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M amerikai lap 
támadása a magyar 

bankok ellen
Az Amerikából Magyarországira ér

kező pénzküldemények, átutalások és 
csekkek körül áMandóar olyan nehéz
ségek forognak fenn, amelyek lénye
gesen késleltetik a beváltást Erről a 
körülményről már sok szó eset? és nem 
érdektelen, hogy most már az ameri
kai bank körűik és az amerikai sajtó is 
foglalkoznak a kérdéssel. így az Ame
rikai Bányászlap is. az átutalásokkal 
kapcsolatban legutóbbi számában cik
ket közöl.•fernclyben erős támadást in
téz a magyar bankok Tllen és rájuk 
hárítja át a késedeleméri és téves to
vábbításért a felelősséget. Az érdekes 
cikk a következő:

Az ittélő amerikai mígyarok tucat
számra kapják a panaszos leveleket 
az Ó-llazából és a megszállt terüle
tekről, hogy az átutalt pénzeket az 
•daát nyomorban sínylődő csalódta
tok nem kapják meg idejében. A kéz
besítés lassú, tökéletlen és nem egj’- 
szer. Jianem több ízben is jelenthez- 
’iiök "coll a pénzükért a bankóiméi.

keresztény-párt, ^amelynek egyelőre 
nincs neve, nincs eddig megszövegeze l 
programmja, nincs szervezete, sőt tel
jes különállása sincs. * Bizonyos el vi 
kérdések tűzik össze az egy csopoirtba 
verődötteket és ezek között az elvi kér
dések közölt falán legerősebb kapocs 
az, hogy valamennyien

szélső legitimistáknak vall
ják magukat

A kormánypártnak kereszlény-pár’i 
oldalával fenn kívánják ’artani eddig 
való kapcsolatukat, de teljes akció-sza
badságot tartanak fenn a maguk szá
mára. Nem céljuk a mindenáron való 
ellenzékieskedés, de minden kérdésben 
el akarják mondani a maguk kriliká- 

va.gy más intézeteknél, mig végre a jat és azt hiszik, hogy sikerülni fog 
kiűzetés megtörténik. _ I

Az amerikai magyarság igazán so
kat tett és sokat tesz még Uv.. L 
odaát küzködő véreinkért. Eltekintve j 
attól, hogy majdnem mindegyiknek I 
van jyaffjrarországban ssüáéget látó 
családi a, melyet állandóan segély.oz, 
jótékony célokra és idegeneknek is 
juttat nehezen megkeresett dollár- . 
iáiból.

Ez alkalommal igazán idézni lehet | 
h régi közmondást, hogi' ..Duplán ad. 
aki gyorsan ad“. mert í’ ’ 
kér és segélyt vár. az r.cm kaphatja 
meg elég gyorsan a segítséget, annyi
ra rá van szorulva. Sajnálattal lát
juk, hogy a magyarországi bankok 
nem munkálkodnak együtt ezen a té
vén az ameriki bankokkal, bankárok- j 
kai és pénzküidőkKol.

Kevés kivétellel minden anierikrú 
magyar bank és bankár azonnal átutal
ja & reá bízott pénzösszegeket a címzet
teknek. Elvétve rossz vagy helytelen 
(úmzés, a címzett elköltözése vagy más 
közlejőU akadályok minit késik ugyan 
a kifizetés, de leggyakrabban mégis az 
ó-hazai bankok késedelmezése 
érkérnek ide a panaszos és elkesere
dett levetek.

Már réges-régen meg kellett volna 
alakulni Budapesten, Pozsonyban, Kas
sán, Szabadkán. Kolozsvárott olyan 
társadalmi és polgári egvesületeknek, 
melyek a visszaélést lennének hi
vatva megtorolni. Ha egv bank nem 
tudja a reáiitalt összegeket kifizetni, 
akkor fizetésképtelen, már pedig fize
tésképtelen pénzintézetekre sem Csonka- 
Magv.a.rnrszágn*Jc. sem pedig a meg
szállt területeknek nincsen szüksége, 
már annál is kevésbl’é, mert most 
minden 
ós legszentebb kötelessége, 
tönkresilánvitott Mí gvarország 
érdekében minél jobb hírét 
szülőhazánknak.

Ha a magvar bankok azt 
hogy itt van a hiba akkor miért nem 
rukkolnak ki panaszaikkal. Néma gye- I 
réknek nz anyja sem érti meg a sza- : 
rút. Reméljük, hogv hallani fogunk \a- ] 
lamit ez ügyben felőlük és pedig rö- , 
■idesen.
A magyar tankok elördálhalóia ;̂

r.em tolják válasz nélkül hft'gvni a 
vádat, melylvcl e cikk őke! ijcli és 
minden erejükkel oda fognak halni, 
hogy az $tu alási forgalomban a tel jes 
azabadgág és a versenyképesség elve . 
érvényesüljön. 1 ‘

1

Megalakult az uj keresztény párt
Jl legitimisták tömörülése — Tizenkét 
Képviselő jelentette be csatlakozását

— A Hétfői Napló tudósítójától —

Vasárnap délután megalakult az uj ' érintkezett vele, de Andrássu ugv Iát-1 kel] összetoborozni egy többséget. P 
mélik, hogy különválásukkal „nie^ 
indítják az egészséges szelekció folya
matát". Hangoztatják a keresztény 
irányzat megerősítésének szükséges 
voltál és rá akarják bírni a kormányt, 
hogy lépjen végre a szociális alkotá
sok terére. A ma kifejlett programúi 
érinti a királyság kérdését és a cso
port tagjai a független nemzeti király
ság elve mellé állottak. A nyilvános* 
súg számára ebben a kérdésben nem 
mondanak többet. A pártprogramra 
megszövegezésével különben l.ingauer 
Alzint bízták meg.

Az értekezlet után barátságos vacso
ra következett az Országos Kaszinó, 
zöld-termében.

Hegedűs Lópánt pénz* 
iig y miniszter 
mu Bécshe utazifi

A pénzügyminiszter ma délelőtt 
fontos pénzügyi kérdések megvitatá
sára Becsbe utazik. Kíséretében utaz
nak dr. Valkó Lajos ny. államtitka® 
és dr. Paur Iván pénzügyminiszter! 
titkár. Kedden Hegedűs Lóránt már 
tanácskozásokat .folytat Spitzmüllerrel, 
az Osztrák-Magyar Bank kormányzó* 
javai. A tárgyalások folyamán a pénz- 

í kérdéseke! fogjáls

szik, még nem látja elérkezettnek az 
időt, amikor egy párt élére állítana, hc- 
lvesebhcn meg akar maradni függet
lennek. hogv ilyenformán az összes 
legitimista elemekkel, többek között a 
demokratákkal is fenntarthassa a szük
séges érintkezési és egvüttníttködést.

Az uj csoportnak eddig tizen
két képvislő tagja van.

akik közölt a vasárnapi megbeszélésen 
csak nvolcan jelenlek meg. Ott voltak: 
herceg Windischgraetz Laiós. Beniczku 
Ödön. Szmrecsánui Gvörgv. Lingauer 
Albin, dr. Ayarffy Elek, Tassler Béla, 
Fangler Béla és Wirler László. Távol* 
imiradásukat kimentették és csatlako
zásukat bejelentették: Drorcsák Gvöző, 
Homonnui Albert. Szabó Zoltán és So- 
moaui István képviselők. A pártala
kulás tekintetében sem ragaszkodtak a 
formalitásokhoz, nem választoltak tisz
tikart, a Pártnak mindössze igazgatója 
van Tassler Béla személyében.

A pártprogramra még nincsen 
megszövegezve,

a vasárnapi zártkörű ér'ckezleten 
mindössze azt fejtették ki, hogy miért 
van szükség a külön csoportosulásra?
Hangoztatták, hogy a mai kormány- . ........... -o^-......
párt annyi frakcióból áll. hogy szín- cserét megelőző 
te minden egyes felmerülésnél külön | tisztázni.

nekik a keresztény irányzatot felfris-
most is sí leni.

