők, l a te inerek , 

levelezők, üzletemberek, fordiíók 

stb. részére. 

A t ö k é l e t e s n é m e t s é g 
é l ő l e x i k o n a . 
Kapható minden könyvesboltban. 

Kilián Frigyes utóda kiadása 

Á Hajós és Szántó 
beolvadáza 

a Budafoki Zománcgyárba 
Miként A Pénzvilág jelentette, á 

Hajós és ¡Szántó rt. beolvadt a Budafoki 

Zománcgyárba. Az átalakulás már meg-

történt és addig is, amíg a tranzakció 

jogi formái befejeződnek, a Leszámítoló 

.Bank megbízásából, a Hajós és Szántó 

cégét Allóni Árpád igazgató jegyzi. A 

Hajós és Szántó részvényeket már át 

is cserélték a Budafoki Zománcgyár 

részvényeivé, mégpedig 2:1 alapon. 

A Hajós és Szántó telepének Daróczy-

úti bérlete az idén lejár, a szerződést a 

kincstárral nem hosszabbítják meg, 

hanem a gyár kiköltözik Budafokra. 

Végeredményben az egyesített telep 

irodái sem maradnak az Andrássy-palo-

tában, hanem ezeket az irodákat is más 

és inkább megfelelő helyen fogják elhe-

lyezni, míg az Andrássy-úti palotát visz-

szaadják eredeti rendeltetésének és bér-

házzá alakítják át. 

40.000 pengő 
a főváros szemetéért 

A főváros a szemétbányászás jogát 

több évre Sömjén és Kalocsay cégre 

ruházta, amely 1,0.000 pengő bért fizet a 

városnak a jogért, sőt a kibányászott 

rongy egyrészét is átadja a köztisztasági 

hivatalnak géptisztítási célokra. A sze-

métbányászat így hasznothajtó lesz a 

városnak, s ugyanakkor lehetőséget 

nyújt egy komoly termelő üzem működé-

sére. A hulladékok helyes fölhasználása 

ma föltétlenül gazdasági érdek s így a 

szemétbányászat új komoly módjával 

ezek a szempontok is érvényesülnek. A 

vállalat élén Sömjén Zsigmond kormány-

főtanácsos áll, aki a Gyapjumosónál 

hosszú éveken át adta tanújelét tehet-

ségének és koncepciójának. 

Fölszámolás 
közben csőd 

A Hazai Mezőgazdasági Rt. ellen a 

törvényszék elrendelte a csődöt. A válla-

lat 1925 juliusában alakult, s eredetileg 

Goldstein Aladár és családja érdekelt-

sége volt. Válsága már 1931-ben kezdő-

dött, amikor egymillió pengős alaptőké-

jét 325.000 pengőre bélyegezték le, s mi-

után a veszteségek állandósultak, a rész-

vénytársaság tavaly fölszámolását hatá-

rozta el. A fölszámolás nem sikerült, s 

így a vállalat ellen most a csődöt ren-

delték el. 

Harc a száj- és 
körömfájás ellen 

A földművelésügyi minisztérium a 
száj- és körömfájás behurcolásának meg-
akadályozására és a ragálynak esetleges 
helyhez kötése és elfojtása érdekében 
kiadott rendeletét kiegészítette. Az új 
rendelet Vas, Zala, Somogy, Baranya, 
Bács-Bodrog, Csanád, Arad és Torontál 
vármegyének a magyar-jugoszláv or-
szághatártól számított 15 kilométernyi 
távolságon belül eső községeiből, továbbá 
Szeged városnak a magyar jugoszláv or-
szághatártól számított 15 kilométernyi 
távolságon belül eső állategészségügyi 
kerületeiből megfigyelési kerület alakítá-
sát rendelte el. A megfigyelési kerület-
ből hasított körmű állatot kivinni (haj-
tani, elszállítani) tilos. Nem vonatkozik 
azonban ez a tilalom a külföldre szállí-
tandó hasított körmű állatokra, valamint 
a Budapestre szállítandó állatokra, ha 
az állatorvos a kivinni szánt állatok tar-
tási helyén lévő összes hasított körmű 
állatokat a kivitelt közvetlenül megelő-
zően megvizsgálja és a kivitelt aggály-
talannak tartja. 

