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Megérkeztek az olasz repülők Budapestre. 
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Budapest, szeptember 17. Csülörtök délután 4 
órakor érkeztek meg Mátyásföldre az olasz hadi 
r e o ü l ő c é p e k , amelyek jövetelét tegnap előre jelez-
ték Bécsből. Három gép érkezett, még pedig más-
tél órás késéssel. A repülőgépek Turinból indultak 
körútra és Udinén, illetve Bécsen át jöttek Buda-
pestre. Négy óra előtt néhány perccel tünt fel 
mintegy 1200 m. magasságban a három olasz hadi 
repülőgép. 

Az egyes jelzésű gép simán iöldet ért Bolognesi 
olasz alezredes, a repülőraj parancsnoka, továbbá 
Torelli százados és Oltolinl pilóta-főhadnagy szállt 
ki belőle. Schindler alezredes olasz nyelven kö-
szöntötte a parancsnokot, egyben a honvédelmi 
miniszter nevében a repülőraj egész tisztikarát 
péntek estére társasvacsorára hivta meg a tiszti 

kaszinóba. Bolognesi alezredes közvetlen szavak-
ban mondott köszönetet az üdvözlésért. 

Közben a hármas jelzésű olasz hadi repülőgép 
is leszállt, de mikor már a földön futott, balkere-
kének tengelye hirtelen eltört s a hatalmas két-
fedelű gép balszárnyára dőlt és jelentéktelenül 
ugyan, de megsérült. Sérülését hamarosan kijavít-
ják, ugy hogy vasárnap társaival együtt már to-
vább indulhat. Ennek a gépnek Sbernaadori olasz 
repülőszázados a parancsnoka, akivel együtt utazik 
Carbassora olasz hirlapiró is. 

A kettős jelzésű gép minden baj nélkül eresz-
kedett le. 

Az olasz repülők pénteken megkoszorúzzák a 
rákoskeresztúri katonai temető sirjait. Útjukat va-
sárnap folytatják Krakkó irányában. 
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Kormányválságról, 
Herriot uj kormányáról irnak a francia lapok. 

nalista Eclair még ma megjisolja Palnlevé 
bukását éa bizonyosra veszi, hogy néhány na-
pon belül Herriot fogja felváltani Painlevét 
a miniszterelnöki székben. Ez a változás az 
Eclair szerint még a parlament összeülése előtt 
be fog következni. 

Páris, szeptember 17. A ma reggeli lapok 
tele vanntk kormányválság fairekkel. Herriot 
váratlan megérkezésével hozzák kapcsolatba a 
közeli nagy átalakulást és azt irják, bogy a volt 
miniszterelnök ma délelőtt meghitt reggelin meg 
logjs beszélni Painlevé miniszterelnökkel a bel-
politikai helyzet minden vonatkozását. A nacio-

Kiket kötelez könyvvezetésre a kincstár? 
Megjelent a kereseti adó uj végrehajtási utasítása. 

nem hitelesitik, ugy a községi elöljáróságnál kell a 
könyvet hitelesíttetni. A könyvvezetés ellenőrzendő is. 
Ez általában összekapcsolandó a forgalmi adók lero-
vásának ellenőrzésével; az utasítás azt mondja, hogy 
ennek alaposnak és kimerítőnek kell lennie és kü-
lönösen is felhívja a közegek figyelmét arra, hogy 
vizsgálják meg azt, vájjon az egyik adózónál ki-
jegyzett kiadási tételt a másik aáózó mint bevételi 
tételt elkönyvelte e. Az ellenőrző közeg az anyag-
és árukészletet is hivatva van ellenőrizni. Az, aki 
könyvet nem vezet, 100 aranykorona értékig ter-
jedhető pénzbirsággal büntetendő. A könyveket le 
is lehet foglalni, el is lehet venni és a lefoglalás 
kérdésében a pénzügyigazgatóság végérvényesen 
határoz. 

Nagyon részletesen van tehát a közegek hatás-
köre megállapítva, anélkül azonban, hogy bizto-
sítva volna az adózó polgárnak az érdeke az al-
kalmazott közegek Indiszkréciójával szemben. Ak-
kor, ha a pénzügyi adminisztráció erős kezekben 
van, amely az adózó polgárok jogait is megvédi, 
nincsen nagyobb veszedelemre kilátás, de félő, 
hogy a helyi hatalmasságok részéről sokszor fog 
adni visszaélésekre alkalmat a törvény alkalmazása. 

A végrehajtási utasítás egy általánosabb érdekű 
rendelkezése a szolgálati illetmények után iáró 
átalányozásról intézkedik. 

Budapest, szeptember 17. A mai Budapesti Köz-
löny meghozta a kereseti adó végiehajtási utasí-
tását. Ezzel a végrehajtási utasítással az adónem 
végleges formájában alakult ki és remélhető, hogy 
ezen lényegesebb ujabb változás egyelőre nem lesz. 