A napokban több hir jelent raea ar
ról. hogv gróf Andrássu Gvula is ro
konszenvezik az vi párttal, ma azon
ban már bizonyos, hogv

Andr&sy nem csatlakozik,

bár a csoportnak a királvkérdéshen el- 
foslalt álláspontja egyezik az övével. 
Ténv az, hogy Andrássvval beható tár- 
gvalások folytak, ’Ufv Reniczku Ödön. I 
mint Szmrecsánvi Gvörav lobbizom

Májusban cserélik ki a* pénzt
A pénzügyminiszter nyilatkozata

területeknek 
annál is kevésbbé, 

magyarnak az Jegyen az első 
hogy a 

jövője 
költse

Tőzsdén, míR;?n'úY»aságokban, kávéhú- 
>o «.<• r<*kban — mindenütt, ahol több ember 
miatt Összeverődik — folvlon-folyvá.st mégis- 

. métlődik a hir, hogv a pénzt a légköré- 
| lobbi napokban kicserélik. Mindig akad
nék beavatottak, akik pontosan tudják a 

‘ dátumot is, melyen a pénzügyminiszter 
idevonatkozó rendeleté megjelenik. Egy 

1 újságíró most kérdést intézett e tárgyban 
’ Hegedűs Lóránt pénzügvmlnistzerhez, aki 

a következő, határozott hangú kijelentést 
telte:

— Nem értem, hogy ilyen hí
rek miképpen kerültek forga
lomba. mert a pénz kicserélésé
ről ez idő szerint szó sem lehet. 
Különben is megmondottam vi
lágosan és határozottan., hogy 
legfeljebb Öt százalék lesz a le 
vonás, — a mi a ténylegesen föl
merült költségek megtérítésére 
szükséges. — Tehát már ezért 
sincs ok semmi tilokszerüségr;'. 
A helyzet most ar. hogy nagyobb 
címletek, t. i. 5000, 1000 és 100 
koronás állomjegvck rendelke
zésre állanak, de kisebb címle
tek nincsenek . megfelelő meny 
nyiségben s az egy- és kétkoro- 
núsok pedig teljesen hiányzanak. 
Az előbbiek készítésére már fo
lyamatban vannak a megfelelő 
intézkedések, ulóbiak nyomatá-

sál pedig valószínűleg az Osz
trák-Magyar Bank nyomdájánál 
rendeljük meg. Ilyen körülmé
nyek közöb valószínű, hogy má
jusnál előbb aligha kerülhet sor 
a pénz kicserélésére. Remélem, 
hogy ezzel a nyilatkozattal min
den további szóbeszédnek vége 
szakad.

Olaszország nem kobozza el 
a kisebb német vagyonokat

Róma, január 8.
(Stefant.) A hivatalos lap rendeletét 

i közöl, amely szerint az olasz ncnizct- 
■ nck a német nemzet iránt érzett jóindula- 
I Iára hivatkozással Olaszország, a német 
; koni’ánvnnk ebben az bánvbsn 'ett lé 
I réseinek engedve, lemond a versaillcsi 

• ói.','-'*n hirtosilctl arról a Jogúról,
hogv kisebb német vagyonokat lofoghi1- 

i jón. Ereknek a vagyenoknak, a mai vi- 
j'zonvokat véve alapul, nem lehel őü.fK.O 
| líránál nagyobb értékük. A becsi isi cljá- 
i rásnál csak áz Olaszország és Olasz 
1 ország gyunni,tóiban lakó német állam- 
i polgáruk birtokában lévő vruryonríszcl; 
íjönnek tekintetbe. Ha kitűnik, hogv ezek- 
■hok a német állampolgároknak 
jelentékeny vagyonuk van, 

i Okszorsrógt an lévő kisebb
nem adják ki. (MTI.)

külföldön 
ezeknek 

vagyonút

Törlés

A franciK viímzttisoii 
eredménye

Pár is, január 8.
(Havas.) Délután félöt óráig nyolc* 

i van válasz lók erűiéiből érkezett be a 
szenátusi választásik eredménye. A 
liherálisk közül keltőt ismét és két uj 
jelöllel, a haladó republikánusok kö
zül tizenegyet ismét és kél uj jelöllel,' 
a baloldali republikánusok közül ti, 
zencgyet ismét és öt uj jelöltei, a ra
dikális szocialisták közül huszonnyol
cat ismét és.négy uj jelöltet, a köz* 
társasági szocialisták közül kettőt is
mét és két uj jelöltet Víihszlottak* 
Húsz -pótválas2lús lesz. A me^válasz* 
leltük közt van Marsai pénziigymi* 
niszler, Dcschanei volt közhirsasági 
elnök és Combest Dumergue volt 
miniszterelnökök, (MTIJ
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Nem állítják vissza 
az esküdtszéket

— rA Hé fői Napló tudósítójától —

Tfifct* lap kösÖke h hírt, hogy a leg
közelebbi időben visszaállítják újból 
•c esküdtszéki bíráskodást és hogy az 
erre vonatkozó munkálatokat már meg 
és kezdették volna a tarfapeMi bün- 
teíőförvényszéken. A hír széles körök
ben nagy megnyugvást keltett, meri az 
a kivételes intézkedésekről szóló tör
vény hatályon kívül helyezésiét és a 
bíráskodás tekintetében és rendjében 
fis tefljes visszatérést jelentene a béke
bek állapotra.

Mmt a „Hétfőt Napló" illetékes 
helyen értesül, ez a hír merőben téves 
és minden komoly alapot nélkülöz. A 
háború folyamata alatt mindvégig és a 
proletárdiktatúra bukása óla is állan
dóan oMoészitellék aí esküdtek alap, 
lajstromát, mert vzl a törvény igv írja 
eW. Ez idő szerint azonban qz esküdt- 
Inrófiág működésének visszaállításával 
az intéző körök egyáltalán nem fog
lalkoznak.
j***wa»*»Msa*******awrtartWN*

körülbelül hatszázmil- 
valóságban azón- 
100—200 millió.

haszonnak a fő-

Két millió napi 
tiszta jövedelem
Egy magyar gyár horribilis be- 
vétele — Az Izzólámpa gyártás 

aranykora

*— A Hétfői Napló munkatársától. —

A magyar ipar ipái szomorú helyze
tében, amelyot a szénhiány, a nyers
anyag liallalllan ára és más körülmé
nyek okoztak, szinte csodá' a tosnak 
tűnik föl, hogy akad olyan vállalat, 
unely nemcsak a békebeli, vagy háló
im termelés arányait éri el, hanem 
úgyszólván hihetetlen mértéklien omel- 
kedik azok fölé.

Egyik közgawtaaág^ lapunk a „Ma- 
gyar Tőttsde" legújabb számúban ol
vassuk, hogy egy izzólámpa gyárunk

minimdUsan napi kett^miViá ko- 
róna tiszta nyereséggel dotgözik,

ami évente! háromszáz munkanapot 
alapul véve 
/íő koronát tesz ki. A 
bán ez a szám, meg 
val többet jelent.

Ennek n horribilis 
oka az, hogy a világ tezólúnpa szükség
lete a világtermelésnek több mint 
négyszerese és hogy Amerika, amely 
a háború előtt a nyuga f európai álla
mokat látta cl. ma n saját szükségletét 
i« éppen hogy fedezni tudja. Anglia 
lorunclése sem fedezi a szükségletét 
úgy, hogy ő ia behozatalra szorul Az 
európai szükségletet a holland és a 
német ipar látja el, de csak részben, 
mert már Franciaország, Olaszország, 
Csehország és Svájc az osztrák és a 
magyar iparra van utalva, melyeknek 
ezenkívül meg a Balkáni is el kell 
létatok.

Ez a gvár egvedül napontu negyven, 
ál ezer lámpát unört, n'. vívnék önkölt
ségi ára darnbt nkén* 15. belföldi 
irányára nasvbmi 25 korona. A ter
melésnek azonban csak köTÜllHŰül egv 
iaegvedréKze kerül itthon eladásra, a 
,bűfomnegvedrósz<‘ Franciaországba, 
Olaszország a. Svájcba. Jigoszláviába, 
Csehországba. Romániába. Bulgáriába. 
Törökországjai és Kisá&siába kerül. Az 
mi terniok'.s a lenti (utalok alapián 
tizenhárom—tizen négv millió darab 
lámpa. c«. ha a külföldi árakat vesz- 

isoük tekinlvlbi. akkor rögtön megtót- 
'hetrnK h<MV mí az oka ennek a hallat, 
lan nagy haszonnak.

Bkv darab úgynevezett nonmál- 
Hhnpa nagybani eladási ára jelenleg 
12 srakol. 9 lek 7 dinár. 5 francia I 
hiik, 3 Frank. 8 líra. Téliát,

nemigen alakulhatnak, miután nagvon 
kevés az etsőraeu szakemberek száma, 
akik nélkül a tfvártás rendkívül koc
kázatos. teljes képet alkothatunk _ ma
gunknak eipidk az ni iparnak a jövő
jéről.

vesz-ha a 15 koronás önköltségi árat 
szűk alapul,

a haszon 60—200 korona 
darabon kinf.

Ha még tekintetbe vesszük azt.
uial>b vállalatok éhben a szakmában ' ' "

hogy

A háziurait a szabad rendelkezési jogot 
és a Lakáshivatal eltörlését követelik 

A Háztulajdonosok Szövetságánek nagygyűlése
—«• A Hitfői Napló tudósítójától —

A Budapesti Háztulajdonosok Szö
vetségében már hónapok óta kemény 
harc folyik, mely több pártra bontotta 
a tagokat. Az agitáció és politizálás, 
unely nagyban folyt az egyesület
ben több kisebb csoportra bontotta 
a már meglevő pártokat, úgy, hogy az 
elnökség szükségesnek találta, hogy 
most az uj pénzügyi programm végre
hajtása küszöbén megkísérelje, a tagok 
egy táborba való tömörítéséi. Erre a 
gyűlésre azért is volt szükség, mert az 
elnökség egy része lemondott és az 
ügyek intézésétől távollarlolla magái.

