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Bombamerénylet
Schweinitzer kapitány ellen

Bombát akartak beciempétznl a lakáfára
Szombaton este eddig ismertlen 

Mtesek merényletet akartak elkö
vetni Schweinitzer Jógsef dr. ren- 
dórkapitóny ellen. Schwetmizert 
tudvalévőén

ma fogja a ttírvénysxék kihall- 
gatní és úgylatszik ezt a Kihall

gatást akarták meghiúsítani.
Schweinitzer kapitány azelőtt a 

kispesti kapitányságon teljesített 
szolgálatot. Kispesti rózsa-utcai la
kásába akkor költözött be, a főka
pitányságra való áthelyezése óta, 
megfelelő budapesti lakást még 
nem talált és igy továbbra is Kis-

pesten lakik. A kispesti Rózsa-t^tca 
félig kiépített utca, egy két lámpa 
világítja csak meg.

Schweinitzer. cselédleányának van 
egy udvarlója, aki minden este a 
kapn előtt szokott várakozni, mig a 
leány lejön hozzá. Szombaton este 
is igy volt. Hét óra tájban, ahogy 
az udvarló a kapu előtt föl és alá 
sétált a sötétből egyszerre három 
fiatalember lépett eléje.

— Nézze kérem, — szólt hozzá gz 
egyik, — nii Schweinitzer kapitány 
urnák ajándékot hoztunk Mikulás
ra. Jjegyen szives vigye föl hozzá.

Ezzel

egy négyszögletes formájú, fehér 
selyempa pirosba csomagolt tár

gyat akartak átadni.
Látni lehetett, hogy . a csomagban 
valami súlyosabb tárgy van. 
udvarló fiatalember rögtön gyanús
nak találta az egész dolgot, sejtette, 
hogy bombát akarnak becsempészni 
a. kapitányhoz és azért azt mondta, 
hogy ö nem ismerős a lakásban, 
nem szokott bejárni, de rögtön be
szól a cselédlánynak, hogy jöjjön ki 
és vegye át a csomagot.

Be is sietett a házba és fellár- 
inázta a lakókat

Mire azonban a házbeliek kifu-

tottak, a három egyén eltűnt
Fölkutatták az egész környéket, do 
már nem találták meg őket

A cselédlcány udvariója a sötét
ben csupán annyit látott hogy

mind a három borotválta reá 
fiatalember volt, sötét kabát és 

sötét kalap volt rajtuk.
Az esetről Schweinitzer kapitány 

vasárnap jelentést tett a főkapi
tányságon.

Rögtön megkezdték a nyomo
zást hogy a merénylők kilétét 

megállapíthassák.

A Somogyi gyilkosság ügyében 
Beniezky Ödönt felmentették a hivatalos 

titoktartás ától
István a titoktartás alóli felmentés esetén nagy szenzációkat jósoi

Világosság derűi
A nemzetgyűlés legutóbbi e ülése 

alatt a folyosón az a hír terjedt el, 
hogy

illetékes helyen felmentették
Beniezky Ödönt a hivatalos ti
toktartás kötelezettsége alól a
Somogyi-gyilkosság ügyében.

A hír élénk feltűnést keltett, mert
az elvi jelentőségű döntés kiszá

míthatatlan következményekkel jár
hat Huszár Elemér ki jelente tte„ a 
Hétfői Napló munkatársa előtt, 
hogy Beniezky Ödönnek a hivata
los titoktartás alóli felmentését

0 legantentikusabb helyről hal
lotta

n így azt kétségtelennek is tartja.
Politikai körökben Beniezky Ödön 
ytéből arra következtetnek, hogy 
‘^közelebb sor kerül Bárczy Ist- 
'’an fi® Friedrich István feloldására

.tudvalévőén a Somogyi- 
gukosság idején miniszterek vol-

& így feieiög állásukban pon-
x, eteket ismernek a Somogyi

öoesó gyilkosságokról.
"eszeltünk ez ügyben

Beniezky Ödön
i.^.. belügyminiszterrel le,
^vetkezőket mondotta:

o Somogyi-gyilkosság
kihallgattak, azt mondot -

y, Pi, n. hadbírónak, hogy akkor te- 
.S" ***««<««  vallomást, hu megka- 
a fpia ^l.mcíltést. Arról, hogy ezt 
jJr^ntéxt megkaptam, még nem 
******* BéUüUel hallattam e

a Somogyi gyilkosság rejtelmeire
félmentésemről, de írásos vegzést 
eddig még nem kézbesítettek ne
kem.

Arra a kérdésünkre, hogy honnan 
várja a felmentést, a titoktartás kö
telezettsége alól, vagyis ki illetékes 
a feloldás kimondására, igy vála
szolt:

— A mai világban nem tudom ki 
mire illetékes.

Munkatársunk beszélt ez ügyben 
Friedrich Istvánnal

is, aki a következőket mondotta:
— Én is hallottam arról, hogy 

Beniezky Ödönt felmentették a hi-

vatalos titoktartás kötelezettsége 
alól, bár bizonyosat ez ügyben még 
nem tudok. Ha igaz ez a hír, akkor 

újabb és újabb szenzációk tá
rulnak majd fel a közvélemény 

előtt,
mert Bárczy Istvánt is és engem is 
fel kell mentem, mi pedig

sok „ellenforradalmit*  tényke
dés részleteit ismerjük. 

Ellenzéki körökben élénk érdeklő
déssel várják az újabb fordulatot, 
amely végre világosságot deritbct 
a Somogyi-gyilkosság rejtelmeire.

hanem a políúrl Sntudat ébredése"
A Kosiuth-pőrt zászlóbontása a Józsefvárosban
Kossuth-pdrt józsefvárosi szervo- 
bórkocsisutcal helyiségében; vasár- 
délelőtt alakuló gyűlést tartott. 
Faith Jacqum elnöki megnyitója

aki a

A 
zeto 
nap 
Dr. ..............    _
után Batthyány Tivadar gróf emelke
dett szólásra, aki a következőkot mon
dotta:

— Bethlen a fővárosi választásokra 
egységes polgári frontot próbált csi
nálni, mivel azonban ez a terve nem 
sikerült, mint ügyes taktikus, más utat 
választott. Több caopostot állított fel, 
melyéknek feladata az Ő kormányza
tot szolgálni. Az egyik az úgynevezett 
liberális alakulat, melynek Hcinrich 
éa Bomox * vasárai. Be vegye tőlem

Jlassay rouz néven, ha az ö liberaliz
musát kétségbe vonom, mert 6 rövid 
idő alatt gyönyörű elvi körforgást csi
nált. A közönség előtt a kormány ellen 
háborog, de bont a képviselöházban a 
klotfirért lelkesedik. Egy másik cso
portja Bothlonnok, amely konzervatív 
mágnásokból áll. és végül van egy. 
mely a fajvédő antiszemitákat gyűjti 
v»ze. Noé bárkájaszertt alakulás ez, 
moly régebben a magyar politikában 
nem volt Ismeretes és amit a polgár
ság som fog bevenni majd a választá
sokon.

A kövei kező szónok Nagy Ernő nem- 
aetgyulútü képviselő volt:

•— Mi olyan pártot alakítottunk —< 
mondotta —, mely nem a zsebek házas
ságán épül föl. Minket radikálisoknak 
neveznek. Hát ha a krisztusi és korosz- 
tóny izcrctot bovitolót a magyar poli
tikába — amit a kurzus évek óta kom
promittál — radikalizmusnak hívják, 
akkor azok vagyunk. Az osztályérdek 
zászlóját viszik Bothlenók, mclyro a 
reakció van Írva. És ha tudunk még 
magyarul érezni, gondolkodni, akkor 
ezt a társaságot le kell taszítani a ha
talom polcáról.

Búza Barna beszólt azután, aAi a kö- 
vtkezőket mondotta:

— Koreszténynek születtem, keresz
tény hitben nevelődtem, de ehhez a ma 
dúló korcsztónységliez nem értek. Ta
nultam a katholikus vallást, de sehol- 
sem tanultam azt, hogy Krisztus urunk 
gumibottal sétált volna az utcán és ár
tatlan járó-kelőkot igazoltatott volna. 
Krisztus kikergette a templomból a ku- 
fárokat, akik lókiviteli ongedellyel ke
reskedtek ottan, do sohasem hullottam, 
hogy elment az iskolákba ós ki kergette 
a fiatalokat, akik tanulni akartak.

Három téfna érdekli a polgárságot: 
a drágaság, a drágaság és a drágaság. 
A mai kormányzat valódi képót a bol
tokban látják. Például azért a cukorért, 
amit Béesben 10.000 koronáért kapni, 
nálunk 20.000 koronát kell fizetni és a 
kormány tűri, hogy a gyárosok 10.000 
korona sarcot vegyenek ki a zsebünk
ből.

— Jöjjön el vógre egyszer az igazi 
ébredés, do nem a bombák és gráná
tok, hanem a polgári öntudat ébre
dése. A keresztény és zsidó nagytőke 
felekezeti jelszavakkal egymás ellen 
uszítja a kisembereket, mert az csak az 
ő uralmát erősiti, do sohasem olvastuk 
azt, hogy például a Hitelbank igazga
tóságában a keresztény és zsidó igazga
tósági tagok összeverekedtek volna.

—• Nem igaz, hogy a kormány nem 
tesz semmit a drágaság ellen. Most is 
két orvossággal próbálkozik: az egyik 
a házszabúlyrovizló, a másik a főrendi
ház fclállitúss.

— Ripka Béesbe ment tanulni a 
destruáló szocialistáktól városvezetést 
és láthatta, hogy ott a gazdagok épí
tenek házakat a szegényeknek ós nem 
fordítva, mint nálunk.

A tapssal fogadott beszéd után meg
választották a kerület vezetőségét, majd 
az egyes kerületek képviselői lolraú- 

^caolták üdvözletüket.
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teljesíti az angol követeléseket
London, november 23.

A Reuter-iigynökségnek jelentik 
Kairóból: ZaghluJ pasa a kamara 
zárt ülésén kijelentette, hogy haj
landó a brit kormány egyik-másik 
követelését teljesíteni.

A kamara Zaghlul pasának bi
zalmat szavazott. Azok a lapok, 
amelyek Zaghlul pasa politikáját 
fámogafjúk, közük, hogy jó forrás
ból sz, ■■mazt'i értesülésük szerint a 
rendőrség a merénylet valamennyi 
tettesét kikutatta és letartóztatta. 

Gibraltár, november 23.
Egy zászlóalj utasítást kapott,) 

hogy készenlétben álljon, mert 29-én 
Egyptoinha viszik.

íz új töraft komtfny
Konstantinápoly, november 23.

Az új kormány megalakult. A mi
niszterelnökséget és a honvédelmi 
miniszterinmol Petid bég, a külügyi 
1 arcát Síik rí Kaja bég vette át.