Az uj végrehajtási utasítás könyvek vezetésére 
kötelez mindenkit, akinek üzleti tevékenységből 
eredő jövedelme van, kivéve a fixfizetéses alkal-
mazottat, a föld- és házblrtokost és még a könyv 
vezetésére nem köleles ember is köteles a hozzá-
intézett leveleket és számlákat renászeresen össze-
gyűjtve megőrizni. Igaz ugyan, nem a magán-
leveleket, hanem csak az üzleti leveleket és köny-
veket. Köteles könyvet vezetni az a kisiparos is, 
akit a Kereskedelmi Törvény erre nem kötelez, a 
haszonbérlő, a kiskereskedő, a gyógyszerész, az 
agyvéri, orvos, fogorvos, kir. közjegyző, állatorvos, 
mérnök, az ügynök háromféle könyvet köteles ve-
zetni: megbízások könyvét, pénztárkönyvet, adósok 
könyvét. Nem terhelt ez a könyvvezetési kötelezett-
ség azonban sem a földbirtokost, sem a háztulaj-
donost, mert ezek nem fizetnek általános kereseti 
adót, de a haszonbérlők közül sem terheli a föld-
haszonbérlőket. 

Az általános kereseti adó céljaira vezetett köny-
veket használatbavétel előtt hitelesíttetni kell Ha 
valakinek a könyvét a bélyegtörvény szempontjából 

Konfliktus támadt Olaszország és Románia között. 
Bukarest, szeptember 17. A lapok jelentése 

szerint 0 aszorazág és Románia között ujabb 
konfl ktua keletkezett, amelynek előzményeiről a 
kö vetkezőket irják: A román kormány hosszabb 
idő óta tárgyalásokat folytatolt egy római cég-
gel a román haditengerészet részére szállilandó 
tengeralattjárók ügyében. A kormány tartotta is 
a megrendelést, de később meggondolta a dol-

got és Duca külügyminiszter utján értesítette a 
céget, hosy nem reflektál a hajókra. Az olasz 
cég azonban időközben értesült arról, hogy 
Románia másutt szerzett be tengeralattjárókat 
és emiatt panaszt tett az olasz kormánynál. Hir 
szerint ez volt az oka Aloisi bukaresti olasz 
követ nemrégen történt visszahívásának. 

Moratóriumos kényszeregyezséget kért 
a Mandel-féle csénak- és kocsigyár. 

A hűvös nyár 8 a nehéx gazdasági helyzet okozta a fizetési nehézségeket. 
Nyolcvanöt százalékot ajánlottak fel. 

téseket. Kényszeregyezséget kellett kérnie, hogy 
moratóriumot nyerjen kötelezettségeire. A mostani 
fizetési nehézségek a nyomasztó gazdasági 

A legu'olsó időben egyre csökken a kényszer-
egyezséget kétö kereskedők és iparosok száma 
és ma már az úgynevezett mmtórlumos kény-
szeregyezségek váltják fel a sulyoB fizetéskép-
telenségeket. A kereskedőnek sokmilliót érő 
raktára van, aktívája nagytbb, mint a passzíva 
és az egyre súlyosbodó gazdasági helyzet miatt 
még sem tud momentán eleget tenni fizetési 
kötelezettségeinek. Igy azután kénytelen kény-
szeregyezséget kérni, aminek valójában az a 
célja, hogy moratóriumot kopjon a fizetésekre, 
mert hiszen 8 0 - 1 0 0 százalékos kielégítést 
ajánlott fel. 

A mai napon ilyen helyzetbe jutott a szépen 
& egyre fejlődő szegedi Mandel féle kocsi és 
csónakgyár, amely már jelentős tényezőként 
szerepel a magyar piacon és az egyes kiáUitá-
aokon egyre-másra nyeri el a jelentős kitünte-

helyzet miatt állott elő, a gyár passzívája nem 
haladja meg az aktívák értékét. 

A Mandel-gyár évek előtt kicsi, szinte kis-
iparos üzemből fejlődött naggyá az évek során. 
Eleinte csak egészen kicsiben állítottak elő 
szekereket, majd néhány év előtt írás vér 
került az üzembe és megkezdődött az üzem 
fejlődése. A műhely gyáirá nagyobbodott, szak-
szerű kezeléssel gyári méretekben álli ották elő 
a szekereket és hinfókat, majd nemrégiben 
csónakgyár létesült a kocsigyár melleit. Az 
elmúlt nyári szezon elején azután jelentős be-
fekte'éssel fürdő- is csónakházat építtettek a 
Álsótlszoparton. Cs itt kezdődnek meg a nehéz-
ségek. 

A csónakház jelentős haszonnal biztatott az 
első időben, ugy hogy azt lehetett remélni, 
bogy a súlyos kötelezettségeknek könnyen 
eleget fognak tudni tenni. Beköszöntött azonban 
a hideg, esős nyár és ez okozta nagyrészben a 
momentán fizetési nehézségeket. A hűvös időben 
nem vitték a csónakokat, se kölcsSn, se kész-
pénzért, nem jöttek a fürdőzök sem és nem 
tudták értékesíteni emiatt a síép motorcsóna-
kokat sem. 