Az elnökség vasárnap délelőtt tizein- 
egy órára a Vigadó nagytermébe gyű
lést hívott egybe, inelven ug\' az egye
sület tagjai, mint a hatóságok meghí
vott képviselői szép számban jelentek 
meg. Ott voltak: Pikler Gyula, a Sta
tisztikai Hivatal vezetője, dr. Bukón, 
szku Viktor tanácsnok. Újvári Géza 
és dr. Ereku Károly nezelgvülési kép
viselők. dr. Borsos Endre, a lakásügyek 
miniszteri biztosa, dr. Vita Emil, 
Kherndl műegyetemi tanár, n Szövetség 
elnöksége részéről: dr. Szájbély Gyula 
udvari tanácsos, dr. 
egyetemi tanár. Zech 
Kimossa Frigyes.

Az elnök megnyitó
zolta annak szükségességét.

Kmetu Károly 
altáborna^v és

lieszédében vn- 
hogv a 

háztulajdonosok immár fürholeHen és

„Csak a nagysága 
tarthat udvarlót?“
életveszélyes tolongás a Márt a egye
sületben Az asszonyok harca 
egymás eben -- 600—1000 koronás 

bérek — A nagyságos ur orra

elviselhetetlen helyzetét úgy a kor
mány. mint a közvélemény előtt fel
tárják. maid előterjesztette a határozati 
javaslatot. melyben a Szövéséé állást 
foglal:

na háztulajdonosoknak az uj 
adókkal való teljes tönkreté
tele ellen és követeli azt, hogy 
a magántulajdon elvén ala
puló mai jogrendben a ház
tulajdon feletti szabad rendel
kezési jog visszaállít tassék“.

Ezután küldöttség alakult, mely 
Szájbéig olnök vezetésé alatt a mi
niszterelnökhöz juttatta el a határozati 
javaslatot. A miniszerclnök a küldött 
ségnek kijelentene, hogy a Lakúshiva- 
lal épp olvan szükségszerű rossz, mint 
a cenzúra.

Az ülés további folyamán Kmpi'u 
Károly elnökölt és Komjáthy István. 
Slachla Margit. Czipaucr János és Al- 
pár Ignác műépítész az Építőmesterek 
Szövetségének elnöke Mayr D. Gvuláné 
az özvegy háztulajdonosok és Markó 
Elek a Kőművesmesterek Egyesülete 
nevében szólaltak föl.

A határozati javaslat végrehajtására 
azonban Valószínűleg nem kerül a sor, 
mert ezzel több mint he'venezer csalá
dot tennének ki az utcára.

szélik a lányokat, akik egy.egy itlcgen 
uriasszonynyal tárgyalnak.

— Csak nem ment el a jó dolga, 
hogy a harmadik emeletre menjen.

— Nem bolond maga lelkem ugv-e, 
hogy a nagymosási is vállalja.

— Négy szoba és egy cseléd? Van 
szive, hogy ezt a gyönge teremtést 
agyondolgoztassa?

Ha e harcikiáltások foly'án a leány-
A délelőtti zsurokon, amelyeket a 

szegény, cselédlelen asszonyok a| „„„ w
Márta-egyletben tartanak, egy idő óta nak csakugyan elmegy a kedve a meg 
életveszélyes a lo teng ás; mióta a bér, — - • •
amit a szakácsnőnek vagy a mindenes
leánynak tizeinek, messze lulemelke- 
dett a miniszteri osztálytanácsos Ix'ke- 
heli fizetésén, szinte főnyeremény
számba megy, ha egy szerencsés nagy
sága, öl-hal verej lé kosén eltöltőt! dél
előtt után, cselédhez jut.' Asszony asz- 
szony hálán áll a Mária-egytetben. lök- 
dösik és laszi'ják egymást s u legru- 
vaszabb intrikáktól se riadnak vissza, 
hogy egy-ogy jobb külsejű leányt a 
kon kurrens nagyságától elcsábítsanak. 
Ha igy folytatódik, nemsokára rend
őröket 
hogy 
lyozzák.

Régen te az volt a rend, hogy’ a szol- 
gálatkész mártaegyletbeli kisasszonyok 
egymásután vezették ki a jelölte
ket a jelenikező urinők elé, akik négy, 
szemközt tárgyalták meg a feltételekéi 
háztartásuk leendő oszlopával. Tisz
tesség dolga voll, hogy ezektől a 
tárgyalásoktól a lobbi asszony távol- 
larlsü magái. Ma már ez a diszkrét 
viselkedés kiment a diivaUiól,

a két tárgyaló felet egész asszony* 
ffl/üríi veszi korul, mindenki bele
szól az eszmecseréhe, gúnyos meg
jegyzéseket tesznek, csakhogy ' a 
habozó cseléd kedvét végképpen 
elvegyék s a maguk számúra ka- 
parit hassák meg a szakácsáét vagy 
a mindenest, aki már hajlandó 

volna helybe ál tani.

egyezestöl, egy percre huszan-harmin- 
ean is körülveszik s jóformán egymás 
kezéből lépik ki a szegíny Marit,’ Jul- 
csál vagy Terézt, aki végre valameny- 
nyiüket a faképnél hagyja.

Nem csoda, hogy a derék ház|ar'ási 
alkalmazó'lak önérzete megluzzadl 
az értük folyó versenyben, s

most már kivétel számba megy 
az az asszony, aki egy heti dcsoi- ' 
gás nélkül cselédet kap. .4 legki
sebb havi bér, amit a fejletlen 
peszlráknak fizetnek 300 korona, 
de a (iOO, 801), sőt 1000 koronás 

fizetés se ritkaság.
Ennyi jwnzért fe csak akkor fogad-

kell kivezényelni a Már óba, 
a verekedéseket megakadá-

júk el a helyei, ha előbb minden iránt 
kivallalták a nagyságát, ha délben- 
es!<e húst kápftak, ha nincs gyerek a 
háznál, sől ha afelől is megnyugtat
ják ökot, hogy nem is lesz. Ellenben 
liz közül nyolc kiköti, hogy az isme
rősi) minden nap feljöhessen hozzá s 

1 a cselédszoba diszktéil magányában 
Ikszelhesse meg vele u napi eseménye
ket. Füliauuja voltam, mikor 3gy fiatal 
menyecske félénken megkérdezte az 
egyik leánjdól:

— \ an udl’urlója, szivem?
*- Hogy van-e? Mórt ne volna? 

Csak a nagyságának szabad udvarlót 
tartani?

Ha véguv mégis létrejön az alku, s 
a nagyságos asszony, boldogság'ól su
gározva magúval viszi n cseléd könyvet. 

I majdnem biztosra lehel venni, i»ogy 
Oly nagy a k*»nkurrenciu, hogy egész I másnap már megint olt szorong a dél 

hangosan, tnhvteu géné néltoü'l lébe- előtti sokadiaioinban: Mari, ,gy órai

próbaidő után, szó nélkül búcsút mon. 
dőlt a kapufélfának. Valami nem tol. 
szelt neki: a ház fekvése, a cseléi, 
szoba vagy a nagyságos ur orra. 1> 
újra kezdődik a harc az uj Mari u’án, 
aki esetleg a nagyságos ur orrát is el
fogadhatónak találja, s türelmességé. 
ben rászánja magút arra az áldozatra, 
hogy két egész hétig helyben ma 
rád jón.

Mennyit keres a maitikürszalon 
és a mainkürkísasszony ?

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
- - A Hétfői Napló tudósítójától. - -

A legnagyobb budapesti manikűr-szalon 
a körúton van. Tizennyolc kisasszony 
dolgozik ebben a manikűr-szalonban és 
mind a tizennyolcnak reggeltől ötig 
akhid dolga. Azon a napon, mikor érdek
lődtem, 276 vendég fordult meg éppen g 
manikűr-szalonban, j;ed:ig rendes hélköz- 
nap volt, nem ünnep előtti nap és nem 
szombat.

Egy esztendővel ezelőtt még fí ltornná. 
ba került mindenkinek ebben az üzlet
ben. ha nianiküröztelni akart. Azóta /.» 
koronára emelkedett fel ez az ár. pedig 
sem az anyag, sem a szerszám nem lelt 

I drágább, ami a nianikürözés^z keit. A 
i mtnikür-szalondQi tulajdonosai csak a 
I mankikürkisasszonyok fizetését nem emel, 
ték fel, pedig t. kisasszony, aki manikű
röz, éppen úgy nem tud megélni egv 
esztendő előtti fizetéséből, mint ahogy a 
tulajdonos nem tud megélni.

A tizennyolc kisasszonvra ebben az 
esetben naponta 72 vendég jut átlagosan. 
Egy-egy kisasszony heti llzetése 115 ko
rona. A heti fizetésen kívül az elvégzett 
egész napi munka után járó fizetés 70 
.szdaléJcdt kapják. Nagyon könnyű ki- 
számítani, hogy ezen a napon a 4/6 
vendég 15 koronájával számítva S210 
korona bevételt jelentett a tulajdonosnak.

A nianikürkisasszony jövedelme pedig' 
Napi fizetés
Százalék

19 korona
18 korona

57 korona

V!