I Házszabály revízió 
16 órás ülésekben '

I ÖFffy lmpe a Ház munftappogpatniáról — Ar. ex- 
lex clkepOlketetten

N nemzetgyűlés 33-as bizottsága, I — Kedden végleges formába önt-1 
[amelyet a házszabályok revíziója- \jiik a házitzabályrevlziós javaslatot, \ 
nak nioc-tá.rirvMlns4rn választottak,' pár nap alatt megszövegezem a

Megnyílj
inak megtárgyalására választottal , .................,........................ ................ í,w„v,,„,
I pénteken befejezte működését, úgy- 33-n.<? bizottság jelentését, úgyhogy 
1 hogy kedden, a formálisan is utolsó az első decemberi ülésre már vapi- 
íilésen már csak az egyeztetés mnn- rendre tűzhető lesz a házszabályre- 

. kája van hátra. A bizottságban az viaiő. A kormány ragaszkodik a 
' ellenieket az utolsó ülésen csak hhr-\ házszabály revízió 
‘mán képviselik,------L ” A••• »
iés Farkas Tibor ...
I a klotiir-tervezetlmz való ragasz- 
I kodás miatt lemondtak tagságukról.
Munkatársunk ez ügyben beszélt

ÖRFFY IMRo
képviselővel, a házszabály re vjzió 
előadójával, aki a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munka
tó fsának:

' mu.ii.ii vmu. Hm <<<<<vo«s<izi<u,y<vc.gyors Iclűrgya-1
•ük. mert Gaál Gaszton lásához. Röglön kérni fogjuk a sür- j 
ibor a. legutóbbi ülésen gösséget, a fi órás ülések bcvczcté-\ 

sét, sőt mihelyt lehet, a 16 órás ülé
sekéi is bevezetjük. A Ház decem-\ 

peri programínja tehát: házszabáy- 
revizió 16 órás ülésekben.

1 Ilyen körülmények között lényeg ' 
1 leien, hogy 13ud János befejezi-e. a 1 
'jövő héten a köllségvetésl, mert le 
■ tárgyalására úgy som marad idő. 
‘Az ex-lex elkerülhetetlen.

SaÍFÉ ♦ BlSTAöaiMT

CSALÁDOK ÉS VIDÉKIEK 
TALÁLKOZÓHELYE!

Budapest 
szenzgcfdja

ragyára.

Kávé 

dupla 
tejszínhabba!!

Elsőrangú konyna - Polgári árak

ezer korona. Podlrtnicek, szönyc- 
fje.< ós az összes kúrpitoikellékek 

VASO és tArsanAl 
ív., Kain nierma ver Károly-utca 3 
telefon: 202—93.

Pénzfoötcsönt
mindenki rószóro legolönyösobb fel- 
letolok mellűit közvetítek

Inge) súgott bimiánvi 
eladását vállalom, azokra előleget 
nyújtok azonnal.

FöbiPieti laktkst és üz
letei venni vagy eladni óliajtók 
keressek tol bizalommal irodámat

Freud Ingatlan Áru- 
buomfip.: a és Hfwestve- 
delmi VáHalét

— "• Tttu.an J, 7JJ-C3

knrona
iólninöségü Hinialaya

e©i kabát
Qerő Márton, 

>iiy ucca 2». (saroldtaigi)

Szabó Dezső 
még nem adott életjelt 

magáról
I Nem sikerült eladni az egész könyvtárat — Akik Pesten 

látták Szabó Dezsőt — Miért hagyta abba a drámairást 
figabó Dezső elment, kivándorolt, i mint késői éveiben Dodin az agyag- 

otthagyta ezt a porondot, amelyen I tói!...
: annyi éven keresztül vagdnlkozoti ‘ — Nem tudok rossz drámát írni
: ipbbrii-balra. Elment, anélkül, hogy napjaink szelleme pedig kizárja a 
Plataamn V° "A ,!:lr ;i '1 '<klasszikus magyar dráma sikerét.

' hl'a“,e>fla-káveházban még meg- írom tehát tovább regényeimet 
evett kot tojást pohárban s onnan. A Szirtes úti lakás átment. más
egyenesen , lelszallt a deli-vasnfrn., nnk tulajdonúba és Szabó Dezső ré- 
benki se kísértő, senki at nem ölel-,gi gazdája, Hegyi István folytatja 
te senki zsebkendőt nem lobogta-! a könyvek kiárusítását.

| főtt nlána. így rendezte ö ezt ós az I a i.ívú,I( ... ,.a titkos érzésünk, hogy ez a. csendes 1 f.-. £,, i™’vd?i, 11 u valahol Genna
) távozás, ez, az iinueptelen, angol- mér nem Hitap’Ynfni^“i0’1,8*
lmodra való eltűnés talán reklúnmbb p1vre &ahó De-sfí
minden reklámnál, amihez pedig ta í‘ni í',‘
Dezső, a vatonnörderes, uírvancsak i 7 >'A helyet.

csaraa
MIS., Erzséijat kór&tz?

la volt Gambrínus nagy helyiségében/

A z összes szOksfqlcti cikkek nnn.j 
áruraktára. Mindent amire szült- 
síqe van, legolcsóbban beszerezheti

Fehérnemű:
Férfiing, színtartó 94 000 K
Női ing, hímzett 1“ 40.000 K

Szünet:
Angol férfi- és női szövet- 
maradéKcK olcsó árban

RBfBtt-siBDÖltáni:
Női selyemharisnya 39.000 K
Cérna fátyol_____ 29.000K

Dezső, a vatonnörderes, ugyancsak 
értolt egy keveset.

Számtalan 1 neki feszülés ús kiáb
rándulás után üszkös-örömtélén lett 
szamára ez a magyar talaj.. Leve- 

Igóváltozás! Ez volt a megváltó öt- 
i Jete, de soká tartott, míg az elhatá
rozásból cselekvés lett. Elvégre há
romezer kötet volt felhalmozva la
kásán, amivel nem lehet csak úgy 
vándorlegény módjára, költözködni. 
Sok vajúdás után aztán átalakult 

I a lakás könyvesbolttá. Még amíg a 
' í01^’ gigászi összegekről
| lehetett hallani, amiket Szabó De- 
i 7.8Ő egyes könyvpéldányaiért ka- ’ 
1 pott, a szomorú valóság ezzel szem
ben az, ho'gy

Szabó Dezső potom áron adta el 
’ könyveit., 10—20 ezer koronákért, 

de így is megmarad! nagy része 
ennek a tekintélyes könyvtárnak, 
melynek az író pedig Hiblio- 
theca Desideriana néven szebb 

jövőt szánt.
Az előrelátott 300 millióból csupán 

110 millió jött be s ezt az összeget, 
l lukasa árával kiegészítve, 150 milli- 
' óval indult útnak. Azaz hogy nem 
1 egészen 150-el, mert ebből
■ visszafizette f'nlvM Jenőnek ad 
I a tizenöt milliót, amit megíran

dó darabjára kapott előlegnek.
\ Szabó Dezső kurta drámaírói pá
lyafutása egyébként is roppant ér- 

| dekes. Nemcsak azprt, mert a ma- 
<g.‘/ar szinmiUrás történetében, ő az' 
egyetlen, aki visszafizette a már 

I egyszer felvett és mdr egyszer elfo
gyasztott előleget, hanoin azért is, 
mert

niegkezdett színdarabjának meg- ■ hajóra rakjanak és 
írása közben vált mind eröseb- litsanak. A szállítás 

j ben meggyőződésévé a dráma ..................................
, csődje, s mint művész, e tiszta 

meggyőződés első pillanatában 
czonnal levonta a konzekven

ciákat.
vaY!?Í1U ,U,ir tü,,£lt is “ 

l-?vnl ’n h n?0.niJ'a .Wptic“ barátja, 
tálkáiénbí<*n 1 egy kis asz
ta Ikajun hónapokon út napról-nap- 
srellcn 7074'1- koruuk
"^lleinet - s az utóbbi időben mar 

kJ iszonyodott a fehér papírtól,

i <oKuu.fi. a Karja Tartam azt a helyet, 
afiol letelepszik s noha egyízben írt 

['iíT levelet régi lukasára,’ abban is 
i'géuua! poste-restante-cíiriot közölt. 
|Ez azonban közvetlen elutazása 
| V,^11.1 történt s azóta nem adott még 
eleijeit magáról.

| Jlyén körülmények persze megint 
alkalmasak pesti legendák gyártá-

■ sára. s máris akadtak olyanok, akik 
az elmúlt napokban látni véltek az 
Elsodort falu íróját valamelyik 

l pesti kocsmában. A találgatások 
szálai azonban más legendákat is 
produkálnak Szabó Dezsőről. Van
nak. akik ismerik azt a dunántúli 
vendéglőst, akinek vidéki kocsmáját 
megvette Szabó Dezső. Ezek azt 
mondják, az Olaszországba való ki
rándulás csak humbug és Szabó 
már karácsonykor át is veszi a kis 
kocsma vezetését...

Hogy Szabó Dezső merre Jár, mit 
csinál, nem egészen az író magán
ügye. De mi azt hisszük, hogy bem 
fog eltelni 15 év — amennyit kül
földi tartózkodásának szánt. — s 
egy-kettőre megint itt lesz a két
ségtelenül érdekes egyéniségű Sza
bó Dezső, szeretett budai nyárspol
gárai között.
******ft***aft* WWI<***lWliiM  |

Két millió értékű 
aranyat szállítanak 
Angiiba, Amerikából

Neuyork, november 23.
A Ncwyor Times jelentése szerint 

előkészíilétekct tesznek arra, hogy 
| kétmillió dollár értékű aranvrudnt 
I hajóra _ rakjanak, és Angliáim szál- 

.................................,...ta angol bankok 
kertsere történik, nyilván kapcso- 
latban a néniét kölcsönnel.

| A lap ehhez megjegyzi, hogv n I
I habom óla első Ízben történik ilyen ’ 

nagy aran.vmennyiség elszállítása 
es hogy ez áramlás, mely több esz 
tondon át Európából Amerikába ' 
irányult, most nyilván irányt: vál- 1 
■j?'* 1*-.,  Lap jelöniének szerint egy 
Delafrikábol Londonba szánt: 
arany-szállítmányból 1(1 millió font 1 
értékű nranyrndnf elloptak és az 
arany helyébe ólomrudakat tettek. I

Kalap:
1 FérfiKalapoK _......64.000K

Női Kalapok legolcsóbb
■ árban

Bőr- és díszműáru 
Női Kézitáskák,utazó bőrön- 

döK, manikűr-készletek 
Forcellánáru, cipők, arany- 

és ékszeráru 
Étkészletek, zsúrkészletek 

I stb. legolcsóbb áron 
Játékára, háztartási cikkek 
Fűszer, csemege és cukorkák 

Vasáru, dohányzóciükck 
Nagy Könyv- és képvásár

Ilidcq és meleg büfé esle. S óráit/
nyitva

Érdemre®

Szabad öemeKí
*

Vdsérlés írem 
kilieSexő

Tulajdonos: Freud Sándor 
Ingatlan Árubizományi es 

Kereskedelmi Vállalói
VII., Erzsébet körút 27. szám 
és VII., Miksa ucca 13. szám 

(Telelőn: József 72—63)
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Bombásoh, panamisták, 
gyilkosok és kontreminörők 
az igazságszolgáltatás 

itélőszéke előtt
Hz elmúlt hét szenzációs bilnpepeinek tárgyalásai MMavhó 
uccai törvényszéh ostromállapotban Tinóvá nem engeálft 
be a nőhet TI Mánffy-pöv és Esküfí panamái a ítiváncsis- 
bodás ftózponífában — Károlyi vagyonelkobzást pőre a 

Curia előtt
Sieniá iós fordulatot várnak a foombav&tök 

és Esküit bünpörében
így hét óta a két magyar törvény- 

ház szinte osztatlanul lefoglalja magú
nak az egész ország érdeklődését. Pö- 
rök folynak n budapesti törvényszéken, 
a táblán és a Kúrián és százezrek lesik 
lelkendezve a magyar bíróság igazság
ló vését,

Dante poklának körei tárulunk föl 
sötét konirságukban, bennük az elkár
hozásra váró lelkek, akik ugy oltották 
ki derék és ártatlan emberek életót. 
wint ahogy a gyerek tépi ki szörnyű 
kéjjel a lopke csillogó szárnyait. És 
egy másik körben ott nyüzsögnek a 
különféle rendű és rangú urak, akik 
akkor, amikor milliók megrindtan les
ték. mit hoz a holnap, hogyan fogja 
elsöpörni vagyonuk utolsó romjait a 
nemzetközi piac mindjobban megren
dülő bizalma, k». és bejártak az elő
kelő minisztérium ajtaján, kiviteli en
gedélyekkel börzéztek é» Bukarestet - 
hiszen csak cgy-két betűt kell felcserél
ni - átplántálták Budapestre.