Jugoszláviában továbbra is sikerült a 
járványt helyhez kötni. Csehországban 
egy Sziléziával határos községben lépett 
fel a járvány. Németországban továbbra 
is igen nagy pusztítást végez a száj- és 
körömfájás, a legerősebb a fertőzés Bá-
denben és Poroszország alsórajnai vidé-
kén. Angliában a legszigorúbb állat-
egészségügyi intézkedések ellenére sem 
sikerült a járvány terjedését megállítani. 
A legutolsó hírek szerint a betegséget a 
kontinensről seregélyek vitték be. Eddig 
már több mint 30.900 állatot kellett le-
ölni és az angol kormány által eddig a 
gazdáknak kifizetett kárpótlás 224.000 

fontot (kb. 5 millió pengőt) tesz ki. 

A magyar szalámi 
és az osztrák vám 

A magyar és osztrák szalámigyárak 

évők óta éles versenyben állnak egymás-

sal. Az osztrák gyárak akciójára a ma-

gyar szalámi vámját erősen fölemelték. 

Most a magyar és osztrák gyárak között 

tárgyalások folytak, amelyek eredménye 

az, hogy a magyar gyárak kérni fogják, 

hogy az osztrák szalámivámot szállítsák 

le olyan mértékben, mint amekkora a 

szalámi nyersanyagának vámja, a ser-

tésé. A szalámigyárak azt remélik, hogy 

ennek az akciónak eredménye is lesz. 

Változás 
a Hutter és Lever Rt. 

és a Flóra Rt. vezetésében 
Schicht Kurt 1938 január 1-ével meg-

vált a Hutter és Lever Rt. és a Flóra 

Rt. vezérigazgatói tiszttétői, minthogy 

Bécsben vállalt fontos megbízatást. He-

lyét G. Chipperfield vezérigazgatóval 

töltötték be, aki eddig Svájcban műkö-

dött. Értesülésünk szerint Schicht Kurt 

továbbra is tagja marad a vállalatok 

igazgatóságának, amelyekbe a közeli na-

pokban tartandó közgyűléseken az új 

vezérigazgatót, G. Chipperfield-et is be-

választják. Schicht Kurt három és fél 

éves működése során nagy érdemeket 

szerzett a Hutter és Lever Rt., valamint 

a Flóra Rt. felvirágoztatása körül. Tá-

vozésa alkalmából a Vadászkürt-szálló-

ban bankettet rendeztek, ahol méltatták 

eredményes működését. Ugyanekkor mu-

tatkozott be a vállalat tisztviselőinek G. 

Chipperfield vezérigazgató. 

lárási hites mérnököket 
javasol 

a mérnöki kamara 
A mérnöki kamara gazdasági szem-

pontokból is igen fontos tervezetet ké-

szített. A mérnöki kamara előterjesztése, 

amelyet a kormánynak küldött járási 

hites mérnökök alkalmazását javasolja, 

hogy a xaiusi lakossag életében eioior-

duló mindenféle magán- és középítkezé-

sekben a földrendezésben és közlekedési 

ügyekben olcsó, megbízható és független 

műszaki tanácsadó álljon népünk ren-

delkezésére az ország minden vidékén. 

A javaslat szerint járási hites mérnö-

köket a nyilvános pályázaton jelentkezet-

tek közül az iparügyi miniszter választja 

ki ,azonban már az alispán esketi fel. 