összesen
A manikűr-szalonban borravulórendszer 

an, de a nyomtatott tábla, ami fekeia 
betűivel ezt hirdeti, csak rendszert jc- 
lent a kisasszonyoknak és borravalót 
nem. A napi 12 vendég közül legfeljebb 
a fele ad borravalót és a borravaló 2 
korona meg 3 korona. Minden nap tehát 
50—GO korona jövedelme van egv-eR? 
kisasszonynak. Ezzel szemben a ininikün. 
szalon tulajdonosa 3210 koronát vesz be. 
Ebből le kell vonni,.a tő kisasszony 37 
korona fizetését é§ jutalékát. összesen 
666 koronát. Házbérre naponta 60 ko
rona esik, világításra és fűtésre 100 ko
rona, Ez összesen S?6 koronát les: ki. 
Ami megmarad, az tiszta bevétel.

Azért tiszta bevétel, mert a szerszámot 
és az raiyagot a kisasszony maga ívva* 
rolfa, a manikűr-szalon tulajdonosának 
ezekre nincs semmi gondja. Áltaiábaií 
a statisztika kimutatása szerint a ma-‘ 
nikűr-szídon tulajdonosának másra s? 
igen van gondja ... A gondok miau 
rak a munikiiröskr asszonyoknak fái ' 
feje és a maim iiröskisasszönyok kezd 
reszket az izgalomtól.

Igazán nem csodálom, hs néha-nélifl 
íbelevájnak áz eleven húsba is, mikor a 
görbe ollóval körülnyjrbáliák a paciens 
körmét.

Osassió irakit 
mint minden évben uev e-iJén is 
január végéig érvényesek

IV. , Kltryó-ntoa (Klntl'd-palots) és
V. korölet, DuAk l'eroiw-utca II. ,>/..■'n 
Árjegyzéket é lt ollonóh^u k i!■!ú:i!>! 

Hítniis fogakat
Briiiíánsí'
Ékszert
Plathtát
Antik tárgyakat
Mr6nn!/of réfl' es modern 
31kc|lül\ül olajfestményeket 

Dísztárgyakat

í osraB
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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában. 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában' 

(Ámen.

Fiái' csak 3 kosmruamsta- 
?jsr van tWaraalúaa

A budapesti ügwésaséw 
statisztikája

— ’t Hétfői Napló tudósítójától. —
.1 proletárdiktatúra bukása óta meg- 

íei.jtett erővel dolgoztak az egyes bí
róságok tagjai azon, hogy a felgyülem
lett bűnügyek anyagút feldolgozhassák. 
A biinperok lenaffyobb részót a budu- 
pesti büntetőtörvényszék tárgyalta, és a 
statisztika, melyet az ez óv január el- 
Bttieig folyamatban volt perekről dr. 
Kriuálsii-Szücs Lajos ügyészi megbízóit 
állított össze, azt mutatja, hogy már 
csak húrom ügy van hefejeztlenül.

A kimutatás szerint a proletárdikta
túra bukása óta őssoesen 17.724 bolse
vista bűnügyben indult meg az eljárás. 
Ebből 17.221 ügyet teljesen befejeztek, 
13.909 ügyben az eljárást megszüntették 
és 1933 ügyben áttették az ügyet más 
hatóságokhoz elintézés végett. A királyi 
ügyészség 1379 ügyben adott vádindit- 
ványt és ezek közül 1026 ügyben ma
rasztaló Ítéletet hozott-. a bíróság, . 92 
ügyben pedig felmentő ítélet keletke
zett. 120 ügyben megszüntette az eljá
rást a törvényszék és ez idő szerint még 
141 ügy vár érdemi elintézésre. Folya
matban van még azonkívül 503 olyan 
ügy. amely még nyomozati stádiumban 
van. tehát méz vádinditvány nem ke
letkezett ben niik. A folyamatban a olt 
bűnügyekben összesen 29.069 egyén el
len tettek feljelentést. Ebből mind
összes 1266 vádlottat Ítéltek el. Az el
ítéltek közül 45 egyént ítéltek halálra 
és 37 et ki is végeztek. Legfelsőbb ke
gyelem folytán életfogytig tartó f*gy- 
házra változtattak négy halálra ítélt’ 
))ek a büntetését, négy elitéinek és pe
dig a népbiztosok bünperében halálra
ítélteknek a kegyolmezési ügye ez idő 
.szerint még folyamatban van. Az 1265 
szabadságvesztés büntetésre elitéit kö
zül 446,qp már kitöltötték a büntetésü
ket. Aljúik pedig a büntetését félbe
szakította az igazságügyim nisater, úgy ,
hogy most 745-en töltik ki a rájuk sza
bott büntetést. 109 olyan bolsevista ter
helt ül letartóztatásban, aki ellen még 
folyik az eljárás, de ügyében .ítéletet 
még nem hoztak. Az összes bolsevista 
foglyok száma január 1-én 845 volt.

— Fejedelmi esküvő. Rómából jelen
ük, hogv az Agic .Pioinanl-kastély 
bán ma volt Ilona savoyai hercegnő 
és Konrád bajor herceg pskihőjc. Az 
esküvőn jelen volt a kiirúly, a királyin', 
az anyakirályné, a savoyai ház vala
mennyi tagja és Konrád herceg szülm 
és rokonai, a polgári esküvőnél Gic- 
Jitti miniszterelnök vezette a .jegyző
könyvet és a szénáius egyik ah'lnöke 
végezte az anyakönyvvezetői teendő
ket Az egyházi szertartást, R lehelni 
biboniok végezte.

— A Petöfi-Tárraság üléso. Vasár
nap délelőtt •fél 11 órakor tartotta a 
Petőfl-Társaság a Tudományos Akadémia 
kistermében január havi felolvasó ülc.-rit 
Pékár Gyula elnöklete alatt, amelyen Sas 
Ede több költeményét adta elő, aki után 
gróf Zichy Géza olvasott fel omló,keiből. 
Lampcrth Géza több költeményét, töb
bek közt az oláh megszállás alatt ;, cen
zúra állal betiltott „Szegén v M agyar
ország" címűt szavalta cl nagy tetszés 
mellett. Szemére György a ..Költő kará
csonya** című novella iá! olvasta fel, végül 
Szávai) Gyula mutatta he Vecr Imrének 
„A vezér haláláról való ének** és „Regös 
ének Erdélyről** szóló két, a Ihdyovszk , ■ 
dí jja l koszorú zot t verseli.

— Radisics-emléktábla Irtpplecése, 
Vasárnap délelőtt 11 órakor leplezték le 
az Országos Iparművészeti Muz.ou.in elő
csarnokában ktilasi Radisics Jenő minisz
teri tanácsos, a muzeum volt igazgatójá
nak emlőkére készült emléktáblát. A meg
jelent nagyszámú előkelő közönség közöli 
ott láttuk többek közüli Berzcvlczy Albert 
vbt. tanácsost, lieöthv Zsolt egyetemi 
tanárt és heroeg Festelloh Tasrilót. Az ün
nepélyt Végh Gyula miniszteri tanácsos, 
* muz.euni jelenlegi igazgatója nyitotta 
fneg. Pékár Gyula államtitkár a kormány 
nevében hatásos beszéd kíséretében, mely
ben méltatta Rttdisic* cmMkét, leplezte 
te »z eteJékmüvol, njirid Alpár Ignác,

az Iparművészeti Társulat, Steiner Lajos I 
az Ernszt Muzeum nevében szólalt fel, I 
aki bejelentette, hogv az Ernszt Múzeumi 
25.000 koronás alapítványt tett, melynek 
kamataiból Magyarországra vonatkozó 
műtárgyakat fognak vásárolni.

—• Az ainni'sztia-rendclet végrehaj
tása. A budapsti királyi ügyészségen 
héflfőn dóhibán dr. Szi'rache Gusztáv, a 
budapesti Idrállvi ügyészség elnökének 
vezetésével értekezletet tartanak. amc. 
íven az alkalmazandó anmeszlia-rewte-; 
let végrehajtását tárgyal iák.

Monstre dafosünnepély a hadi
árvak javára. A Magyar Dalosszövetség 
vasárnap délután monstre dalosümnepélyt 
rendezett a Hadiözvegyek, Rokkantak és 
Hadiárvák Nemzeti Szövetsége javára, A 
közönség zsúfolásig megtöltötte r pesti 
Vigadó óriási termét s a dalárdával 
együtt állva énekelte el az ünnepély 
megnyitásakor a Himnuszt. Azután Hu- 
bernek Fohász című zenei költeményét, 
Pahniggren „Tengerész tt szénégetők kö
zött" c. szerzeményét, a „Hullámzó Bala
ton...‘*-t és Lányi „Kertem alatt** c. 
szerzeményét adták elő, Ezt követte a 
műsor legszenzációsabb száma: Antaiffy 
László rokkan* hadnagy balkézzel ját
szott cl egy Liszt-indulót és egy Sehar- 
venka-Antal ff y nocturne öt. Végezetül a 
Szózatot énekelte el az 500 taghói álló 
impozáns daloskar, mely Budapestnek 
ugvszólváii összes dalárdáit egyesítette.