S távolabb felvonultak a p rodoszi inált 
hiinösiik típusai, n Mohair-Tót hók, a 
Kanozeayak. a kis börzózők, akik nem 
érik bo a könnyen szerzett nyereség
gel, hanem strichninbon dolgoznak, hi- 
•K'vérrel fojtogatnak meg. durranta- 
ink főbe embereket, hulláikat, mész- 
gödörbo ássák és abba bizakodnak, 
hogy ha áldozataikat clhallgattatták, 
bűneik som jutnak soha napvilágra.

megjelenik a mintnclcgancíáju 
tőzsdén, akit, n bíróság azért von fele
lősségre, hogy megtudja, mi rejlik a 
számláb t-lan milliók mögött, akkor, 
.'imikor azok, nkik mindenüket a tőzs
dére vitték, hogy védekezzenek a pénz 

ruhanapok 
csak— ——1

FEHÉR
M. MIKSA

Mrll- és Huruhs-Aruhéziban I

Budapest, Károly körút 16
Divatos bekecs 1

'Wbb n.nm-vcl W;eSvű, tir- 4 91**  MAR'"Xmi'i; LöOÖ.OOu / 
Saccoöltönyök

Jakectok, városi bundák,.'^ hn l“11™
"nőm kamgarnnadrágokf “ r°kkun‘alt- 
wnd tiszta wyapjuszövet-

mélyen leszállított
_ áron

fehér!
Mrll. Huruha-truhazAbain

Budapest, Károly körút16i

I
romlása ellen, szinto a ruhájuk feszíti 
uyát is elvesztették.

És mindennek a koronájaként a leg
felső magyar biróíság dönt arról is, 
hogy a nagy összeomlás hőse, Károlyi 
Mihály gróf, a félig arisztokrata, félig 
munkás köztársasági elnök, ulti föl
idézte a szol lomokét. do megfékezni 
nem tudta, bűnösbe a hazaárulás 
nyü cselekedetében, megérdemli-c, 
kegyetlen megtorlásul milliárdos 
tokait elkobozzák!

855Ör- 
hogy 

bír-

A törvényszék külső képe
A Markó-utca és Alkoimúny-utca közé 

ékelt törvényszék vnlósilggnl ostronuil- 
; lapot alatt áll. A II. emeleten Langer 
[ kúriai bíró eln.'Ökloto alatt a Márffy- 
• pör folyik, a TTL emeleten az Esküt t 
' féle panamákul; tárgyalja Törcky bíró 
1 tanárén. Az épület mindkét kapuját 
! rendőrség számolta meg, minden fór- 
j dulóuál rendflrök állanak, a tórgyaló- 
, termek tősz-omszédsiignban. Márffyók 
i küzvntlon köndében negyvm-ötven rend
őr üldögél ■.liénzilll'jégben. A máskor oly 

I eleven épület folyosói most félig ki 
J vannak halva: csak az fordul meg ben 
‘ uük, akinek; aznap idézése van, vagy n 
I törven.vsz«V'.. funkcionáriupn. Az iroúák- 
| bon. segédhivatalokban, ahol máskor 
I kózről-Icótfre adták a kilincset az érdok- 
i lődö felel;, most csönd van. Csak az 
egymást 'felváltó rendőr osztagok lép'-nel 
kopogunk végig n folyosókon, fagy
őrök hozzák, viszik a 
randőrtisttok cirkálnak, 
adnak fk!* igazoltatnak.

i
vádlottakat, 
parancsokat

MtíriTy.pör 
frontján. az 

a lég-

A
IA IJ. emelet ALirkó-utcai 

csküdü/zéki tágyalótorem előtt, 
mozgal inasabb az ólat. A nők felé ágazó 
bomba merénylet a tanuk egész légióját 
vonuJijntja föl. Ili dől cl a láthatatlan 
csata*  amelyet a békés polgári munka 
mártírhalált, halt lelkei vívunk meg n 
diadeőmajnn vigyorgó, cinikus élőkkel, 
a gjtáva tagadás hőseivel, akiket n 
szóm forgat ók, a kegyeskodők n Mm-ok j 
puna;‘!in«Huni[.v ipu?up».ií»zs XíJrt |
a ü'-omzetl gondolat félelem és gáncs- . 
nóll'riili lovagjait.

A. terem, amely már sok megrendítő 
és viharos eseménynek volt, tanujn, 
aleal a Tisza-gyilkossúgot, majd a iá- 
ko5szentmihúlyi gonosztevők pőrét túr- 
gy irdták, az őszi reggel komor világi- 
töuFiban, de a falak mén tón s az elnöki | 
orAelvény két csillárán kigyuló villamos 
kíjrték fehér fényóbon is lenyűgöző hu- 
ti ifit tosz. S a Ippőnykcdö vádlottak im- 

i pnrtincnciája, a védőknek, ncui efiirxc. 
' Jásztél fit len s az elniiki íifi.uobr'"Jcl: ■ 
ael szembeszálló kitörése sem tudja c- 

l fojtani a hallgatóságbán azt a hitet, 
bogi/ ez eoi/tzcr tán móg sem tsmér- 
lődik meg a szolnoki eset s bobizongiil, 

1 hogy a. bűnöst el lőhet Ítélni, nemcsak 1 „ .... .. a, A
____ _ „ . ................. a nagyol hallók, 
a non reszté ni ások felvonulása volt ed 
dig az egész pör tárgyalásanak lég*  
megrenditőhl) momentuma. A hallgató 
súg nem egy tagjának sszemében föl 
csillant? a könny, mikor ez a szomorú 
csöndes gárda megjelent a törvény 
előtt, nem íltogtatva a maga Köbeit, 
nem törvo ki nhakespoarei átkozódú- 
sokban, csak Imik', azeróny szóval mond
va ol a tragikus úprilii 2-ikának vérbe, 
füstbe, riadt őrületbe vesző részlet olt 
és minden vallomásnak egyetlen meg 
ragadó, örök nobllltúan záróakkordjá
val: Nem kívánok kártérítést...

Feszült, Izgatott percek múlnak el 
rnnjd h most következő héten ebben n 
ícronibcn, do n tárgyalás eddigi jncii 'l'' 
Is rést tör a maffia konok lagadásának

bástyáján. A mai és holnapi nap, ami
kor a nyomozatot vezető rendőri köze
gük vallanak arról, hogy igaz-o a vád
lottak rofrénszcrü és Szolnokról impor
tált taktikája, hogy kinozássnl csi
karták ki vallomásaikat, szenzációsnak 
ígérkezik és nem csekély
fogja befolyásolni az igazság 
neK olbillonését. Itélotro — a 
pör egyre duzzadó anyagára 
kiütöttél — valószínűleg csak 
hót derekán, de. inkább végén 
sor.

mértékben 
mór légé - 
monstre
váló té
ri jövő 
kerülhet

Az Eskiitt-panamák
A Török y-tanács képe egészen más. 

Itt. Eskiitt. Lajos, ez az ideges, cxalüilt 
természetű fiatalember áll bírái előtt, 
egy csomó parlamenti botrány hőse, 
aki megrögzötten vallja, hogy ő maga 
a föpnninnlstíi.i'1 a föidmivelésiigyi mi
nisztérium sok port fölvert szállítási, 
botrányainak, do arra hivatkozik, hogy ’X®8 formában 
miniszterétől kezdve egy csomó politl-1 montou - 
kos, képviselő belő van keverve a vj-| lyrocn 
lágraszóh) skandalumba. A tárgy aló 
terem sötét előszobája élőit itt is rendőr
szemek vigyázunk, épugy, mint a leg
utolsó tárgyalás alkuimával, amikor 
Eskiitt elmeállapotának meg vizsgú 1 ásót 
rendelte cl a bíróság. Az el lenőrzés 
most jóval szigorúbb, nemcsak a hall..........
gatósággal, hanoin Eskiittol szomben | vn&X -----
is, akinek letartóztatása ki van mondva ’ fót valóságos könyvtárral, az újságok.

'könyvek, menioirook. hivatalos írások, 
jegyzőkönyvek, sürgönyök egész, gar
madájával bizonyítja. A Kúria itéloto 
végro el fogja dönteni, mi a felfogása 
a magyar judlkntura legfelső ifélőszó- 
kónrk az idestova öl esztendő óta folyó 
pórról, amely neiuc.snk Károlyi va^yo- 

,„V4 ..upv.n, ' náról, hanem históriai fontosságú. a.| 
hozzáértő szemek ; kotmányjogi vonatkozású kérdésekről is

n tárgyalás egész tartamúra h aki 
elegáns ruhájában kínos kontrasztként, 
fost a mellette illő egyszerű k' lcruhiís 
fegyőrök sturonyos puskái között. TÖ- 
reky bíró erélyes keménységgel vezeti 
a tárgyalást, amelyben a vádlottak 
közül Esküit a log;mpulzivabb. a Icg- 
nyugt.iiunabb. Míg Tömör Angéla, aki 
uelr eleganciáján a I----- ------
6om találnak kifogásolnivalót és Mon
golé nLjos mérnök ur alig jönnek ki 
sodrukból. Eskiitt egyre izeg mozog, az 
újságírókkal Igyekszik tereferélni, majd 
védővel veszekedik, felugrik és megint |

Szenzációs fordulatot
Ilik

a bombamerényletek ügyében 
Schweinitzer rendőrkapitány kihallgatásától 

Kedden hal'gatják Rí Schweinitzer kapitányt — fisütör- 
£»ltön befejezik n bizonyítást — A vádbeszédre hétfőn 

kerül sor
A bombapör múltbeli tárgyaló-jn rendőrség erőszakkal kényszerL 

■•ón, mint iHincretes, n vádlottak, icí/o ót vallomásra^ 
ahogy ez. előroláthntó volt, mintegy 
szóról-xzőra betanult mondóknikknl 
nknrfók olcsavami n valódi tényál
lást.

Egyik-másikuk a nyomozás során 
részletes és az összes bombamerény
letekre kiterjedő beismerő vallo
mást lett. így lladó) .József is, aki 
maga vezette el a rendőri bizottsá
got a helyszínére és az erzsébetvá 
róni kör dohányuccai előcsarnokába 
belépve, biztos léptekkel ment be 
abba a terembe, ahol a robbanás 
megtörtént. Az első kifogása az 
volt, hogy eltűnt onnan egy nagy 
tükör, amely akkor, amikor a bom
bát a fűtőtestbe elhelyezték még 
ott lógott a falon. A tükör eltűné
sének az oka az volt, hogy a robb 
nás alkalmával az összetörött és 
helyébe nem tettek másikat.

A tárgyaláson, mint tudjuk. Radó 
letagadott mbide.iit és azzal u nem , 
szokatlan recepttel dolgozott, hogy Mindenkinek feltűnt ugyanis, hogy

b/Mvárn 
Ami a 

anyagából eddig log- 
az érdeklődést: a 

táplált pártkasz- 
a tárgyalás további során 

még magasabbra fog

leül s vauk az elnök szigorú 
marad pár percig nyugodtan, 
por komplikált 
jobban föl kel tót le 
panainajntalékokból 
szak ügye, 
előreláthatólag 
megduzzndni.