Illetményül — a főszolgabíróság, vala-

mint a községek tanácsadói kiszolgálása 

fejében — csupán természetbeni lakást 

és némi átalánydíjat kapnak a várme-

gyétől: a járás közönségének apróbb 

magánügyeiben pedig díjszabás szerinti 

mérsékelt díjakért és költségtérítésért 

járnak el. Ha sok a járásban a dolog, 

akkor a járási hites mérnök a maga 

költségén tart helyettest is meg segéd-

személyzetet is. Az állás nem jár nyug-

díjigénnyel. A tervezet szerint a járási 

hites mérnök érdekeltséget semmiféle 

ügyben nem vállalhat, üzleti vállalko-

zásban nem vehet részt és semmiféle dí-

jazással járó másféle állást vagy hiva-

talt vagy vállalati tisztséget nem láthat 

el, vagyis tisztakezűségében, érdektelen-

ségében és hozzáférhetetlenségében úgy 

az általa kiszolgált hatóság, mint a kö-

zönség is teljesen megbízhatik és szá-

míthat arra, hogy a mérnöki szolgálatot 

teljesen tárgyilagosan és részrehajlatla-

nul, de egyben hűséggel látja el. 

A járási hites szakmérnöknek semmi-

féle állandó illetményt nem kap és csak 

esetről-esetre kap szintén díjszabásszerű 

díjazást és költségtérítést úgy a hatósá-

gok, mint a nagyközönség részéről vég-

zett munkájához képest. 
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Olvassa 

A M A I N A P o t 

Piyány Jenő könyve 
az amerikai hitelszervezetről 

Pivány Jenő egyik legértékesebb 

egyénisége tudományos iroc^ilmunk-

nak, iiagyértékS munkásságót fejtett 

ki mindenkor különösen az Egyesült 

Államok ismertetése területén, keve-

sen ismerik annyira az Unió gazdasági 

életét és szervezetét, mint ő és ennek 

a munkásságnak eredménye, hogy a 

Magyar Tudományos Akadémia már 

hosszú évekkel ezelőtt külső tagjául 

választotta. Nagy és előkelő tudomá-

nyos kitüntetés ez, mint ahogy nagy-

értékű Pivány Jenő irodalmi munkás-

sága is. Most jelent meg legújabb 

műve: Az amerikai Egyesült- Államok 

hitelszervezete és a hitelintézetek reví-

ziója címmel. Pivány ebben a tanul-

mányában részletesen ismerteti az 

amerikai hitelszervezet kialakulását és 

fejlődését, a bankjegykibocsátás mód-

ját és a hitelszervezetek viszonyait. 

Pivány egymásután foglalkozik a kü-

lönböző banktipusokkal, amelyek az 

Unió különböző államaiban működnek 

és külön ismertet minden tipust, az 

állami bankokét, amelyek megfelelnek 

a mi kereskedelmi bankjainknak, a 

bizalmi bankoknak tekinthető trust-

társulatokat, a részvénytársasági ta-

karékpénztárakat, a kölcsönösségen 

alapuló takarékpénztárakat, a magán-

bankokat és a hitelszövetkezeteket. 

A hitelszervezet revíziójának kérdé-

sét igen alaposan mondja el Pivány 

könyve, mint ahogy valóban érdekes 

is, hogy Amerika törvényhozása mi-

ként igyekezett állandóan felfokozni a 

bankszervezet biztonságát. A könyv 

annyi tárgyismerettel, akkora tudással 

és olyan sokoldalú tájékozottsággal 

készült, hogy nemcsak nyeresége 

gazdasági irodalmunknak ez a tanul-

mány, hanem hasznos mindazok szá-

mára, akik ezekkel az alapvető problé-

mákkal megismerkedni, vagy foglal-

kozni kívánnak. 

Akik fölszámolnak 
A Filmkölcsönző és Filmforgalmi Kft., 

amely Gerö István egyik vállalata volt, 

fölszámol. 

A Házhasznosító Kft.-1 Löwenstein 

Árpád dr. ügyvéd számoltatja fel. 

A Hazai Mezőgazdasági Rt. fölszámo-

lásánál a hitelezők 121.196 pengő köve-

telésére a mérleg 10.390 pengő aktívu-

mot és 13.530 pengő követelést mutat 

ki. A 325.000 pengő részvénytőke az ed-

digi 763.216 pengő veszteséggel elve-

szett. 