— Merénylet egy francia tartományi 
knrinánygú ellen. Valenciából jelen
tik, hogy a polgári kormányzó kocsi
jára tegnap este, amikor színházi elő
adásiról haza-őrt, tiz-lizenkét ember 
körülbelül ötven lövést adóit 1c. A 
kormányzó csodálatos módon sértetlen 
maradi. A golyók kérész'ül-kasuljyug- 
gallúk a kocsit. Egv rendőr és cgv 
gyepek, aki a szemben lévő járdán úl- 
loll. súlyosan megsebesült. A támadó
kat eddig nem sikerüli elfogni. (.MTI.)

— Szabad sz angol szénki vitel w 
Londonból hivatalosan jetenttk, hogy 
bizonyos vidékek szénbizotlsiigainak 
jövő hétfőtől kezdve szabadságukban 
fog állani, hogy szénnek, koksznak és 
más tüzelő anyaidnak kiivito’é.t meny- 
nyiség és minőségre való tekintet nél
kül megengedjék abban az cselben, b:i 
a belföldi fogyasztás már biztosi!va 
van. nólifőtöí kezdve megsziiaielik 
továbbá a hajók szén rakom anyára vo
natkozó korlátozásokat (MTI.)

— A bécsi Burg-szinház uj lgazg%r 
tója. A bécsi lapok szerint Wildgans 
Antal iról jki fogják nevezni a Burg- 
szinház igazgatójává. Heine Albert 
eddigi igazgató mint színész és ren
dező továbbra is megra ’.' /d a színház
nál. (MTI.)

— A Magyar Államvasutak megi er.ito. 
lése Né web •'tágban. la.;,- déiutá • m . 
jelenő lap vasárnapi szépiában szóvátclte 
azt a szerződést, ■,miéivel a Magyar A1 
tamvasulak az Olló Wolff németorszápi 
oéggd kötöttek különböző vasúti anyagok 
szállítása iránt. E cikkre són, t'.o/éan 
a Magyar Távira'.i Iroda uiián illetékes 
helyről hangsúlyozzák a következőket: 
A megrendelés árléke. nem niá' fehniüiárd 
korona, vagy kétszázmillió márka, hanem 
százmillió márka. A mostani kereskedelmi 
miniszter elődjét elsősorban az bírta a 
külföldről való beszerzésre, mert a megren
delt anyagok jó részét (kenőolaj, kőszén- 
kátrányolajok és szurok I itthon nem 
termelik. A szállítandó vasanvagok ez- 
idő.szerint itthon vagy egyáltalán nem, vagy 
csak igen csekély mennyiségben áliittrt- 
n&k elő. mi ineltelt a volt kereskedelmi 
minisztert a külföldi megrendeld' re az 
állt.‘uvasutak kedvezőtlen pénzügyi hely
zete is késztette. A nőmet r.'g rr,.ud. 
kél részben háromévi hitelt nyújtót'!, 
ami valutánk remélhető javuló-cselén a 
vásártó államvaMi tokra igen jelentékeny 
pénzügyi előnyökkel fog járni. A ver
senytárgyalást pedig mellőzni kellel!, 
azért meri r. háború utolsó fázisa óta 
egyetlen üilénménv sem tudta szükségle
tét pályázat utján biztosítani, mert a 
szállító ^égek nz anyagárak folytonos 
hullámzása és a munkabérek állandó ug
rásszerű emelkedése következtében végek 
fix árnjánlatoiknt rgváltalán nem adhatlak.

- Kin<k van S-’ibóriúbiin Rokona? 
A külfigyminisz'órirtim hadi fogoly-os/ 
tályu (Vhr, Dísztér 2.1 kéT mindenki’, 
nkinek Oroszorszógbau. Tur’.<szlán- 
han vagy Szil áriában ti<rl vagy ön 
k'ánles h<*zzátar'(»zója um. h<»,;y az 
il'lelő nevét ás cinjét liirgőstui küld
je be.

Ajs osztrák Ínség a francia saj
tórán. A Humanilébau Puul Louis is
mét a világ lellűism ereiére apellál, 
hogy segítsen Ausztrián. A lap Ausz
tria mostani ínségének legíőlrb okát a 
dunai országok széldaraholásában 
Iá(ja.

A fieusburgi zavargások áldoza
tainak. temetése. Flensburgból jelen
tik: Tegnap volt a flensburgi zavar
gások iiz áldozatának temetése. A te- 
melíMte csak a gyászolóknak volt sza 
bad belépniök. A lakosság előtt a te
metés idejét titokban lartoHéfc.

— Halálra itta magát. A menté,kel a 
Margithid mellett lévő uzzál./hajóhoz 
hívták ki, ahol Csuzi János öbven é>. 
hajós lakott. Csűri az cjíwa-ka. ittas ál
lapotban tóin- a haj.ha és kétőhb oly 
rosszul lett, hogy a menthet hívták 
ki hozzá. Mire a mentők kiérkeztek, a 
hajómunkáa meghalt. Megái lapították, 
hogy a mértéktelen alkoholfogyasztás 
folytán súlyos alkoholmórgezést kapott, 
majd sz.ivsaéldiüdés érte és ez okozta 
halálát. Holttestét a. törvény széki orvos
tani intézetbe vitték.

- Ellopták a kecskeméti vásártéri 
kút teljes felszerelését. A kecskeméti 
városi építkezőéi osztályhoz faijaién ks 
érkezett, hogy a vásártéri kellős knt 
teljes felszereléséi ellopták. Az ópité- 
szeti osztály a tettesek kiny omozása- vé
gett a rendörséehez fordult.

-- Nagyváradon tilos « csárdás. 
A román lérpnrancsnoikság ezekben a 
veszélyes időkben is kémikus izíi ren
deletek kel teszi macát nevolségessé. 
Igv legutóbb kíhocsAHolt rendelőiében 
módiit ia a kávéházban iá Is zó cigá
nyoknak-, hogv az esti órákban csürdás- 
dnrnhokftt iöbl-ször mint legfelisbb 
egv alkalommal adjanak elő. Mecl-Utja 
azt is. hogv a cigányok az e^vc-s asz- 
lalok-nál játszhassanak. L'í,’\ látszik a 
loinán katonai hatógácak biztosítva 
lát'jáik N’neywcmánia jövőjói. azzal, ha 
a nagyváradi kávéházikban cgv rs'c 
csak egy csárdást engednek iálvzr.ni.

— Rablógyilkoasúg Ncgylapolcaány- 
baa. Komáromból jelentik lapunknak, 
hogv Karuch Mátvás nagvlanolcsánvi 
erdei munkás a tnvarnoki -korcsmában 
rgviill milaloli négy nagvtapnlc*^nvj 
legénnyel. Mikor a mulatság ulán ha
zafelé menl. cimborái feísrcvel leülőtf 
lék s 600 koronányi pénzéi ehaLolu;' . 
Karucli m.-g el tudóit támolyogni < ,;v 
közeli házhoz, ahol ereiét pár pillan:.!• 
ra összeszedve, megnevezte gyilkosait. 
A cscndŐTség hamarosan el fogta., be- 
szállilolia őkcl^a nvitrai ügyészségre, 
ahol a kihallgatás ulún kiderült, hogy 
a sühnncok rend zercse > f-dylalták be, 
töritekél és a saját bevallásuk szerint 
is iö.bh heiőf.-’-- b-másl és síéi? tolni 
rablást kő, .étek el.

- A fiaalkoi’u bilnnók ít.//to -m- 
tósága. fiat idken u.i'-.r.) vonatkozó bün
tető növelte rendelkezései szcrinl 
íiutnlkoru bűnösök fel ügyelet, alá keriil- 
i. k. ha a leturló;datá«i inlé ei. kb.-.< c:- 
. ,-e-n .'edték ' ántetcsiilj I, vagy ha :< 
ritóif.L'zeíből fclL'tolcron kiszabadul
nak. lót a feliteyct’elet azok a pártfo.'rók 
gyakorolják, akiket há’.om évre a< izaz 
aá.ffii.g.v’niiniszter az állásra kíné.', ez. Ez 

'óv öleién töl-b mint száz ilyen nárt- 
tok'ót neveztek ki w er. újonnan kiren
delt felügyelők ma tették lo a hí.athli 
esküt.

— HoHündcr Konrád- ügye. A Mol
nárok Lapia 1919. dcc.-mber 20-iki szá
mában támadás jelent meg HoUáml'cr 
Konrád. ngv másik molnáripari uiság 
szerkesztőié- ellen. \ támadó cikk sze
riül Hollönder sajú! szeméivé!., lanijál 

; az cEvesűlelél is a kormávv’ó- 
innács rendelkezésre bocvál.olta annek 
hangsv.lvozásával, hogv erős ex mig- 
bizhaló támaszn lesz a kommunista 
uralomnak. Holliind r Konrád sritó- 
pörf indított t cikk miatt s a felelős 
'éget Jutnssv Ödön, a Molnárok Lapja 
szerke-zHíie vállnlta c . A bíróság dr. 
Nagy Béla lanárselnök vezetés-.' mellell 
már tárgvalla ezt a saHópörl. amidőn 
Jutasxv kérte a valósáig bixonvilúsánuk 
megengedi sót. \ kérelemnek a törvén’, 
szók dr. Bárdos Gvörgv véti ’> > •kzóht- 
lása után hclvt adott és elrendelte a 
hizonvitásf. A büntetölörvénvsz k ma 
folva-ljn n sajlópör tárgyaláséi nnioiv

kihallgatandó tanuk nagv bzái-iára 
a felolvasandó o-kándek iömeg^'re 

való lek in teltei tegaMUb húrom n&pwu 
m tart.