Molnár Tóth a Táblán 
rs az Eskütt-pör várat,- 
napról-napra visszafoj- 
várt szenzációi szinte

bomba pör 
fordulatai 
lélekzctlcl

A 
lan 
lőtt 
elterelték a közllgyolmet a királyi táb
láról, ahol gyors és pergő iramban 
folyt le Molnár-Tóthék lúrayalása. \ 
rákosszentmlluilyi tömcggyilkos, csuló és 
sikkasztó társával, Kanozsayval együtt 
itt is vlnik.) ni, a megrögzött gyilkos 
konokságiival viselkedett. Olyan benyo
mást tett, mint aki azvmmcllálliatólag 
unja már nz egész „hcucct": halálcM 
itélotóbon moguyugodott s a társada
lom nem vallja kúrát, lia ezt a duva- 
dat mielőbb kiirtják.

ítéletét föle*  i gázott 
az egész tőzsde kö
dön tés Hzenzáclója 

Halni Juquos-ot föl- 
Nundort pedig oly

A llaim Jaques-Ítélet
Horváth törvényszéki bírónak a Sza

lámi-por ben hozott 
érdeklődéssel várta 
zönsóge. Pedig u 
nem nz volt, hogy 
mentotték, Lukács 
óvi börtönre Ítélték, liánom az, hogy ab 
itólot indokolása valóságos megbólyeg- 
zéso a mai társadalmi és közgazdasági 
viszonyoknak. Az ítélet súlyos vád a 
tőzsde ellen, amolynek parkettjén asze- 
veszott tolongásban, öklöződésbon tör
tetnek a konjunktúra rajongói a gyors 
és könnyű meggazdagodás után.

A Károlyl-pör a Kúrián
Legvégül a Károlyl-pör várja dönté

sét, a legmagasabb fórumon, a nagy- 
j méltóságú Kúrián. Finom és iinnopó- 

. * 1 folyik Itt a tárgyaló*,
szóktól a helyenként ezenvedó- 
elrngndott fordulatoktól, nme- 
törvényszék és n tábla tárgya

lásain elhangzottak a perben álló fe
lek, Károlyi védőjének óh n felpörög 
kincstár képviselőjének szájából. A bi
zonyítás óh ellenbizonyítás anyaga itt 
vnlósúggnl emberfölötti méretekben 
nőit, meg. Károlyi ártatlanságának 

bűnösségének kérdését mindkét

kimondja az. utolsó szót.
A magyar bíróság súlyos és — tul- 

y.úR nélkül szólva — egész Európát ér
deklő pőrékben fog Ítélkezni.

AVolgl Oézn dr.

A má/dk beismerő vallomást az 
időközbon szíduidlábra helyezett és 
megszökött Kis Ferenc tette, akinek 
felolvasott vallomása szerint Ma
rosi/ és Chriasti bírták őt rá, hogy a 
merényletben részt vegyen. A véde
lem persze minden követ megragad, 
hogy Radó és Kis vallomását órt- 
l;etrllcnné ter/i/c. tanukat akar fel- 
vomiltnfnl, akikkel alibit akar bi- 
zonyítani.

Értesülésünk szerint
a hotnhapör u Jövő hétenn hotnbapör a Uivft héten érkezik 
el n legRzenzúelósnhl) részleteihez.

Vfigy szerdán korul soí 
Schveinitzer rondőrknpltáiiy kihall
gatására. aki nemcsak hogy azt fog
ja megcáfolni. hogy n vádlottak 
kényszer befolyású altit I vallottak, 
hunom

egyéb súlyos machinációkról Is 
le fogja rántani a leplet
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a tárgyaláson kihallgatott tanuk 1 
egy része, köztük Radó édesanyja és 1 
nagybátyja, feltűnően mentő valló-j 
mást, tettek ez ügyben. A-zíntz» n.rv- 
rrtelműen hazudozó. aiaiunuos, m- . 
rsekvő gyereknek állították be. Ilii- I 
dót, mintha csak fegyvert akartok | 
volna szolgáltai ni a védelemnek, 
hogy Radó beismerő vallomása az 
<> hazug dicsekvő modorának lenne j 
a követh< zniénye. X rendőrségnek 
értésére jutott, hogy ismeretlen em
berek vé.gighá'zaltúk

nemcsak a vidéki, de a fővárosi 
tanukat is és ezek közül azokat, 
akik érzelmileg hozzájuk kőzet
állottak, szórói-szóra betanítot
ták őket teendő vallomásaikra.

Azoknak a tanuknnk pedig, akiknek 
vallomásától tartani kellet L

egy hivatalos színezetű írást 
kézbesítettek, amelyben az állott, 
hogy az idézésre nem kell meg
jelenniük. mert a törvényszék 

tanú k ih a liga fásukat mellőzte.
A rendőrség ez iránt széles körben 
nyomozást folytatott le, amelynek 
szenzációs adatait Scluveinitzer ka 
pitány kihallgatása alkalmával fog 
részletesen ismertetni a bírósággal.

A tárgyaláson .Márfly .lózse.1 
vádlott nemcsak védekezett, de vá
dolt is. Azt állította, hogy Schwei- 
vitzer kapitány, amikor őt kihall
gatta, nz előtte fekxii újságok ada
tai alapján szerkesztette meg jegy
zőkönyvét, nem pedig az ő bemon
dásai alapján. Az ügyészség azóta 
beszerezte, az akkori összes hírlapok 
■példányait, amelyekből kétségtele
nül meg lehet áhípítani. hogy Ma- | 
rost kihallgatása, alkalmával a la- j 
pok még egy ál tatán nem foglall.uz- j 
/a/>: a nyomozás sikeres alakulását- i 
val, s azok jóval az összes ki ha liga - : 
Lások ulán kezdődtek meg- a. hírlapi 
közlések, ami azt bizonyítja, hogy, 
Marosi igen ügyetlenül tagad, mertj 
hisz védekezésének valótlanságai 
ké t ségliíviil beb izo ny íth a tó.

Seliwoiiiitzrr kapiüiny kihallga-: 
tusa nemcsak ezért lesz, szenzációs, j 
hanem egyébként is, mert hisz oly: 
adatokat tár majd a bíróság elé.

amelyek kétségtelenné teszik 
Márffy és társai bűnösségét.

A rendőrségnek az utóbbi időben l 
rendkívül sol- és fontos bizonyíték' 
jutott birtokába, úgy hogy ezek fel- | 
1 árasa alkalmával Merffyék cinikus 
viselkedése, annyira frappirozva I 
lesz, hogy az új bizonyítékokat ki- ! 
parírozni nem lesznek képesek.

Hétfőn a Miklós Andor-félo me- i 
rényletrc, majd az idegen követsé- ! 
gek elleni mcrényletro kerül a sor,

és minden valószínűség szerint i 
bíróság csak csütörtökön abba a ' 
helyzetbe, jut, hogy a bizonyítási i 

eljárást berekesztheti.
Ezután terjesztik elő a védők a bi
zonyítás kiegészítése, iránti indítvá
nyukat, melyben mintegy nyolcvan 
tanú kihallgatását kérik. A bíróság 1 
ezen indítványnak részben helyt is 
fog adni, nem fogja, ugyan beidézni 
a védelemnek minden tanúját, de í 
néhány tanul, mindenesetre ki fog
nak hallgatni. Előreláthatóan szom
baton végeznek a teljes bizonyítási 
eljárás <*fflyagával,  úgy hogy

Dolovschiák Mihály ügyészségi 
alclnök a jövő hétfőn megtart
hatja szenzációsnak ígérkező 

vádboszédét.
S mhután a védőbeszédek is lega- 
lább 3 napot vesznek igénybe, az' 
ítéletet, az ügyben minden valószí
nűség szerint, december 4-én fogják 
kihirdetni.

Szombaton hirdetik ki 
;■*  az Ítéletet az Eskiitt-panama pörben 

..........  Györki Ismét vállalja EskUitt védelmét
Eskütt Lajos bűnperében hétfőn [ mentesíteni fogja őt a büntetés alól, 

kerül sor fírezina Gyula nagyv^gó 1 Ezenkívül .megfosztja magát a vé-1 
szállítási üzleteire, aki ellen tudva- , delem egyetlen fegyverétől is, hogy 
lovőleg az a vád. hogy marhaszál-lő nem kÓzhávalalnok. mert ő maga! 
liliis rímén t’OO.OOO koronát adóit; szolgáltat bizonyítékot arra, hogy a 
Esküttnck a szállítási engedély | miniszter {mellett közhivatalnoki 
megszerzéséért. Nyomban ezután ! ténykedést fejtett ki.

■ Eorbáth Róbert bankár ügyére ke-1 Á Kúriának ugyanis az a joggya- 
?or» babkiszállításért két-1 korlata, hogy még abban az esetben

i millió koronát adott át Esküttnek. is megállapítja a közhivatalnoki i 
Mindkét esd tárgyalása alkalmi. jelleget, ha ar, illető nem is tett fo-i 

Jvai újból fel fog szólalni Esküit, íaJal,“í11CS,Í." J l?7??.1??!’!’ 
: ’ki tudvalévőén az elmúlt héten is 

igen szenzációs állításokat kockáz
tatott meg nagyatádi Szabó István, 
az elhalt földmívelésügyi miniszter-

; Értesülésünk szerint Eskütt most 
már összefüggően mondja el azt a 
rendszert, ami a földmívelésügyi

■ minisztériumban dívott és ki fog
1 férni Küffler Dezső földbirtokosnak 
ama szenzációs vádjára, hogy neki 
miért, van háromezer darab elinté
zetlen kérvénye a földmívelésügyi 

; minisztériumban. Sskiitt még niind- 
.•ímellefl. hogy a miniszter az ügy

osztály javaslatait csak elvétre ho
va vált a és csak azoknak a kérvé
nyezőknek teljesítette kívánságát.

, kik az ügyosztályok mellőzésével 
csak vele tárgyaltak' és hajlandók 
rollak megfizetni az előre kikötött 

i sápot.
I Esküit e tekintetben tanukra és
! okiratokra is akar hivatkozni, akik-
I kel lebetetleunek tetsző állításait 
bizonyítani akarja. Ö maga nem is ! 
védekezik, hanem szinte büszkén I 
kérkedik a panamákkal s azt hiszi, 
ha hátvédnek állítja maga mögé | 
nagyatádi Szabó Istvánt, úgy ez

V ■*'  ■ ViAVj*.  rVVVVVWÍA

Rafcws^líjf Iván:
„Kájitsisan választ a f0váiros“ 
a sz«kasz ellentétei miatt a kormányzó vissuiahUldi 
a.H^na.k ».fővárosi törvényt - a házszabálwevizift 

> vitájának félbeszakiiásáifat euy nap Blatt kiküszöbölik 
az elientéíeket — „legkésőbb Január 1-ig életbe kell 

lépnie a fővárosi törvénynek
A bslügyminiszter~inyilatkozata

I

zatásban jár <?1, éhez a megállapí
táshoz Eskütt maga szolgáltat bizo
nyítékot, mert .működési körét, úgy, 
állítja be, hogy lehetetlenség lenne! 
őt el nem ítélni.

A bizonyítást minden valószínű-1 
ség szerint szépián már befejezi a ' 
bíróság, s ha réwa.ben helyt is ád bi
zonyítás kiegészítése iránti indít
ványnak. csütörtökön már megkez
dődhetnek a párbeszédek a s az íté
letet az ügyben november 29-éu hir
deti ki a bíróság.

Eskütt Lajos véBoje, Györki Imre 
tudvalévőén a ljotárgyalás első 
napján lemondott a tisztéről. Es
küit Lajos vasárnap este elküldte 
megbízottját Györki Tmrc lakására, 
és őt arra kérette, Jiogy vállalja el 
ismét a védelmét. Kérdést intéz
tünk ezügyben Györki Imre dr.- 
hoz, aki a következeket mondotta.:

— Eskütt Lajos Megbízottja vé
delmének újabb vállalására kért 
fél. Én ezt megtagadtam, illetve 
azt mondottam, hogy’ az ügy jelen
legi stádiumába neu® akarok be

lépni. Ha azonban elhangzik az Íté
let és fel jobb viteti tárgyalásra ke
rül a sor, ismét készséggel állok 
rendelkezésére.