A Magyar Általános Fatermelő Rt. 

fölszámolása befejeződött. A 86.000 

pengő részvénytöke és az 5512 pengő 

tőketartalék elveszett. 

A Societá Giunliana di Navigazione 

magyarországi fiókja is fölszámolt. Az-

olasz központ végeredményben 195.677 

pengőt térített meg a magyarországi 

fiók veszteségére. 

Újra választják 
a mezőgazdasági 

kamarákat 
A gazdatársadalmat élénken foglal-

koztatják a küszöbönálló mezőgazdasági 

kamarai választások. Január 21-én jár 

le a mezőgazdasági kamarai tagok man-

dátuma, úgy, hogy sürgősen intézkedni 

kell az új kamarai tagok megválasztása 

iránt. A kamarai tagok megválasztását 

meglehetősen nagy és széleskörű előké-

szítő munkának kell megelőznie, mert 

mintegy 3500 községben össze kell állí-

tani az új választói névjegyzéket, vagyis 

azoknak a listáját, akik jogosultsággal 

bírnak a kamarai tagválasztásokban 

való részvételre. A törvény szérint vá-

lasztójoguk van mindazoknak, akiknek 

mezőgazdasági művelés alatt álló föld-

birtokuk vagy haszonbérletük van. 24. 

életévüket betöltötték, magyar állampol-

gárok és büntetlen előéletűek. Választók 

azok is, akik a mezőgazdaságban állandó 

alkalmazásban vannak, vagyis a mező-

gazdasági cselédek. 

A választások során dől el, kik fogják 

képviselni a kamarákon keresztül a ma-

gyar mezőgazdasági érdekeket. 
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Pénzügyi körökben úgy tudják, hogy 

Papp Elek, a Magyar Nemzeti Bank-

egyik alelnöke erről a tisztségéről le-

mond és — mint ismeretes — ezt a 

méltóságot Vértéssy Sándor titkos taná-

csossal fögják betölteni, aki hosszú év-

tizedeken át a pénzügyminisztérium 

vezető államtitkára volt." 

* 

A MÁV- racionalizálásáról tart elő-

adást a Magyar Racionalizálási Bizott-

ság ismeretterjesztő előadássorozatának 

keretében Senn Ottó dr. államtitkár, a 

MÁV elnöke. Az előadás január közepén 

lesz. 

* 

A Chinoin Rt. 1935. évi szelvényeit 25 

fillér, az 1936. évieket 30 fillér osztalék-

kal váltja be. 

* 

A Modern Lakásépítő Kft. a II., 

Hattyu-utca 17. számú telken ötemeletes 

bérvillát építtet. A Kft. Román Ernő 

építész alapítása. 

* 

Gróf Andrássy Mihály Tápszerüzem 

Kft. néven 10.000 pengő törzstőkével 

Szigetvárott új vállalatot jegyeztek be. 

amelynek ügyvezetői Andrássy Mihály 

gróf és Andrássy Mihályné grófné. Az 

uj Kft. dolgozza fel az Andrássy-birtok 

cikóriatermését kávékonzervvé, de ezen-

felül a gyárban egyéb korzerveket és 

tésztaneműeket is fognak előállítani. 

* 

A Magyar Szellőzömüvek és Gépgyá-

rak Rt. telepén nagyobb átalakításokat 

végez. A Wörner J. és Társa VI., 

Thurzó-köz 6. számú telken építtet. A 

szomszédos telken a Varga és Weiss Pa-

pírárugyár építtet telepet. A Magyar 

Aszfalt Rt. Orczy-uti telepén raktárakat 

és műhelyeket építtet. 

* 

Mennyi vöröshagyma ment ki eddig 

külföldre? A kimutatás szerint 2280 

vágón. Ebből Anglia 1387, Németország 

513, Ausztria 120, Svájc 71, az északi 

államok 171, Belgium 17, Amerika 1 

vágón vöröshagymát vett át. A fok-

hagymakivitel 180 vágón volt, ebből 

Németország 34, Ausztria 30, Lengyelor-

szág 20, Anglia 14, Görögország 15, 

Svájc 6, Franciaország 7, Csehország 

34, Afrika 50, Amerika 4, Belgium 4, az 

északi államok 6 vágón fokhagymát vet-

tek át. 