— Mérgezések. Szabó Józ.sofné hu
szonöt, éves cseléd a Kálvária-tér 18. 
számú házban lévő szolgálati helyén vé
tet Ion iil nyit rali agy la a gázcsapot és 
gA’.mérgesért; szenvedett. A/mentők esz- 
inéletlen áUaivotbun a Rókus-kórházba 
szr’illitottál:. — Ma reggel a V1T. kerite 
leli rendőrkapitánysághoz hívták ki a 
mentőket. • ahol l.’öre Katalin huszonhat 
éves háztartási iclí nő öngyilkossá-gí 
szándékból lugl-óoldafob ivott. A Ró- 
ku^-kórházba vjítrk. ‘

- Szsrencsés ujvévet hoznak önnek! 
is a NyaJtkondő-ház nyakkendői. IV., 
Kígyó-utca 5 (Klotid-palotn), V.. Deák 
Ferenc- utca 14.

- Orvosi hír, Dr. Avatffy Elek nő
orvos a fővárosi.a visszaérkeave. orvosi 
gyakorlatát Jézscl'-körij.!. 41. szám alatt 
folytatja.

Viiiamoselgázolás. A Kai oly-kör úti 
I 9. számú ház előtt Rácz-Szaltó Iván 
j harmincnyolc éves inunk; .-!• > lütötte a 
villamos. Könnyebb sériib'st szenve
dett. ugy hof-.y a nicividk sesclym u.i- 
tása után a lakásába tart. ... A Margit
hid pesti oldalán Kállay Kálmán negy
vennyolc éves na-ru y.ámost is elütötte a 
villamos. A kerekek a jobblábössze
roncsolták. Súlyos állapotban Róktis- 
kórházba vitték■

— Életuntak. Sagor Bornátnó tizen
kilenc éves háztart ár beli nő a Lujza- 
uaea 3. s/. alatti lakásán bugyiik sárii 
szándékból higkőo'ihitot ivott. A dolog- 
kórháaba szállították. - A Felhő Jás/.- 
borényi-ul. 47. számú házban Tótih Ju- 
liana huszenegv éves tifKctvísolőnő ön- 
gyüket I
rrtegmérge zto magái.. A mentők n .Szent

— Felrobbant gázmotor, Szonibit 'hi
ntán 5 < i'irci a Neues Folitieoh'Vt 
Volk’blatt Nagymező-utca 3. w. alatt 
lévő nv-mdfiiában felrobbant ej!y gáz
motor. A rc-’d.? .)4- k.'.v<■; I. a Rütjí
László m-/-Ion\ ■ ütő és dr. Mvrónyi. 
Kornél K . ióhi atali iizgató «u! ■<
f . . ■’
kihívott mentők rvu.ik-ilak első frj.-bt, 
A sebesültek mindl elten nretikon, hom
lokukon szenvedtek el •<'■! ku -i 
beket.

... Szerbia t • • ' "ri hely" 
reáliáit a vasúti forgalom. A szerji- 
horvát-.szlovén khá.hság követsége g 
kővetkezőket teszi közz,: zdiirán Bul
gária az általa visszatartott vn*.u'i 
■anyag kiadósához hozzújik ul!, a k : á- 
Jvi kormány hnlályon Liviit h•' ■■ te 
a szerb-hrrrvá'-szlovén kir.fl áa
Bulgária közülli vasúti forgalom m-g- 
sziiplelésí''

Színház és Hlmnj®ns^oR
* A Vigszjnháxban A hattyú e';<5-

adásaira 17 iáéig mind-m jegyet ehpit.ik. 
Szombaton < sle mc 'ismétlik a Louleot; 
délután első gyermokel'r.^Lul a
Mr.sza.o- Puli karul színre.

* Az Ofíentoaoh ötvenedik elöi.dá&a. 
Tíz nappal előre ela-Lilt táblás ház k 
nu-Helt állandó ünn.e:>b.Kck közöd . -ij- 
töilökön, o hó 13-án ünnepli a szinháa 
az dn'cn’.jach öb 'nedik előadását. a 
pá r11 u n én tok 1 ő.' ’ •. a mc Ív a da r u' <»t 
kiséri. a jubileumok egész sorozatát en
gedi jogosan reméleni. JövÖ vasárnap 
délut: :i fél 3 órakor n i sékelt helyárak’ 
ka la János vitéz kerül színre,

* A Városi Színház o hetét is a 
Btie‘,ukeringő, a színház ^szenzációs opera
sikere tölti be I’etráss Sárival a női fő
szerepben. Csak pénteken lesz operaest, 
; mikor Is fl Zsidónői i-niélik. Vasárnap 
délután Iloffniann meséi! adják.

* Hatszor tűzte ki az igazgatóság ■’» 
Peer Gyntot a Magyar Színház o heti 
játekrendjére. melynek minden előadási- 
,a clóvó leiben keinek az összes jegyek. 
Szomljaton, c hó 15-én P. Márkus Emilia 
fellétévcl a Névtelen asszonyt, jövő va
sárnap (Miután pedig Gólh'kkal 2 órakor 
rendes ' ■K.tiak me’htt a Fodorét Adják.

* A Georgo Dandin eleven sikere,
mely telt és lelkes házak sorozatában 
nyer kifejezést, a művészi körök étónk 
mogbe'/élésének tárgvt. A Belvárosi Szín
ház előadása Moliere remekének igiri 
felláiuadá a, obiban a formában, amrlv- 
l .'ii eredetileg színre kerüli: ballet, zene 
és táncok színes ! !;"a. Csütörtök
e,l? tk vasárnap délután Lányom.
Földes Imre kitü.nő vigi •,!.'■!. a kerti! 
szinte.

* „A buta omfeo ' . Üzemre Béla h.> 
romfclvonásos Yh-iátcki
.Vinház tegkö ■?'-l-hí uhtan *?s. t7-<;n,
báü’ftn kerül IxmuuI.4,í . A Ü.Jal <« 

bxnwiUr.P. (2ű«ek kisaMi
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/Íz MTK veresége Lipcsében
t,eloZ'gei‘ Spielver-eirUgung MTX 2:1 (O : 1)

munkáival '.lupádon is jelentős sikerei 
sol!nk»niár. ez az első eaész estét betöltő 
darabja. A vigjátók főszerepeit: Tlosvay 
Rózsi. Titkos Ilona. K. Karmos ltom, 
Pct’lieö, Z. Molnár, Bánóczv, Bérczv és 
Szegheö játsszák.

• Az Ancrássy-uti Színház bemuta
tója Kedden, január 11 én kend e 
trióra az Andrássv-uli szánház garda? és 
• ’i-'lozalos uj műsora. Négv darab és 
két tréfa kerül s/inre: Bőnvi Adorján 
flwán és ha’ásos oavíelvonásosa: A „Test- 
vé’Gk", Nagy Endre groteszk vigjáléka, a 
-I érjem Pakson van**, t’iav Dezső 
„Szakítsunk* című és Bús Fekete László 
„Szanatórium** cimü bohóza ai. továbbá 
Zá(*on István és babos Gvula tréfái, 
azonkivad nagyon sikerült magánszámok, 
melyeket hökéiív Ilona, ürmössy Anikó, 
Borosa Gézn és Babrik János adnak elő, 
akikhez mint külön érdekesség csatlako
zik Nádor Jenő, a Király-Színház mű
vésze.

* A Revü-szinházban a jövő héten is 
minden este a nagysikerű Szilvesztert 
látsszák a bemutató kitűnő szereposztá
sában. Jövő vasárnap délután a Nehánts- 
virág kerül színre Honlhv Hannával a 
címszerepben, fél <3 órai kezdettel, mér
sékelt bel várak mellett.