I Miskolci kereskedők á
| megkeresésére az OnJ Marosi*  
istao teanan d/hp'^'V veZk

Mór clnöklesóvpj,I Welni I.otflul kozott l0‘?ött>l"

*
■ állapította, |,„RVTririrfr "W- 
| inint vérbeli iparost közöl| Vilmos ipnrlcstiilcfj cTnök” 
lasztnsut taríi-i k-ivó. lnoK biegvá. reskedőkndc J áx ?Losl?ak. • fa. 
tó-taí ÁÓ7c/es.,e,;,r,

I Invast intéz a miskolJ i fellő?, iparosokhoz’ ós’
| dckképviseletekhez. gazdas«8ri er

Teljesfizlet.
khsziás

-bő! az árut külföldön megvásároltam is 

^ndapesten eddig nem Mint 
ragián-,

^ülMegességeftei
míg a készlet tart, 

mélyen leszállított árban adón <
Városi bunda

szőrmével már.....Z /« DHuiOftl

SctarHenrih
Vili, Rákóczi M»

Mindenkinek érdeke, hagy 
kirakataimat megtekintse!
— ■

Neumann M.
ruhaáruháza, Muzeum hárul 1

Karácsonyra 
a legolcsóbb 

ajánlat!
Kitűnő sottls szövet...................
Dupla széles gabarden szövet . 
140széio.sgyup.jú kösztilm és alj- 

kelme, csikós..........................
140 széles gyapjú női kabát keíino 
140-15O szeles tinóm trikospjyem. 

külföldi áru..............................
110 szeles korkd, krímn .' .’ .’ 
Síron 1S.>(M>. ágynemű vászon 
Nőt hlhr/rtt In .- ........

39.000
45.000

A fővárosi t‘5rvény javaslat vkája né
hány nap alatt bef^ozftllk. A 22, sza
kasz, melyben a kormány a fővárosi 
ex-lex bekövetkezése alól felmentést sza
vaztat meg magának, még nagy vihari 
fog kelteni, kétségtelen azonban, hogy 
a jövő héten már törvényerőre emel 
kedhctik a fővárosi javaslat. Ezekről a 
kérdésekről

Rakovszky Jván belügyminiszter 
a következőkot mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A Csilléry- és Szabó Zoltón-félo 
indítványok között fölmerült ellenté
tet ki kell küszöbölni. Úgy határoz
tunk, hogy a leghelyoecbb «mogaldás 
uz lesz, ha a kormányzó ur vissza
küldi a nemzetgyűlésnek a javaslatot 
a 10. szakasz újabb letárgyalása cél
jából.
Mihelyt a javaslat visszaérkezik a 
kormányzótól, Összehívjuk a köz
igazgatási bizottságot, amely véle
ményem szerint egészen rövid idő 
alatt javaslatot fog kidolgozni,

amely a 10. szakasz egy részeit- össz
hangba hozza egymással.,

A közigazgatási bizottság javaslata 
nyomban a Etáz elé kerül s aipimy 
nyiben a nemzetgyűlés akkor nnár 
a házszabályrcviziót tárgyalná, 
meg fogjuk szakítani a házszal^ily- 

reviziós vitát 
és azt hiszem, hogy egy ülésnap eem 
lesz szükséges ahoz, hogy a fővárosi 
javaslatot végleg tető alá hozhassuk. 
A házszabály revíziós vita megszakí
tására azért van szükség, mert nfnd- 
kiviil fontosnak tartom, erre vonatko
zóan a Ház keddi illésén indít vámé is 
fogok előterjeszteni — hogy
a fővárosi törvény legkésőbb janutfr 

1-én lépjen életbe.
Szükség van erre azért is. hogy twí- 
jusig, amikor pedig a fővárosi «rí- 
lasztásokat feltétlenül meg akarton ■ 
tartatni, meglegyen a négyhavi idW>- I 
köz, ainiro a választási előkészületek i 
céljából van szükség.

Férfi öltöny
Férfi átmeneti kabát
Fiú öltöny
Fiú átmeneti kabát
Női ruhák
Női kosztüm
Női kabát,
Férfi-, női-, gyermek

cipők

Neumann M.
ruhaáruháza, Muzeum korút 1

Két programbeszéd

Ehrllch f lltőnnyns- 
IterejMelmi l-T.

Miskolcon
Tarnay Gyula a llber tlis álellenxéki — Borbély Macxky Binil 
a nők k dvence — J demokratikus poly ár súg jelöltje kedden 
mondja el proy, ambeszédét — Az Országos Kereskedők és \ 

Iparos Szövetsey Huska jelölése mellett
Vasárnap indult meg a választási ' sége egyöntetűen Huska. Vilmos je- • 

harc Misknlc város első kerületében löltségét támogat ja. Huska Vilmos [ 
megválasztása bizonyosra vehető. I 
A harmadik jelölt fíorbély-Maczku 
Emil, a nők kedvence, ugyancsak

ltW.OOn Széni pali István halálával megüre- 
49,SOf) sédéit, mandátumért. Tárnán Gyulu, 
24.500 ■ ’------z— í*11 ■
W.S0C

■:» kormány titkos jelöltje vasárnap 
délelőtt tartotta progranimboNzédrt 

alellonzéki Túrnay mellett csak a
. nagykereskedők és a hivatalos té-

•lölt tartotta progranimbcazédél ] vasárnap tariotta program mbeszéd- 
*’• érdeklődés mellett A liberálisaiét Wolffék és Zsirkayék tamogatá-

Iroda: VU, Rákóczi üt 1*.  TaMóo 
József 62—07. Csuzda: Józsefvárosi 
pályaudvar. Telefón: József 01 

SZÁLLÍT:
Elsőrendű porosz sasion ké
szénél, másodrendű porolj

darakor Os <HSI<OI<MOL « 
IBnléle porosz és rnW» 

I ipari szenei, cseh

és aprított tüxllnl, WO’*1'

,<aggont»1«l,bben
Ildikre, oa amint n^lt'.[ “ötM 
h ani, Kákákban a

fltdflnk mrllrtt J

dlVátáruhavt, Budapest l i í-••11 Király 23. Tol.' Jtoef 146-21 |
sa mellett mérsékelt érdeklődés kö
zepette. Huska Vilmos programm- 
beszédét kedden mondja el.
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Kereskedő é> Iparos Újság
Szemlélődéi ft pénzügyminiszter programja

Auimonyait a főváros egyoldalú pónzügvi politika nem föleit meg az
Icöxllxenii dijat ------- ■ . — ...---------

.uiüiU olt lUvka Fereno Itonnán/i
hidasnak a nyilvánosság szamara

nyilaMíOöfliából megtudjuk.
látcső érítéssel vehetjük lehál ludo- 
muJul, houu a közüzemek díjtételeí 
»eí a kor,mánybiztos ár sincsen, 
„lenelénedee s niiilatliozatáiiuk hu-1

I

I

tását csupán az rontja le nemi kép. 
hogv a díjtételek módosítását ille
tőleg __ i/72/ látszik — homlokegye- 
nest ellenkező a véleménye, mint a 
főváros polgárságának. A kormány
biztos úr ugyanis szerényen meu- 
jegyzi. hogy a közüzemek, általában 
tízezerszeres szorzószámmal dolgoz 
tűik, noha az üzemköltség de har- 
mincczcrszcres szorzássá mól len né
pek indokolttá. Attól, tartunk, hogy 
ennek a megjegyzésnek a konzek
venciáit a kormánybiztos úr. sokkal 
könnyebben fogja levonni, mint a 
közönség elviselni. Éppen ezért bá
torkodunk figyelmét felhívni arra a 
körülményre. hogy a főváros a kor
mány jóvoltából ma sokkal nagyobb 
egyenesadó bevétellel rendelkezik, 
mint a háború előtti időkben, s az 
akkori rezsim mégis képes volt a 
közüzemek szociális alapon való ve
zetésére. Kívánatos volna tehát, ha 
megfontolás tárgyává tenné a kor
mánybiztos úr. hogy a főváros kö
zönsége van-e a közüzemek kedvé
ért. vagy pedig megfordítva, s eh ez 
képest a közüzemi díjak kérdésének 
mérlegelésénél progra rniához li íven 
az aranyparitás helyett az arany 
középút álláspontjára helyezked
nek.

Az OMGE adó- 
utu tiszt lkája 

tzrrbrrí Magyarországon a jövedelmi 
adó nyolcvan xtóftalékál a gazdák Űze
tik. Nagy megnyugvást leejtene széles 
körökben az OMGK-nek ez az adóst a- 
Úxttikája, ha ellentétben az eddigi s 
bizonyára már elavult — statisztikai 
rendszerrel, adatok, és számok felsora
koztatásával tenne legalább valószínű- 
w. ezt az állítási, így azonban legna
gyobb sajnálatunkra, nem vagyunk 
tagunk abban a helyzetben, hogy kész
pénznek vegyük az OMGE statisztiká
ját. Pe nincsen ebben a helyzetben a 
tcinclár sem s ha az OMGE urai min
den áron hódolni akarnak a túlzást 
szenvedélyüknek, sokkal kívánatosabb 
volna, ha ej;t nem az adóstatiszfikák, 
hanem az adóvallomások készítésekor 
elégítenék ki.

Bécs, november 23.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztő

igenek telefonjelentésc.) Hosszú idő 
után most, uralkodott először barát
ságos hangulat. a vasárnapi magáu- 
■ (irgalomban. Ez a pénzügy mini szter- 
valtozással magyarázható. Amíg 
ugyanis Kienböck dr. eddigi pénz
ügyminiszternek semmi érzeke sem 
volt a magángazdasághoz és min
dent az állampénztár szempontjából 
’h/ált el, addig Ahrcr dr.-ról, az új 
Pénzügyminiszterről az a bír van 
•Iterjedvo. hogy nagy barátja a tőzs
dének és szó jós kapcsolatok fűzik a 
nofascft/7d-házhoz. A tőzsdések ép- 
l>en ezért nagy várakozásokat főz
nek Ahrer dr. működéséhez. Az ár
folyamok szinte kivétel nélkül ma
gasabbak voltak a vasárnapi ma
snii forgalomban, mint a legutóbbi 
hivatalos kurzusok. A bizakodó han- 
friilat és a szilárd irányzat ellenére 
>« azonban csak kpvés üzletkötés 
történt,f mivel még mindig nagy a 
Pcnzinség. Ha az új pénzügyminisz- 
‘JT.a pénzszűke problémáját is meg- 
I b3?* Bécsben új tőzsdei hosszt 
ehet remélni, amely ebben az eset- 
..n átterjedne a szomszédos bőr 

7-ekre, elsősorban Prágára és Buda- 
Peatre is.