* 

A Váci Fa- és Csertermelő Kereske-

delmi Rt., valamint főrészvényese, Sza-

rnék Gyula dr., magánegyezségi tárgya-

lásai nem sikerültek és most megkérték 

a kényszeregyezséget. A részvénytársa-

ságnál Bernhard Miksa dr., Szameknél 

Sztehló Dezső dr. ügyvéd lettek a va-

gyonfelügyelők. 

* 

Nem túlságos nagy feltűnést keltett 

gazdasági körökben, hogy Fóti Ferenc 

Váci-utcai posztókereskedő bejelentette 

kényszeregyezségét. Az érdekes csupán 

az, hogy vagyonfelügyelő Lengyel Zol-

tán dr. ügyvéd lett, aki békében igen 

nagy szerepet játszott a politikai élet-

ben. 

* 

A Magyar Sertéshizlaló és Húskeres-

kedelmi Rt. tudvalevőleg nem más, mint 

a nagytétényi sertéshizlaló, amelynek 

részvényesei a főváros és a földmüvelés-

ügyi minisztérium. Az idén is 35.000 

sertést hizlaltak Nagytétényben, de az 

üzem mégis ráfizetéssel dolgozik. Most 

arról van szó, hogy a Magyar Mezőgaz-

dák Szövetkezete veszi bérbe a nagyté-

tényi üzemet. A szerződés tíz évre szól-

na és ahhoz már csak a főváros hozzá-

járulása hiányzik. Ugy tudjuk, ez a 

hozzájárulás sem fog elmaradni. 
* 

Nemeshalácsi Halácsy Dezső, a Gaz-

dák Biztosító Szövetkezetének sajtóelő-

adója, nőül vette Rupánovics Vilmát, 

Rupánovics János dr. államvasuti főta-

nácsos leányát. A fiatal házaspár renge-

teg üdvözletet kapott. 

* 

Magyar-Görög Árucsere forgalmi Kft 

alakult. Az új Kft elsősorban egyes 

nagyvállalatok, mint a Georgia és más 

Hitelbank-vállalatok, magyar-görög áru-

csere ügyleteit fogja lebonyolítani. 

PÉNZVILÁG 
Klein István dr., a Mezőgazdasági 

Ipar Rt. vezérigazgatója pénteken este 

Világpolitika és nyersanyag címen elő-

adást tartott. Az előadást igen nagy kö-

zönség hallgatta végig és az előkelő 

gazdaságpolitikusokból álló hallgatóság 

nagy figyelemmel kísérte Klein István 

dr. tanulmányainak eredményét. 
* 

A Magyar Nemzeti Bank igazgató-

sága főfelügyelőnek nevezte ki Zoltay 

Józsefet az elnöki Osztályban, Leykauf 

Ödönt, a leszámítolási osztály főnökét, 

Planner Ottót, a könyvelési osztály he-

lyettes vezetőjét, felügyelőkké Aczél 

Nándor, Bíró Béla, Ppkjár Richárd és 

Schlamadinger István felügyelőket, va-

lamint műszaki felügyelővé Reichlin 

Ottó bárót. Ambró Istvánt, a kiviteli-, 

beohzatali devizaintézőség vezetőjét a 

központi titkárságban Serbán Iván igaz-

gató helyettesének nevezték ki, utóda a 

devizaintézöségnél Takácsy Konstantin 

lett. Walder Gyula főfelügyelőt a tanul-

mányi osztály helyettes veeztőjének ne-

vezték ki. 

* 

Tóth Geyza dr., az Első Magyar Álta-

lános Biztosító jogi osztályának igazga-

tója, átépítteti Csévi-uti villáját. 

* 

Lóránt Oszkár a II. Bimbó-utca 60. 

számú telken emeletes villát építtet. 
* 

A Schenker Szállítmányozási Rt. he-

lyettes igazgatónak nevezte ki Rády La-

jost, a vállalat régi, értékes főtisztvíse-

lőjét. 