• A Mozgókén Otthonban .A IH< V- |
vóhóz" a világhírű Max Linderrel a fő
szerepben fővárosszorte boszédtárgyát 
képezi és ina mindenki ,.A kis kávé- , 
ház“-ba törekszik. Max Linderről és a i 
. Kis ká.eház“ ró] beszélnek nia min
den társaságban. A műsor második d-ar 
rabja ,,A szerelem vára" Dagny Ser- 
vaessel a í...__... ...
művésznő ebben a szerepében is párat- mert más kedvező befektetés ma nem 
lant alakit, mint mindig. (5. 7. 9.) | knálkozik. A tőzsdén aránylag a legki-

* Gunnar Tolnaes Promethusza az 1 sebb összeg mellett is lukrativ 'befekle- 
Urániában mély és nagy sikert aratott j eszközölhet az értékpapírt vásárló

Lipcse, ianuái 9.
A Magyar Testguakorlók Köre első 

kél sikeres németországi szereplése után 
mb Ion Lipesóoen a Leinziaer Spiel. 

rrcmiguna lablnrugó-csapa.ávxl mér- 
kőpött amelytől 2:1 eólaránvban vere
séget szenvedet’. Az MIK veresége 
:>agv meclepelés és annak tudható he. 

ogv a bainotkesapat szünet nélkül 
, ik trfvalv augusztus óta minden 
aárnap és a csapat 'óval formáián 

; szereodt.
A? 'TK a következő csapattal 

szolt: Kropacsek—Mandel. Lenkeit— 
Kertész. Vágó. Nadler—Braun. Wink- 
ler, Orth, Molnár Dobsa.

Nyolcezer főnyi közönség nézte xégia 
a mérkőzést, amelven a lipcseiek nazv-l..-„ ... ------

játszik szerepe'. Ám március l e után 
legkésőbb ser kerül azokra a nagysza
bású tranzakciókra, amelyek a mai 
körülmények közöt' rlengedhrte lenek 
és amelyek legfeljebb csak eltolódást 
szenvedhetnek a vagyonvá’lság miatt. 
Ennélfogva órthe'ő, hogy a publikum, 
amely bízik abban, hogy a vagyon- 
vállság tényleg hasznos, termelő mun- 
^ra felhasználva, nem adja el 

i főszerepben a szép és kitűnő papírjait, de nem adja cl azért sem,

iái
vá- 

alul

iát-

ei szombati bemutatón. A film mesteri I 
felépítése párosulva Gunnar Tolnaes 
művészi játékával lebilincselte a közön- 
eoget. Az Uránia előadásai mindennap neni 1S 
6. 7 és 9 órakor kezdődnek.

* A kis kávéház a Corsoban, JM&x í 
Linder pompás alakításában fog ma a | 
Corso vász-nán leperegni T ’ 
nard híres vigjátéka. A kis kávéház,. A 
kitűnő színész e filmben életre kelti 
mindazt a sok humort, iróniát, kacag
tató bohóságot, tragikomikus viszássá- 
iíot amit a f)uncia esprit ebbe a da- 
jabba összHi almozott. A női főszerep
ben Miss Wanda, a ragyogó amerikai 
ühnstar excollál, akit direkt-. ehhez a 
filmhez szerződtettek-

* Ma. hétfőn ..?»!agyar népdal-üst.“ 
van a Tabarinban, Parlagi Kornélia és 
Fini ér Imre, a volt Népszínház énekes 
p ' 'szói esténként a Tabarinban (Rá- 
1: (,’i ni 63) a kitűnő januári méiser 
kérésiében szebbnél szebb magyar nótá
ba’ énekelnek. A közönség nem győzi 
hallgatni ti csengő magyar dalt, amely
ben Budapesten most olyan ritkán van 
részünk. Az előadás este >$9 órakor 
kezdődik.

* A Színház: Világ, Kardos István 
I? hetilapja a Bucsukeringő nagy 
i .. ■‘•■■•ól számol be pompás fényképek
ben és cikkekben. Szemtelen Elza a 
legfrissebb hírekkel szolgál az e heti 
j,'ómban Egyes száma ára 3 korona.

A vasárnapi magánforgalom, mint 
fentebb '‘elezlüik. szilárdabb tendencia 
jegyében folvt le. Kötöttek: Magvar 
hitelt 2100, Schlicket 1630, Lroligel 
2180. Közülit 1630. Déli Vasutat 2820 
koronái. Dollár 581—83. márka 819— 
21. lei 735—40, szokol 670—75, lengyel 
márka 76—77.

Hollandi sajt Magyarországon, Érde
kes ajánlat érkezeit a napokban hozzánk 

. . egy hollandi gyárostól. A gyáros a hol-
közönség, mig ingatlan, áru és egyéb ' i-ndi gouda és eidami sajtért kilngram- 
spekul.ldóhoz milliók kellenek, arról monkint 300 magyar konon-a helyett 150 

a lebonyolítás 1 koronát kért. A gyáros levelében kifejti, 
hogy azért limitáita ilyen olcsóra a sajt 
árát, mert meggyőződése és biztos értesü
lése az, hogy hat hónapon belül a 150 
magyar koronáért több hollandi forintot 
fog kapni mint ma és a magyar korona 

•javulásába vetett bizalom készteti arra is, 
hogy a magyar kereskedőktől befolyt 
pénzeket itteni bankokban helyezze el.*A 
kereskedők természetesen őrömmel fogad
ták st ajánlatot és a minisztérium illeté
kes ügyosztályában mostan tárgyalnak a 
dologról. A minisztérium semmi akadályt 
nem gördít & hollandi sajt behozatala elé: 
úgy hogy a budapesti közönség nemso
kára viszontlátja a jó hollandi sajtgyárt- 
Hiányokat az üzletekben.

Uj résévény a tőzsdén, A Mercur 
Vfiltóüzlcti R.-t. — értesülésünk szerint — 
a legközelebbi napokban bevezeti a tőzs
dére az érdekköréhez tartozó Általános 
Faipari és Fakereskedelmi R.-t. részvé
nyeit. Az Általánoíi Faipari és Fakereske- 
dehni R.-t. 1017. évben alakult és jelen
legi alaptőkéje 15 millió korona. A válla
lat a román területen lévő Bikszádi Ál
talános Faipari Rt. (alaptőke 5 millió lei) 

[és Koloszvári Erdőipar Rt (alaptőkéje 
( 1 millió lei) részvényállományának 55— 

53 százalékát bírja. Ezen vállalatok ki
termelhető faállománya mintegy 1 millió 
köbméter. Ezenfelül többezer vaggonra 
rúg a már kitermelt és szállításra készen 
flM faanyag. A részvénytársaságnak 
Bécshen fiókja, fatelepe, valamint három 
teljesen modernül berendezett bútorgyára 
működik. Az Általános Faipari ezenfelül 
mint nemzetközi fakereskedelimj vállalat 
níigvszabásu közvetítő fakereskedelmi 
forgalmat bonyolít le. A tőzsdetanács 

; héttőd ülésén határozza el a részvények 
j jegyzését.
i Ui vasipari részvénytársaság, nj-íj.u 
\gesellsclia]t fúr Eiscnbahnbedarf Wien) A 
vasutak anyagszükségletének ellátására 
— mint velünk közük — december hó 
20-án Wienhen a Wolf Ottó német nehéz- 
vasipari konzern közreműködésével uj 

. vállalat alakult 20 millió korona alaptő- 
; kével. A részvénytársaság igargatóságá- 
; nak Dahnhans Károly dr., volt osztrák 
vasulügyi miniszter az elnöke, Floischer 
Ottó nagyiparos a másodelnöke, alelnőkei 

íredig dr. Bachraclh Adolf titkos tanácsos 
i4 K»nd Róbert az Ottó VVölf-konzern 

.. zetője. Az igazgatóság tagjai: BieJer- 
j manu Gyula, a Biedermann und Comp. 
I wieni cég tulajdonosa. Bellák Gvula, H 
iTrifnilcr Kohlenwerke A. G. v e zári gaz ga- 
i tója, Paciflcio Ferro bankár. Zürich, dr. 
Biedornmnn Miklós jogtanácsos, Eilius 
Károly, a Rheiniscbc Slahhverke A. G. 
ve«ériga.zR4Uőja, herceg Lichlcnslein Édu- 
ard Wien és Winternilz József, na Éhen 
und Sta/hl A. G. vezérigazgatója Wien. A 
vullalrt ügyelnek vezetésével Bicdermann 
Gvulát, s Bicdermann und Comp. wieni 
cég tulajdonosát bízták meg. Az érdekeli- 
ség hasonló eélu részvénytársaságot

szólva, hogy 
kockázatot jelent. Azonfelül 
más szakmában nafflr áraméi* 
voltak az u'óbbi időben, úgy

KÖZGAZDASÁG!
A tőzsdei helyzet

A részvénytársaságok csak akkor 
fizetnek vagyonváittáftot, ha a föld

birtokosok is fizetnek

Tristan Bér-f hogy minden cikkben egyre több pénz 
Vu’a vásárlási célokra, kivétel csupán

« tőzsde, ahol a kurzusok alig változ
tak és ahol ma is éppen olyan olcsón 
lehel vásárolni, mint 2—.? héttel ez
előtt. Hegedűs Lóránt a tegnapi érdek
képvisel et köri értekezleten bejelent 
telte, hogy

a részvénytársaságok vagyonvált- 
ságát csak akkor hajtják keresztül, 
ha n nemzetgyűlés « földbirtokra 
vonatkozó vagyenváltságot szep

tember 1-ig elfogadja.
Amennyiben ez nem történik meg, úgy 
a részvénytársaságok a befizetések 
visszatéri lését is megkapják. Igen he
lyes és méltányos, hogy Hegedűs Ló
ránt a részvénytársasági és a fald va- 
gyonvált«ág között junklimot állapí
tott meg, meri valóban lehetetlen lett 
volna, hogy a részvénytársaságok meg
fizessék a vagyonváltságot, a földbirto
kosok pedig ez alól esetleg mentesül
jenek.