Az egyoldalú pénzügyi politika nem fotelt meg az 
ország érdekének Egy nemzedék nem teheti jóvá 

a háború összes pusztításait
Irta: Dr. REISS JENŐ, a Nemzetközi Kiviteli és Behoza

tali Részvénytársaság Budapesten vezOrigazgatúja

I

Az uj pénzügyininiszler beköszöütő 
beszálló kell hogy megnyugvást keltsen 
a miigyiir közgazdasági élei, széles iv- 
(egeibon. A megnyugvást különösen' az 
a körülmény váltja ki, hogy c beszéd 
nyilván önvallomás jellegével bír, 
mert, u miniszter inagu is belátja, hogy 
elődjeinek

egyoldalú pénzügyi yolitikáju nem 
felelt meg az ország érdekeinek 

és ál kell térni egy ulyun politikára, 
amelyben u pénzügyi szempontok szo
rosan összekapcsolódnak az ország gaz
dasági éleiének fontos érdekeivel. A 

i péuzügyminisze.tr ur múltja kell hogy 
I garanciát nyújtson; arra, hogy az el- 
I követett hibák őszinte elismerésénél 
, nem fog megállani, hanem tettek fogja 
I nyilvánítani az nj irányzatot. Kétség- 
| leien, hogy a helyzet, amelyben a póuz- 
' iigyininiszteri 1 széket elfoglalja, rendkl- 
I viil nehéz. A pénzérték ugyan már 
| stabilizálódott és a gazdasági élet kai - 
jkulóriós alapja ebből a szempontból 

iMJzitivumokou nyugszik, azonban e sta
bilizációból kifolyólag és eltol függet
lenül is súlyos válsággal küzd az. ipar, 
a kero.sk'xielem és a hitelélet. Jgazsúg-

I tálán súg volna és feltétlenül túlzott 
kövelclés a péuziigyi kormányzattal 
szemben, ha minden gazdasági kérdés 
megoldását és a krízis teljes eliminálá
sát csupán a pénzügyminiszteri intéz
kedésektől várnék, azonban az is két
ségtelen, hogy a gazdasági élet saját 
egészségének ovolncióját csak akkor 
fejtheti ki, ha a kormányhatalom félre- 

i teszi a rideg financiális szempontokat 
i és mindem készségével, minden törekvó- 
' sávéi és igazi megértéssel szegődik a 
' gazdasági mtiuka szolgálatába.
j Nem szabad abból kiindulnia, hogy 
' egy nemzedék néhány év alatt 
j tegye jóvá mindazt, amit a háború 
I és az azt követő idők elpusztítottak.

i A pusztítás időtartama nem elegendő
■ az elpusztított javak termelésére, inért 
nyilvánvaló, hogy a rombolás mindig 
kevesebb időt igényel, mint az épitke- 
zés. Nálunk fokozottabb mértékben ér
vényes ez mint más, a háborút szintén 
végigszenvedett országban, mert mi ná
lunk nemcsak javak pusztultak el. ha
nem évszázadok óta hozzánk tarozó or-

■ szágniszek szakadtak el tőlünk, szoros 
i gazdasági kapcsolatok szűntök meg,
merőben uj helyzetek keletkeztek, ame
lyek uj oriontálódást, gazdasági érté
kek uj elhelyezkedését teszik szüksé
gessé. K nehéz időkben sajnos nemcsak 
hogy nem láttuk a kormányhatalom 
gyámolitó kezét, hanem a gazdasági 
élet munkásai lépten-nyomon oly aka
dályokba ütköztek, amelyeket az állam
hatalom tornyositott fel előttük. Soha 
még nőm történt annyi lutózkedés az 
államhat alom részéről gazdasági téren, 
mint ezekben az időkben és

toka nem tapasztalunk oly kevés 
megértést ezekben az intézkedések 
ben a gazdasági élet igazi érdekei
vel szemben, mini éppen a legutóbbi 

esztendőkben.

De nemcsak intézkedések és rendelni ok 
gátolták az élet, szabad mozgását, ha
nem intézmények is.

Az államhatalom nemcsak hogy gá

Szilárd a magánforgalom
Egész napon át szilárd irányzat érvényesült a vasárnapi magán*  

forgalomban. ílénk forgalom mellett délelőtt kb. öt százalékkal emel
kedtek az árfolyamok és délután, amikor természetszerű szünet állott 
be, erősen bizakodó maradt a hangulat. A vasárnapi magánforgalom
ban a következő árfolyamokat jegyeztük fel: Magyar Hitel 555, Ma
gyar-Német 25, Angol-Magyar 54. Földhitel 285, Kereskedelmi Bank 
1.380, Általános Takarék 155, Pesti Hazai III.800, Budapesti Gőzmalom 
171, Általános Kőszén IIJ.600, Salgő 84®, Athenaenm 130, Franklin 100, 
Rlgler 85, Ganr-Danubins TII.100. Ganz-Villamos 1.800, Hazai Fa 120, 
Ofa 580, Magyar Cukor 11.000, Nova 180, Georgia 470, Izzó 800. Spódium 
180, őstermelő 200, Górni 350.

tolta a gazdasági munkál, hanem ilio- 
gitlm konkurronciút is leromlott é$ is- 
tápolt a szabadforgalomban működő I 
szervek ellen. A háborús viszonyok 
okozta zárt gazdasági területen indo
kolt ideológiából az államhatalom éve
kig nem tudott kivetkőzni és ujraalko- 
tott, vagy lóvábhlejleszte.il olyan ál
lami támogatásban részesülő szór vöket., 
amelyeknek nem volt létjogosultságuk 
és amelyek a liáhoriia gazdasági szer
veknek egyébként is csak gyenge után
zatai voltuk ugy a teljesítő képesség, 
mint a megkívánt altruizmus szem
pontjából. Amíg azonban a háborús 
gazdasági szervek legnagyobbrészt a 
meglevő élő gazdasági organizációkat 
igyekeztek bekapcsolni és konzerválni, 
addig

az uj protekciós szervezetek nyíltan 
hirdették a harcol az a<lófí:clö ke

reskedelem ellen

és programjukba vették azt, hogy év
százados gazdasági folyamatokat uj 
medrekbe tereljenek, amely medrek 
sekélyeknek bizonyullak és nőm tud
ták megakadályozni a kártékony ára
dást. A privilegizált intézményük fen- 
farfásu. nagy áldozatokat követolt és 
ezeket az áldozatokat az adózóknak kel
leti meghozni.

A forgalmi adórendszer Európa min
dé# országában a szerzett tapasztalatok

A Mid-European és a pesti piac
Dr. Stein Emil nyilatkozata

A pénzügyi, és gazdasági körökben | áll. az angol pénzügyi élet egyik 
megállapíthatóan nagy visszhangot| ósmcrí akinek a részvé-

, -—-•■ K,.j<i az új
pénzügyi vállalkozás alaposságának, 
tudomásom szerint a Mid-European 
1 millió font alaptőkéié csakis egv 
kiindulási bázis, amit hihetőleg már 
a. Evőben fel fognak emelni. 
A Alia-huropeun már eddig is jelen
tős vásárlásokat, hajtott végre s tő
keereje útján az erősen lecsökkent 
árfolyamú közép-európai részvé
nyeknek egész tömegét, van módjá
ban öszevásárolni.
“ Hogy a magyar pénzügyi élet 

m®sA éppen Uambroékkal és nem 
például a Bank of Englanddal került 
közelebbi nexusba, az .éppenséggel 
«í’W dehoncsztáló.*  A Bank of Eng 
lamlnak tudvalevőleg koránt sincs 
meg az a kommerciális mozgékony 
sagn, ami egy internacionális vállal
kozás lebonyolításához szükséges. 
. ““Nézetem szerint a magyar gaz- 

daaági életnek minden oka meg van 
arra, hogy a külföldi tőkéket bár
honnan is jelentkezzenek, a legna
gyobb örömmel üdvözölje. Aki pedig 
a Mid-Europeun mögött álló angol 
erdeketseget s a minden képen príma 
Hambro-bankliázat lekicsinyít, az 
—• enyhén szólva — igen nagyfokú 
tajékozatlagságot árul eL

Eg.véb jó helyről még azt az infor
mációt is kaptuk, hogy a Kereske
dem i Bank egyelőre még nem a hi
vatalos expoziturája a Mld-Euro- 
pean-nak, mindössze az a valóság, 
hogy a Kereskedelmi Bank már 
hosszabb idő óta állandó tárgyaláso
kul folytat a Mid-European-nal, s 
különféle mejrhízáaokat bonyolít le 
az, angol konzorcium megbízásából, 
amelynek részéről egyébként magú 
Hambro bankár is legközelebb Bu
dapestre fog érkezui.

r i? . i • . MnoM.miHvMiunuNvge., akineK a j
keltett unnak a híre hogy London-1 tele máris komoly garanciáin Imii Af 7z/_ fC'i/i*zi*ir»ziM  /’ni'/iYzii'n / * zi *i  7*.#z/  '11.11 * ■ .hun Mid-European ('orpovalion Ltd. 
néven egy pénzügyi konzorcium ala
kult azzal a kimondott szándékkal, 
hogy a német, osztrák és magyar 
piacokon az egyes vulőrökből na
gyobb részvény pakol lekel vásárol
jon össze. Az eddigi hírek szerint ez 
a konzorcium egymillió font alap
tőkével alakult, s eddig már négy- 
szúzezi'r fontol be is fizetlek. A hí
rek azt is tudni vélik, hogy az angol 
konzorciumnak Budapesten a Keres
kedelmi Bank az expoziturája,

A híresztelések természetesen igen 
sok kommentálásra adtak alkalmat 
már eddig is, h akadtak vélemények, 
amelyek szerint a magyar piac 
szempontjából nem igen jelent va
lami mélyreható változást a londoni 
konzorcium megalakulása, miután 
minek a tőkeereje korántsem ad le
hetőséget nagyobb részvénypakettek 
< i ssze vásár 1 á sá r a.

Tekintettel e kérdés jelentőségére, 
kérdést intéztünk Stein Emil dr.-hoz, 
a Ken*Kkedelnii  Bank igazgatója 

; hoz, aki a következőket mondta: 
Semmikép<*n  sem helyeselhctők 

azok a támadások és lekicsinylések, 
uja-bban napvilágot láttak a, 

Mid-European részvé11 y vásárlúsaiva 1 
kapcsolatban. Ez az új angol pénz
ügyi alakulat mindenképen előkelő 
angol finánckörök egyesülését jelen
ti. s maga Henrv (^harles Hanbro 
bankár, aki a Mid-European élén 

I

alapján reformálták, nálunk hiába jaj 
dúl fel a sok érdekképviselet, hiába 
porladoznuk az akták százai a mintez- 
túri uniók Íróasztalain, a jelenlegi for
galmi adó kártékony hatásait a kor
mányzat illetéken faktorai nem akar
ják felismerni.

.1 külföldi kereskedők hatdog wíq- 
eléycdétotel látják, hogy a magyar 
forgalmi adórendelet mennyire •»- 

tdpolja az fí érdekeiket.

óh mennyire megbénítja a balföldi ke- 
roskodeleni versenyképességét

Hasonló jelenséggel találkozunk r 
tranzitó-raktárak kérdésénél is, ahol az 
exportálás: kötelezettség teremtett le
hetetlen helyzeteket és tette illuzó 
riussá a magyar tmnzitó-kereakedel- 
niet Az sem volt eaekólyaég, amikor 
egyes cégeknél észlelt visssaéléeek 
miaft a tranziló-raktárak használatát, 
az egész vonalon felfüggesztette a 
pénzügyminisztérium és

az ártatlanok százait sújtotta né
hány vétkes cég visszaélései miatt

Lehet, hogy ez a megoldás kényelmes 
volt a hatóságok részére, de talán még
sem ennek a szempontnak kellene dön 
tőitek lenni ilyen kérdések elbírálásá
nál. Látjuk, hogy Amerikában is tör
ténnek csempészések hajók utján az 
alkoholtilalom elleuére, nem hisszük 
azonban, hogy eszébe jutna egy ame
rikai miniszternek ezért a hajózási 
forgalmat beszüntetni.

Még sok ilyen tünet volna, amelyet 
fel lehetne sorolni, de azt hiszem a 
fölhozott példák Is elegendők arra, hogy 
a pénzügyminiszter ur meggyőződjék, 
miszerint lág tere lesz programjának’ 
kifejtésére, amelynek értelmében az. 
államnak minden erejét bele kell vinni 
a magángazdasági élet helyreáll táróra.