* 

A Meister Szappangyár Vilmos csá-

szár-úti háza régebben piacon volt. Most 

azután a házat Ledermann Mór vásá-

rolta meg 411.000 pengőért. 

* 

A Máglya Vas- és Fémöntöde Kft. el-

len csődöt rendeltek el. A Kft. tízezer 

pengős törzstőkévei alaKuit:, n e v e t a 

Máglya-utcától kapta, ahol angyalföldi 

kis üzeme volt s a Peternell és Volksgru-

ber cégből alakult át. Alig másféléves 

élete után a Kft., amelynek egyetlen 

ügyvezetője Peternell Lajos volt, beszün-

tette fizetéseit s mert más megoldás nem 
mutatkozott, a csőd elkerülhetetlen volt. 

* 

A Magyar Bányaművelő Rt. 1500 da-

rab egyenként 100 pengő névértékű 

részvény visszaszerzése utján 800.000 

pengő alaptőkéjének 650.000 pengőre 

való leszállítását határozta el. 

* 

A magántisztviselők munkaidejének 

szabályozásáról és a fizetéses szabadság-

ról szóló törvény végrehajtási utasítása 

elkészült. Az utasítás még januárban 

megjelenik. 

* 

A lispei olajforrás vezetőcsöveit a 

Magyar Vágón- és Gépgyár Rt. győri 

telepe készíti. 

* 

Az Alumínium- és Bányaipar Rt. du-

nántúli bányáiban nagy beruházások 

kezdődnek. A Bauxit-tröszt elsősorban 

mintegy 1.3 millió pengő költséggel új 

szállítóberendezéseket épít. 
* 

A főváros 160.000 pengőért megvásá-

rolta a Szabadság-tér 2. számú telket, 

amely eddig a Magyar-Olasz Bank 

nyugdíjpénztáráé volt. 

* 

Az Alfer Szerszám- és Lakatosáru-

gyár, amely Almást Szabó László válla-

lata, hosszabb idő óta állandóan alákí-

nálta a csavarkartel árait. Ugy látszik, 

a csavarkartel már megegyezett az új-

pesti gyárral, mert újabban a verseny-

tárgyalásokon az Alfer és a kartell 

áraival lényegben megegyező ajánlatok-

kal szerepel. 

* 
Vagy három évtizeddel ezelőtt Rákosi 

Jenő költőtehetséget fedezett fel: Szir-

bik Antal makói parasztfiút. Szirbiknek 

azóta több verskötete jelent meg, most 

pedig az iparügyi miniszter iparigazol-

ványt adott számára, mint — hangfogó 

fülvédő feltalálójának. 

Az Országos Földhitelintézet már el-

készítette mérlegét. A nagy altruista in-

tézet, amely Reményi-Schneller Lajos 

vezérigazgatása alatt teljes mértékben 

alkalmas azoknak a nagy feladatoknak 

teljesítésére, amelyekért életrekeltették, 

a maga működési területén eddig is 

igen jelentős eredményeket ért el. Az in-

tézmény egyetemes és nagy gazdaság-

politikai súlya mellett mint nagy bank-

intézet is eredményesen működött és ez 

az eredmény nyilatkozik meg abban is, 

hogy az Országos Földhitelintézet idei 

nyereségéből már osztalékot is fog fi-

zetni. Az osztalék előreláthatólag más-

fél százalék lesz, vagyis részvényenkint 

— pengő. 

* 

Waldner Róbertet, az Anker Biztosító 

magyarországi vezérigazgatóját a kor-

mányzó közhasznú érdemes tevékeny-

sége elismeréseül a kormányfőtanácsosi 

címmel tüntette ki. Waldner Róbert több 

mint egy évtizede működik a magyar 

biztosítási piacon és legutóbb a Turul 

tranzakciójával növelte intézetének je-

lentőségét a magyar biztosítási intézmé-

nyek területén. 