1-Ia a mostani helyzet mellett mégis 
vannak részvényeladások, az onnan 
származik, hogy a gyenge kezek bo
nyolítanak le. MegáUapithaió azonban, 
hogy ilyen is kevés vau, a régi ..gyenge 
kéz1’. ma kezd megszűnt fogalom 
lenni, ha a bankok pótfedezetet kér
nek a ..gyenge kéztől**, legtöbb eset
ben megkapják a pénzt. A baissislák a 
világpiacokon mutatkozó nagy áresé
sekkel és a külföldi tőzsdék lanyhasá- 
gával. a külföldön mutatkozó pénz- 
hiánynyal jönnek elő, amidőn a lanyha 
irányzat mellett érvelnek. Ez valóban 
áll a külföldi helyzetre, azonban míg 
a korona árfolyama ilyen alacsony 
mint most, addig a részvények kurzu
sánál is mini véd vám jelentkezik. 
Egyébként jelentős sajátosa; 
pesti pientuk inkább az 
hiány, mint a jiénzhián 
titkos trezo-ekbi. privát

\ ká\cl;;i/i forgalom megszilárdult 
és az irányzat részben a magasabb 
.bécsi jegyzésre i.‘ emelkedő tenden
cia4 mutál. Minél tisz.abban látja 
ugyanis ;1 publikum Hegedűs Lóránt 
’l"’nzügy: terveit, annál jobban bizako
dik a pénzügyi helyzetben és ennél- 
fogva annál szívesebben larljo rész- 
vény papír jóit, amelyeknél a vagyon- 
vállság aiányiag leggyorsabban és leg
egyszerűbben lesz, elintézve. Tőzsde
technikai szempontból n kötelező tőke
emel-. * tűin jdonképpen annyit jelent, 
hegy ’<yké-.óbh március l-ig amíg 
H<- t-rliis Lóránt kérésziül akarja vinni 
a vag-yonváltságot, a r 
goknál tahin nam le- ti ,, olyan soro
zatos lükcemol'fck. mini amelyekre 
Hegedűs tervei nélkül sor került volna. _.o___ ____ __________________ _
Lehel az is. hogy talán a bankoknál vényei: luJon-4ul adta el, hogy « mu- 
nz . m;aii elmaradnak a> os/’.il,«k- joritás kérdése sok helyen problvma.

osztalék a rész- , (ikus dolog. Ilyen körülmények közölt
.............. u“/a Wlteno, ST nsy

iga a buda- 
értekpapir- 
?ó'm tudni 
lakásokba, 

külföldre vagy hova kerülnek el a 
részvények, annyi bizonyos azonban, 
hogy a fengalmnsabb papíroknál ál- 

, ami szintén 
vi-ak cgv hau se molívttm lőhet. Ha
sonló helyze’et teremt az is, hogy a 
legtöbb bank saját vállalatainak rész

>!U , i«mi [ hogy a í«r^4>iiiiiKisabb j 
zvénytűrsasá- j landó dartsHtiány van,

az a
emél-étck, ámde az c ____
vénypapíroknál ma valóban már nem ' érthető, hegy

szerű játékot produkál ak. mié az MTK 
csak az első félidőben mulatóit Ima- 
Mtros technikai készültséget. Ekkor 
megszerezték a kék-fehérek a vezetést 
is a 42-ik percben Nadler révén. Szü
net utó:: abszolút fö’énvbe iulolfok a 
németek és Dal Iie góljával a 35-ik 
percben kiegvenlielték az eredményt. 
A 42-ik percben feles révén Schmidt 
a győztes gólt szerezte meg. Igen gyen
gén játszott Kertész. Molnár és Dobsa.

Bécsi bajnoki labdarugómérkőzósek. 
Vasárnap három elsöosrlálvu bajnoki 
mérkőzés került eldöntésre Bécsien a 
kővetkező eredménvnvei: Wiener Sport 
Club—Admiral 5:2 (2:1), Wacker—Fio- 
ridsdorf 1:0 <0:0), Rudolfshügel—Simme- 
ring 1:1 (1:0). -

erőlködései dacára nyugodt és biza
kodói) a hangulat és a szilárd irány
zatban sem mutatkozik megtörés.

I és Belgrá<ibnn is. A wieni résWénvlársa- 
ső« a legszorosabb érdekközösségben áll

■ a budapesti Biedermann és Társa vasút. 
I felszerelési cégijei, an elv lf'Ckr-ie’o' b );g. 
I lön rész-vénvtársa^íjot alakit Buérpesten 
is Ennek a részvénytársaságnak ve-.cJö.

' iéiil Biedermann Jenő, a Bicdermann és 
Társa cé.'’ főnöke van kiszemelve.

A Magyar Tőzsde uj számában 
S'urdav Rói ért, Gold-berger Leó nyilat 
koznak o külföldi pamutkrlzisTől. Tnfnr- 
> ’ációks! közöl a lap az Égisz-ről f7 

. 'rí'nl-Mngvnr Barikról az uj Jn-*.fé|f 
i/zólámpagyárról, a Wiener Commerfy 

ikat'i f-ír. kedvéről stb.
A „Hermes” Magyar '5JV -

■’ tóüzlet részvénytársasága báró Ullmana 
Adói' elnöklete alatt tnegtario la rendet 
közgyűlését. Az igazgatóság által a köz. 
gyűlés elé terjesztett mérleg 2 670.332 25 

, korona tiszta nyereséget inul .t fel. ni 
bői folyó hő 10-től kezdődökg az 191S~ 
10. üzlettvre 6%, azaz 12.— koronának, 
az 1919—20. üzletévre 10%, azaz 20.- 
korondnak, összesen 32.— koronának esz- 
tálakként való kifi^lés-e hntároztalotl el. 
.4 közgyűlés továbbá az alaptőkének S6 
• dilió koronára történő fölemelését haté, 
rozta el és az uj részvények kibocsátás) 
időpontjának valamint módozalainaí 
megállapításával a- igazgatóságot biztn 
meg. közgyűlési kövc-'ő margnfAsáci fi]£,

! sen báró Ullann Adolf elnökké, dr 7,4. 
lyomi Wágner Ödön poriig alelnőluk,- vá. 
Inszlnlo" meg

Égisz-részvények a tőzsdén. Az ért k« 
tőzsdén az utóbbi időkben igen nagy top 
galom fejlődik ki az Éff/sz-részvényekbnn, 
A nagy érdeklődés hatása alstt a vállalat 
patrónusa, az Angol-Magv&r Bank —- a 
jövő héten nyilvánosan jegyez-telni fogja 
a részvényeket.

Uj kiviteli és behozatali vállalat 
Transcurópa Kiviteli cs Behozatali fíí.y 
vénytársaság, mely az ősz folyamán ala
kult meg, Bécsi-utca 5. szám alatt félémé 
iet (Telefon 158—14.) foglalta el uj helyi
ségeit. A társaság ügy vezet ő-igazgatójávi 
dr. Kovalóczg Rezsői, a budape.-'i keres, 
kedelmí és iparkamara volt titkárát vá> 
fosztotta meg.

A magyar királyi munkaügyi és nép
jóléti minisztérium rendeleté érteimében 

40% szesztartaimu

DIAHA-sésborszesz
(forgalomba hozható 1921. április 1-ig)

Kis üveg ... 18.—w
Közép üveg _ 48.— K
Nagy üveg......... 96.— K

Az uj SO% szesztartalmu

DIABIA-sőshorszesr
Kis üveg   22.- K 
Közép üveg ... 60.— K 
Nagy üveg  120.— K

Kapható mindenütt!

BRILLIÁNST. W.3" 
horribilis AINQEB ékszerhál 
áron vesz V Rottenbiller-utca 24 

Telefon József 52-G4

MOZGŐKÉP-OTTHOH 
A kis kávéüáz

Vigjáték 7 felvonásban 
a tőszerepben MAX LINDER
Előadások: 5, ®/«T és iiéJ. órakor 

Pénztár: délelőtt Vall—l'a1-ig délután 3 órától

FŐVÁROSI ORFEUM 
Nagymező-utca 17.» Igazgatóit: Keleti és Ribnei 

AZ UJ JANUARfi MÜ»OR!
Kezdete fél 7 Kezdete fél 1

[Fájós lábakra cipSk °a±,^Lgi:a7f | 
I Felvilágosító irat ingyen és bérnicntvcj 

NEMZETI ROYAL ORFEUM 
VII,, Erzsébet-körut 31. íetoion: József ul-N 

tMíU Falu végén kúria hocsa 
Petőfi Sándor költeménye 3 képben és a szenzao* 

varieté műsor.

Felelős szerkesztő:
SZOMAHÁZY ISTVÁN

Társszerkesztfck:
Dr* ELBK HT G^

„UZSAGÜZW a.-T. B0AAEEM