PosztőkeresKedelml uállalat
M.,y«r Konkk. ,ó - Müvek H.-T. We,,clín„ 
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Sürgős a cseh és lengyel 
kereskedelmi szerződések megkötése 
Paupera Feronc dr. elnöki székfoglalója a eseti-magyar 
kamara közgyűlésén — Steiner Antal dr. előadása az OKISZ 

értekezletén

I

I

Bécsbe csábítják 
a magyar vásárlóközönséget 
A kereskedelem és a fogyaizfd Is károsodik 

a rossz gazdisági politika miatt
Az új vámtarifa életbelépése és a 

behozatali korlátozásuk megszünte
tése óta a gazdasági érdekképvisele
tek már számtalanszor felhívták a 
kormány figyelmét arra a körül
ményre. hogy különösen a forgalmi 
adórendszernek osztrák mintára va
ló sürgős megreformálása nélkül a 
magyar fogyaszt óközönség teliető- 
Bebb része szükségletének beszerzé
sére Becs felé fog gravit-álni, s ez a 
körülmény kapcsolatban az utódál
lamok gyáripari vállalatainak ked
vezőbb eladási lehetőségeivel ka
tasztrofális helyzetbe sodorhatja az 
egész magyar kereskedelmet és 
ipart.

Az érdekképviseletek flgyelmczte- 
llésének élénk visszhangja támadt a 
napi sajtóban is, aminek eredménye 
sjos nem az lett, hogy a kormány 
gyekezett volna a helyzeten gyors 
és erélyes eszközökkel segíteni, ha
nem csupán az, hogy a magyar vá
sárló-közönség •figyelme reá terelő
dött az olcsó beszerzési forrásokra, 
t» valóságos batyuzó-népvándorlás 
indult, meg Becs felé. Ennek a ká
tyúzásnak következménye gyanánt 
Azonban most már meg lehet állapí
tani, hogy a Bécsibe rá n dúló fo
gyasztó közönség reményeiben gyak- 
jan keserűen csalatkozott.

A bécsi kereskedelem ugyanis 
rövidesen felismerte a kínálkozó 
konjunktúrát, s igyekezett azt a 
maga számára hasznosítani. 
Ami rossz minőségű és silány 
áru Bécsben volt, azt mind az 
olcsóságokra vadászó derék ma
gyar közönség vásárolta meg. 
és szállította haza a magyar 
rcskedelem és ipar, de amint 

derült, saját kárára is.
Éppen ezért kívánatos volna 

[magyar fogyasztó közönség tu

Gazdasági körök részéről

I

ke
hi-

alm
____ „______ ________ .npasz- 

i’talatain okulva megszüntetné a be
lesi kirándulásokul, s mielőbb visz- 
iBZgtérno regi, megbízható beszerzési 
pofra Kaihoz, melyek már az üzleti 
tylszoúy további foníuvtása'erdőké
iben is szolid és lelkiismeretes kiszol- 
jgálásia törekszenek, s nem tekintik 
In ín/L^yaV fogyasztói úgynevezett 
„futó vcndég“-nék. EltŐki-nívÖ iüin- 
klen luizapas szemponttól ezt kíván
tja n fogyasztó saját érdeke is. A kc- 
irésl^cdclrrinek pedig az a feladata, 
íhogy egyrészt igyekezzék vevőit a 
{valóságos helyzetről fel világosi tani, 
in a bécsi csábítással szemben a lö
khető legnagyobb propagandát kifej- 
(terii, másrészt pedig az, hogy - - ami- 
ire szintén számos esel volt. — ne ál
ljon belföldi címkéknek szívességből 
jvaló rendelkezésre bocsátásával ma
isa- is a bécsi konkurencia szolgála- 
(táha.

Gyökeres javulásra azonban tér- 
tmészetesen csak akkor van kilátás, 
'lia végre a*  kormány is tudatára 
•ébred azoknak a károknak, mélye-1 
két. helytelen gazdasági politikájú- 
val okozott, s megfelelő iuíézkedé-j 
sekkel siet a kereskedelem, ipar és | 
fogyasztó közönség segítésére.

Alapfttatott tn87. Saját gyártmányú
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________ _ ________ egyre 
gyakrabban és élénkebben merül 
fel az a kívánság, hogy különösen 
a szomszédos államokkal a kor
mány minél előbb kösse meg a ke
reskedelmi szerződéseket, s ezzel 
mozdítsa elő a gazdasági viszonyok 
konszolidációját.

Az elmúlt héten két irányban 
nyilvánult meg nyomatékosan ez a 
kívánság:

Paupera Ferenc dr.-wak 
a magyar-csehszlovák kamara ala
kuló közgyűlésén tartott elnöki 
megnyitójában és Steiner Antal dr., 
a lengyel követség jogtanácsosá
nak az öA’LS'Z-ben tartott előadásá
ban.

A magyar-csehszlovák kamara 
alakuló közgyűlésén Paupera Fe
renc dr. rámutatott arra, hogy már 
békeidőben is az osztrák-magyar 
kapcsolattal vonatkozásban legna
gyobb jelentősége Csehországnak 
volt, mert az ipari termelés terén 
a régi Ausztriában is Csehország 
vitte a domináló szerepet. Viszont 
éppen Csehország volt az, mely 
geográfiái fekvésénél és éghajlati 
viszony inál fogva leginkább rá 
volt utalva a magyar mezőgazda
sági termékek beszerzésére. Csehor
szággal szemben ezek a gazdasági 
relációk, melyek évszázadokon ke
resztül eként állottak fenn a ha
bom befejezése után is alig vesz
tetek jelentőségükből. Csehszlovákia 
Magyarország kivitől^ és behoza
tala tekintetében jelentőségében a 
második helyet foglalta el. Viszont 
.Magyarország Csehszlovákiára néz
ve a csehszlovák kivitel tekinteté
ben a negyedik helyet, a behozalal 
tekintetében a nyolcadik helyet kép
viselte.

Látjuk tehát hogy a. kölcsönös re- 
; lácro TőfantanákH ésápolása mindkét 
államra vonatkozólag elsőrendű l.ét- 

■ crdJ‘k és sziikségszóiüség. 
1 Csehszlovákia eddig 19 állammal 
i kötött kereskedmini1 szerződést, és 
, mi eg.v-kéf szerződéstől eltekintve, 
I még ma is izoláltan állunk. Már 
! v«*dig,  hogy népeik jól felfogott 6r- 
; deliében a leggyülölködőbb államok 
i is mennyire céltudatosan menekül- 
I nek a gazdasági izoláltság elől, ezt 
I legjobban igazolja Németország és 
i Franciaország példája. Meg kell ér- 
, lenünk a világpolitika intő szavát, 

mely mindenütt a megértés, a kö
zeledés, s a világbéke eszméjét hir
deti.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki 
I megnyitó után Varrecka. Hugó 
| csehszlovák követ, B'immerspcrg 
i Fűlöp báró kereskedelemügyi áí- 
! lamtitkár, Bélatiny Arthur a Bu- 
| dapestj Kereskedelmi és Iparka- 
: mura elnöke és még löbben szólal
jak fel, majd megejtették a válasz- 
1 fásokat. melyek kapcsán elnök 
Paupera Ferenc, társelnök Bachcr 
Emil, alelnökök Ledermann Mór, 
llolzer^ Sándor, Roller Zsigniond, 
StuxSándor, Templc Rezső és Vér
tes Emil, az elnöki tanács lagjai 
Szávay Gyula, Heinrich Aladár, . 
baro Schossberger. Rezső, Frei/ 
Kálmán, Reisz Jenő, Mondd Pál. j 
Áo?;í/es Erpő, Flcischl Sándor, dr. 
Hirsch Albert és Schreicr Jenő ■ 
lettek.

Az OKlSz november 20-iki érte- ■ 
kezletón tartott előadásában dr. < 
Steiner Antal, a lengyel követség ] 
.logtanásosa rámutatott arra, hogy j 
a magyar-lengyel árucsere forgalma 
magába foglalja a legfontosabb cik- i 
keket. Lengyelország kiviteli r.ik i 
kei: a szén, fémáruk, gyapotszöve- t 
lek, nyersfa, gyapjúszövetek, fa- t 
n.lgyartmány, cink, kőolajtermé- j 
kok, lonnlak, élelmiszerek sl.b. lm- I 

. portcikkoi: gj , k.'____ _________ _________ ____ ___ _ _____
telt bőr. gépek, salétrom, sziksó, jazása és minden redukciója nékiil 
mlJamossag) anyagok, déli gyű-1továbbra is fenturiani.
molcs, bor, stb. I Ilyen körülmények között az Or-

. '1 agyarország és Lengyelország szagos Kereskedő és Iparos Szövet- 
kozott jelenleg nem áll fenn szer-...........................................................
z°deses viszony, mi g\ iszoni Len-

•yapju, gyapot, kikészl-j üzletüket a személyzet megfelelő dí-

séjQ szükségesnek tartotta, hogy az 
üzleti záróra kérdését napirendre. iifi \ IK/.OIIL AJV.ll- U/.ltttl flUlVltl IWLUVBVI. llUJfll CIIUI C

. gyelorszag úgyszólván Tlurópaösz- tűzze, s elhatározta, hogy előzetes 
szamba jöhető államaival a lég- állásfoglalás nélkül az aíkalmazot- 

I több kedvezmény alapján kereske- luk érdekképviseleteinek bevonása*

delmi szerződést kötött, .ugy hogy 
Lengyelországba áruinkat csak a 
helyi vámtétel lefizetése ellenében 
vihetnők ki.

Legfontosabb cikkünket, a bort 
bevinni lehetetlen, mert az uj len
gyel vámtarifa szerint 100 kg bruttó

ként 35.000 ma^v.r i, 
meg, ugyanakkor amidőn"””11 !cleI 
osztrák, francia 'U011 az <>Ia«r ennél köves"®

így Lengyelorsyó-ri/. • ilünk egyre csökken. Ézért"a° kivite- 
is .esereforgaluiat helvrP rí?™?- 

tani os mielőbb meg kiül ks ?Ui' 
magyar-lengyel kereste,iái .tui a ződést. A lengyel koS“‘, 
dó, sőt kívánja a szerződi, dalian, 
ősét, míg a magyar korm^5- 

laspontja az. l10gv •> ? Ua'ly El
váló szerződéses tárral k*f Clellbl 
kezdésére csak a Skk 1 k- “«• 
trákokkal való tiírávnia. i ís 0S7' zéso után kerülhet®'*  k betl* 

rt.yvx uiiiiuii im hZJVi iiib -luu kg DruilO . A nagV t0ÍS7Ó«nl f i , 
borért 200 zlotyt, vagyis 200 svájci sért az ÖKlSz nevóbn^AT0^ °lőadá’ 
frankot kellene fizetni, ami literen- I dór társelnök mondntí v^0,íer S,’ln'

I

A vámhivatalok nem tudnak eligazodni 
az uj vámtarifa tététéi hözött 

Ugyanazt az árut különböző nagyságú vámokkal sújtják 
Az uj vámtarifa a maga teljessé- 

gvuvii j*<<  s nvaii, jrjxni, meri
a kormány csak a behozatali tila
lom alól felszabadított árucikkekre 
vette át az uj vámtarifa egyes té
teleit, máris tömegesen mutatkozik 
annak a jele, hogy a vámhivatalok 
és a vámkezelő személyzet az uj be
osztásról kellően kioktatva nincs és 
azokkal a technológiai ismeretek
kel, amelyek az uj beosztás megér
téséhez szükségesek volnának, egy
általán nem rendelkezik.