A hónapok folyamán rengeteg kocsi és 
csónak gyűlt össze a gyár raktárában, a nyo-
masztó gazdasági helyzet miatt azonban a 
gazdák nem vásárolnak uj kocsikat, a hűvös 
időben pedig senkinek sem kell a csónak. Igy 
azután a közeli napot ban nagy kötelezettségek-
nek kellett volna eleget tenni és annak ellenére 
sokszáz milliót képvisel a raktár, valamint a 
csónak- és fürdőház, a gyár kénytelen volt 
kényszeregyezséget kérni a törvényszéktől. 

A kishitelezők kötetelése mintegy százmilliót 
tesz ki, mig a nagyobbaké körülbelül háromszáz 
milliót. A gyár az első pillanatban nyolcvanöt 
százalékot ajánlott fel a hitelezőknek, azonban 
az eljárás során ez a percent valószínűleg 
eme kedni fog. A törvényszék a kérvényt el is 
fogadta és vagyonfelügyelőül dr. Zboray Jenőt 
jtlölle ki. 

A béke. 
A népek közötti őszinte közeledésnek és a 

versaillesi béke revíziójának nincsen talán erő-
sebb előharcosa egész Európában, mint Nittl 
volt olasz miniizterelnök. Most jelent meg az 
ölödik könyve, amely a versaillesi úgynevezett 
békemüvet tárgyalja és az emberiség lelki-
ismeretére apellálva hirdeti a revíziónak a szük-
ségességét. Ei a könyv egyszerűen és röviden 
4 béke címet viseli. A volt olasz miniszter-
elnöknek ebből az uj könyvéből közöljük a 
következő szórd szóra vett idézeteket: 

Ha a tizenötödik században, mikor ItálialzSz 
kis államra volt szétszakadozva, egy olasznak azt 
mondották volna, hogy lesz idő, mikor az olaszok 
elfelejtik kölcsönös gyűlölködéseiket, békében lóg-
nak elni és közös célokért fognak küzdeni és 
meghalni, bizonyára hitetlenebbel fogadta volna 
ezt a jóslatot, mintha a Röntgen-sugarak felfede-

E Í w S T C , a v . _ a g y 'engeralaítjáró hajó feltalálását adták volna neki hírül. 
m 

A győztesek tantétele a következő: Ne be-
széljünk arról, ami történt, hisz a legyőzöttek 
elismerték, hogy ők a felelősek a háború fel-
idézéséért. Területi és gazdasági veszteségeik 
csak bűnösségüknek a következései; jelenleg 
pedig minden érdek amellett szól, hogy a békét 
semmise zavarja meg. . . Aki a békét megzavarja, 
mindnyájunknak ellensége; a versaillesi békemű-
nek a meggyengítése meggyengítése egyúttal a 
békének. Aki a versaillesi békemünek valamely 
intézkedését nem hajtja végre, ellensége mind-
nyájunknak és valamennyiünknek kényszerítő 
rendszabályaival kell öt kötelezettségeinek telje-
sítésére szorítani. 

* 
A mai helyzet nem tür csalódást: Európa vagy 

meg tud egyezni önmagával, vagy tönkremegy. A 
megegyezéseknek sorozatával vagy sikerül az 
európai népeket egyesítenünk, vagy pusztulás és 
a háborúknak szakadatlan sorozata következik. A 
mai helyzet megbénít minden igazi törekvést: 
ma nem békében élűnk, hanem az állandó vissza-
vonásnak szégyenteljes állapotában, amelyből vagy 
az európai népek pusztulásának, vagy pedig gyö-
keres lélektani változásuknak és megegyezésüknek 
kell következni. Az Európai Egyesűit Államok gon-
dolata, amely eddigelé csak elvont ábrándkép volt, 
a fejlődésnek és az életnek nélkülözhetetlen elő-
feltétele lett. Boldogok azok, akik ennek szellemé-
ben és a megvalósulásába vetett hittel tudnak dol-
gozni a jövő érdekében. De mennyi erőfeszítésre 
van még szükség, hogy az alapvető igazságok 
szétterjedjenek és mennyi erőre van még szűkség, 
hogy leküzdhessük az előítéleteket 1 

Mennyi erőt kell még elpazarolni, hogy vala-
mennyi országban véget vethessünk a belső reak-
ciónak, az erőszak uralmának, a külpolitikában 
pedig az általános rosszakaratnak! Csak a hősök 
lelkülete lehet elég erős ahhoz, hogy szembeszáll-
jon egy olyan múltnak az erőivel, amely szeretné, 
ha még jövő is válnék belőle. Ma nem az a hős, 
aki a fenyegető kardot forgatja a kezében, hanem 
az, aki saját érdekeire és fájdalmaira való tekin-
tet nélkül meri az igazságot hirdetni a megcsalt 
és elnyomott emberiségnek. u— 

A pénz jó katona, uram, szabaddá lesz. (Shakes-
peare: A windaori vig nők.) 