* 
A budapesti kir. törvényszék hivatal-

ból megsemmisítette a Gróf Csáky 

László Iparmüvek Rt. közgyűlési határo-

zatait. 

* 

A Trebitsch S. és Fiai Selyemárugyár 

Rt. most tölti be fennállásának százéves 

fordulóját. A nagy vállalat, amelynek 

Sopronban selyemgyára, Budapesten 

központi telepe van, magyarországi lera-

katát is kibővítette. Az új nagy lerakat 

élén a vállalat kitűnő igazgatója, Glau-

ber László áll. 

* 

A Kábelgyár kibővíti gyártelepét, 
mégpedig többemeletes épület létesítésé-

VeTA PorceÜan, Kőedény- és Kályha 

Rt. kispesti telepén új égetokemencét ál-

lít fel és mintegy 200.000 pengőt fordít 

beruházásokra. A Steindler Testvérek 

Rt. konfekcióüzem szövőgyárat akar lé-

tesíteni. A Schmoll és Kallós Rt. bővíti 

üzemét. A Hangya Gödöllőn létesít pa-

radicsom- és konzervgyárat. Az Athe-

naeum átalakításokat végeztet Miksa-

utcai nyomdatelepén. A Mechanikai Szö-

vőgyár Rt. Soroksári-uti gyártelepét 

bővíti ki. A Magnezit Ipar a Gyömrői-

úton hatalmas új gyárépületet emel. 

* 
Olyan hirek bukkantak föl, hogy Pi-

vány Jenő, a Pénzintézeti Központ ki-

tűnő helyettes igazgatója, a gazdaság-

statisztikai osztály vezetője, négy évti-

zedes kitűnő szolgálat után nyugalomba 

vonult. A hír csak fölbukkant, de téves, 

a kitűnő Pivány igazgató továbbra is 

folytatja nagyértékű működését a P. K. 

és az egész magyar gazdasági élet szol-

gálatára. 

* 

A Hamburg--Amerika Linie budapesti 

irodájának vezetését Rouvaire Károly 

veszi át, aki eddig is vezette a Nord-

deutscher Lloyd budapesti telepét. 

* 

A lispei olaj szállítása ügyében 

megtörtént a megállapodás. Az olajat a 

Vasutforgalmi Rt. ciszternáiban fogják 

szállítani. 

• 

A Gyógy- és Vagyáru rt. 100.00 pen-

gős alaptőkéjét 50.000 pengőre szál-

lítja le. 
* 

Az építőiparban tárgyalások folynak 

a munkabérek emeléséről. Mialatt az 

építőipar az építkezés csökkenésével szá-

mol, a munkások béremelést óhajtanak 

és különösen a nyolc órai munkaidő be-

vezetését kérik. A tárgyalások a munka-

időt megállapító bizottság útján folynak. 

Az alapórabér az építőiparban most 58 

fillér, a munkásszervezet 76 filléres bért 

kíván és azt hiszik, hogy végül 62—64 

fillér körül történik a megállapodás. A 

nyolcórai munkaidő bevezetése az ipar-

ügyi minisztérium döntésétől függ. 

Bécsből olyan hírek terjedtek el, hogy 

a magyar kormány a cigarettapapír-

gyártást monopóliummá akarja tenni és 

a szivarkapapírgyárakat átvéve, azok 

üzemét állami rezsiben folytatja. A terv, 

úgy értesülünk, föl sem merült; szó sincs 

cigarettapapír monopóliumról és a gyá-

rak tovább is magáriüzemek maradnak. 

* 

A Debreceni Első Takarékpénztár be-

tétei 1937 végére meghaladták a négy 

millió pengőt. A régi, közel száz éves 

kitűnő takarék közgyűlését még már-

ciusban megtartja, s még a közgyűlés 

előtt a takarékpénztár szindikátusában 

is bizonyos átcsoportosítások történnek. 
* 

A vallás- és közoktaásügyi miniszter 

Márkus György dr. oki. közgazda, a Sal-

gótartjáni Kőszénbánya rt. cégvezetőjé-

nek a m. kir. József Nádor Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem közgazda-

ságtudoányi szakán az Iparpolitika 

tárgykörből, Erdélyi Sándor dr. oki. ve-

gyészmérnök, a Salgótarjáni Kőszén-

bánya rt. főmérnök-cégvezetőjének a 

gépész- és vegyészménöki szakon a 

Barnaszenek kémiai feldolgozása tárgy-

körből egyetemi magántanárrá történt 

képesítését jóváhagyólag tudomásul vette 

és őket e minőségben megerősítette. 
* 

A Philips Rádió és Villamossági Rt. 

bérbevete Kőbányán a X., Korponay-ut-

cában lévő Michl Alajos-féle gyártelepet. 

A régi asztalosgyárat a vállalat átépíti 

és ott Philips-rádiókat fog készíteni. Az 

üzem mintegy kétszáz munkással indul 

meg és azt tervezik, hogy már az első 

évben 10.000 rádiógépet készítenek. 
* 

A Magyar Petróleumipar Rt. decem-

ber 2-án tartott közgyűlésén tudomásul 

vette a mérlegeket. A törvényszéki cég-

bíróság most a közgyűlés összes határo-

zatait megsemmisítette. A bíróság állás-

pontja szerint a mérleg 120.000 pengő 

nyereséget — nyilván tévesen — nem 

mutatott ki, 

* 

Az Első Magyon- Papíripar rt. január 

24-én rendkívüli közgyűlést tart, ame-

lyen az igazgatóság javasolja a társaság 

tulajdonában lévő Zernesti Papírgyár 

rt. részvényeinek eladását. Másnap, ja-

nuár 25-én a a Brassói Zellulozegyár rt. 

tart rendkívüli közgyűlést, ahol a zer-

nesti cellulozegyárnál fennálló érdekelt-

ség eladását határozzák el. Ezzel a 

ténnyel a két vállalat erdélyi érdekelt-

sége megszűnik. 

* 

A Püspökladány-Füzesgyarmati HÉV. 

fölszámolásánál a 160 pengő névértékű 

elsőbbségi részvény 9523 tulajdonosai 

darabonként 55 pengőt kapnak. 

* 

Az Egyesült Építő és Ipari Rt. fölszá-

molásánál a vállalatnak már nincs kö-

telezettsége, viszont 4608 pengő értékű 

ingatlanán kívül 306.515 pengő követe-

lése van. A fölszámolás során már az 

alaptőkét is visszafizették. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

B A L A S S A J Ó Z S E F 

SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL 

BUDAPEST, TV., KECSKEMÉTT-U. 13 

TELEFON: 1—884—29 

POSTATAKARÉKPÉNZTARI SZÁMLA 

.5172 

ELŐFIZETÉSI ÁR: EGÉSZ ÉVRE 20. 
FÉLÉVRE 10 PENGŐ, EGYES SZÁM 

ARA 40 FILLÉR 
KIADÓ: ÖZV. RÓNA LAJOSNÉ. 

ELŐFIZETÉS KÜLFÖLDRE: 1 ÉVRE 
AUSZTRIÁBA 30 SCHILLING, CSEH 
SZLOVÁKIÁBA 200 CSEH KORONA, 
SZERB-HORVÁT-SZLOVÉN KIRÁLY. 
SÁGBA 400 DINÁR, ROMÁNIÁBA 150C 
LEI, EGYESÜLT ÁLLAMOKBA 6 DOL-
LÁR, NÉMETORSZÁGBA 16 MÁRKA. 
FRANCIAORSZÁGBA 1 5 0 FRANK, 

ANGLIÁBA 1 FONT. 
KAPHATÓ MINDEN ÚJSÁGÁRUSNÁL 
NAGYOBB DOHÁNYTŐZSDÉKBEN ÉS 

AZ IBUSZ ELÁRUSÍTÓHELYEIN 
HIRDETÉSEK DÍJSZABÁS SZERINT 

Fémes A. könyvnyomda, Budapest, 