Hivatalosan és félhivatalosan a 
kereskedelmi miniszter és szakelő
adói maguk is kijelentették, hogy 
az uj vámtarifa kezeléséhez szüksé
ges jártasság megszerzéséhez több 
hónapi tanulmány kell és ez is 
egyik indoka volt aníuik, hogy a 
vámtarifa parlamenti letárgyalását 
a kormány sürgette, másrészről pe
dig az életbeléptetést január Lére 
halasztotta. Mint minden kormány
intézkedést, úgy ezt is jellemzi az a 
következetlenség, hogy a hivatalos 
nyilatkozatok dacára az uj vámta
rifában foglalt, beosztások nagy ré
szét a kormány mégis életbeléptét te 
anélkül, hogy a vámszemélyzet ki
oktatásáról megfelelőek gondosko
dott volna.

Miirt mindén kétes; esettben, ami
dőn a. vámtarifa több tétele látszik 
alkalmashatónak, a vámhivatal és 
a vámkezelő személyzet a vámta
rifa törvény rendelkezéseinek meg
felelően is természetesen az a vám
tételt alkalmazza, amely

az államkincstárnak magasabb
bevételt jelent.

Az egyöntetű eljárás hiánya azon
ban a gyakorlatban olyon erediné-

Az. uj vámtarifa a maga teljessé-, nyeltet, produkál, amelyek „ i 
±!w„ tó!!- | “értékbe..

| roskedelcmrc, egyúttal pedig

a versenyviszonyok térin 
egyenlőtlen helyzetet teremt.

Megtörténik ugyanis, még pedii 
Igen gyakran, hogy olyan árakat 

a .van’tnrif“ k«t vagy több 
tetele ala is sorozhatok, az ogvik 
vámhivatal az alacsonyabb, a má 
sík pedig a magasabb vámtétel szó- 
ri'nt vámolja el, illetve egyes áru
kat egyszerű vámtétel terhel meg 
míg ugyanolyan minőségű árukat 
egy másik vámhivatal

50 vagy 100% pótlékkal súlyt.
Az a piaci helyzet áll tehát elő, 

hogy egyik kereskedő alacsonyabb, 
a másik magasabb v'— -l!l ” 1 ■ 
bel ve tudja áruit 
egyes vámtételek 
kiütve

sokszor 100%-ot „.......... . ....... ...
differenciát jeleni.

Konkrét esetekben az érdekeltek 
előterjesztéssel is fordultak az, ille
tékes minisztériumokhoz, amelyek
ben a vftás kérdés végleges eldőli;, 
tőkét, 'és /(Üldözését kérték.

Nézetünk szerint azonban ez az 
eljárás nem elégíti ki a kereskedem 
lem igényeit, hanem intézményesen 
kellene gondoskodni arról, hogy a 
vitás esetek azonnal és lehető rö
vidséggel hiteles magyarázat utján 
eldöntessenek, nehogy a kereskedő
lem és a fogyaszt óközönség szen
vedjen a kellően még ki nem tani- 
tott vámkezelő személyzet járatlan
sága miatt.

vámtétellel tor- 
beszerezni, ami 
magasságát te-

is meghaladó

val unkától rendez, hogy az olt el
hangzó felfogások alapján minden 
i rán yban k i elégi tő és köziucgnyug*  
vast keltő megoldást találjon.

, Ettől függetlenül -- úgy mint na 
elmúlt években — az idén is kérel
mezni fogja a Szövetség, hogy » 
karácsony előtti héten az üzletek 
nyiivat adásának korlátozására vo
natkozó rendelkezés fiiggesztessék 
fel, s előreláthatólag a kereskedelmi 
miniszter ennek a kérelemnek telje
sítése elől nem fog elzárkózni.

Szabályozni Kell 
a záróra Kérdését

Karácsony előtt minden esetre 
felfüggesztik a zárórát

Az üzletek nyitvatartásának kor
látozása mindinkább súlyosbodó 
terhet jelent a kereskedelem számá
ra. melynek a mai viszonyok között 
szüksége volna arra, hogy az eladási 
lehetőségeket a legintenzívebb mó
don kihasználja. A fogyasztó közön
ség igen tekintélyes része hivatali I 
és kenyérkereseti elfoglaltságánál 
fogva csak hat óra után van abban 
a helyzetben, hogy szükségleteit be- 
zzerezhesse, s így kétségtelen, hogy 
a határai üzletzárás a vevőközönség 
egy része számára a vásárlást meg
nehezíti, s ezzel korlátozza az üzleti 
forgalom teljes kihasználását.

A kereskedelmi ás ipari körök 
ugyan tisztában vannak az üzleti 
idő szabályozásának szociális jelen
tőségével, másrészt azonban kétség
leien ül szociális jolentéősggel bír 
r.z a kérdés is, hogy a mai munkaidő 
fentartása melleit képesek lesznek-e

TELEFÓNSZÁMOK:
2-23, 165-25, 191 31
<•"______.
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A íexfilgyárosoh íermsriien izgatnak 
a keresHetíslem ellen

Uz Diletház építés kudarca után közvef'en eladással kísérleteznek
. ilAnnr.1.. .. nl/,.F „ I j ,rl,., r„t. 44 1,„< 4-/.1, ,,1 _Csak néhány hónapja, hogy a 

r-vtilgyarosok Országos Szóvetsé- 
/ének cKyik .yejóúijc mozgalmat 
indított aoban az irányban, hogy a 
ívárak létesítsenek áruházakat, mé
ltó a kereskedelem kikapcsolásá
val az iparcikkeket'egyenesen a fo- 
/vasztóhoz juttatnák. Amint isme
retes as OKISz kezdeineuyczésere 
, Budapesti Kereskedelmi es Ipar
ijára behatóan foglalkozott ek- 
L-or a gyáripar kereskedelemellenes 
törekvésével, úgyhogy az áruházak | 
építésének terve csupán felvetett öt
let maradt, melyért a felelősseget! 
még a mozgalom kezdeményezője 
sem akarta vállalni. A textilgyáro- 
gok és a kereskedelem között kiélé
sedéit ellentétek ekkor némileg eny
hültek, annál is inkább, mert a ke
reskedelem a gyári áruházak létesí
tésének terve ellen nem azért tilta
kozott, mert túlságosan veszedel
mesnek tartotta volna az illetékte
len versenyt, hanem főleg azért, 
mert, ezeknek az áruházaknak fel
építése, sőt tervezése is lényegében 
tüntetés volt a gyáripar részéről, 
mely azt célozta, hogy a kereskedel
met a közvélemény, úgyszintén a 
fogyasztóközönség szemében ferde 
világításba helyezze, s bizonyos de
magóg izgatást fejtsen ki abban az 
irányban,, hogy a kereskedelemnek 
kikapcsolása az árak olcsóbbodá
sára vezethetne, s így a textilcikkek 
mai magas árainak nem a fantasz
tikusan túlzott aranyvám, s nem a 
magyar gyáripar önkényes ársza
bása, hanem a közvetítő kereskede
lem indokolatlan nyerészkedési tö
rekvése az oka.

Sajnos, azonban a textilgyároso
kat az elszenvedett első kudarc nem 
győzte meg arról, hogy a kereske
delem ellen folytatott tervszerű iz
gatás minden tekintetben káros, s 
sokkal előnyösebb volna az ország 
gazdasági érdekeinek szempontjá
ból, ha az ellentétek fokozása he
lyett inkább a kereskedelem rokon- 

igyekeznének megnyerni.
A Textilgyárosok Országos Szö

vetségének titkára ugyanis a közel
múltban ismét célszerűnek látta, 
hogy a napi sajtóban egy bombát 
helyezzen el a kereskedelem ellen, s 
kifejtse annak szükségét, hogy a 
gyáripar a maga cikkeit a nagy
kereskedelem teljes kikapcsolásával 
közvetlenül r* ..xi
értékesítse.

Felesleges hangsúlyoz inuk, hogy 
egy érdek képviselet titkárának a 
nyilvánosság előtt elfoglalt állás
pontja néni tekinthető csupán ma
gánvéleménynek, s az abban foglalt 
tendenciáért felelős a Tcxtilgyáro- 
sok Orszgos Szövetsége is. Ez a ten
dencia pedig nem lehet egyéb, mint 
o kereskedőimnek ismételten ferde 
helyzetbe való állítása a közvéle
mény és a fogyasztóközönség sze
mében. Ha ugyanis egy gazdasági 
érdekképviselet komoly akciót kez
deményez, s uzt őszintén megváló- 
sibani törekszik, semmi oka sem le- 

l,0£y a maga tagjait — 
ku önösen amidőn néhány gyári 
Vállalatról van szó — a napi sajtó 
útján tájékoztassa és szervezze. Az 
ilyen ok nélkül való megnyilatko
zás tehát csak azt a célt szolgálhat- 

j’.melyre már fentebb is utaltunk.
Alindenesctre sajnálatos volna, 

ha a textilgyárosoknak ez az újabb 
manővere sikerrel járna és éket 
verhetne az eddig teljes egyetérlés- 
•>en dolgozó nagy- és kiskereskede- 
h‘m közx>. Szerencsére azonban a 
textilgyárosok Országos Szövetsége 
titkárának személyisége minden 
egyebre inkább alkalmas, mint, ar
ra, hogy fejtegetéseivel bizalmat 
ébresszen a kereskedelem körében. 
A főváros és a vidék kereskedői

még aligha felejthették el azt a 
módszert, melyet az egyik háborús 
központ éppen a textiláruk bejelen
tési és beszolgáltatási kényszere 
kapcsán követett. Nem felejthették 
el azt, hogy a bejelentési kényszer 
elrendelése és a. bejelentési határ
idő lejárta után szerény felhívás je
lent meg a lapok hirdetési rovatá
ban, mely bejelentési kényszer alá 
eső árukat keresett megvételre. 
Amidőn azután a háborús' rendel
kezések labirintusában járatlan ke
reskedők megtették ajánlataikat.

csakhamar kiderült, hogy az ártat
lan hirdetés mögött a szóbanforgó 
központ, húzódk meg, akik ezzel a 
kétes tisztaságú eszközzel ugratták 
be a. jóhiszemű kereskedelmet, hogy 
azután „erkölcsi igazsága**  tudatá
ban foganatosíthassa a „megtorló*  
lépéseket.

Az a körülmény, hogy a beugru-

Dák, hogy a szanálási törvényben meg
állapított költségvetési keretek egyen*  
súlyához nagy érdekek iűződnek, tekin
tettel azonban arra, hogy ez a bevétel 
a városoknak. engedtetett át a kért fi
zetési halasztás a szanálási akció sike
rét nem befolyásolná, legfeljebb a váro
sok háztartásában mutatkozna átmene
tileg bevételi hiány. Ez azonban sokkal 
kisebb gazdasági bajt jelentene, uiint.................................. ‘ .. i KiBCUo Kazuusagi unjr, juieuu:iii-, mmi 

tasra es fel rév ezc.esre alkalmas az a gUZdOf}ági rombolás, amelyet az 
közlemények most mar a hirdetési beliajtusa a kisexiszten-
rovatból a kozgazdasagi rovatba 1 (.illk körében végczue.
férkőztek, mitsem változtatnák,tar- jja azoDbau a kormány e fizetést ha
talmi es erkölcsi megbízhatóságú- ; jasztásuak általánosságban való elren- 
kon, melyről a kereskedelem tiszta (lélését a szem előtt tartandó össze® 
kenet alkotott magának. Éppen ; sz unpontok mérlegelése után teljesithe- 
ezért a fextilgyátosok újabb kísér- I tőnek nem találná, azt kéri a Szövet- 
létezésé előreláthatólag, éppen olyan ség, hogy a 200 aranykoronánál kisebb 
eredménytelenül fog végződni, mint ' adóteherrel megrótt kisiparosok és kis- 
az eddigiek. 1 kereskedők részére adja meg ezt a ha-

| “peu o rendeletnek kibocsátás a 
városok háztartása szempontjából sem iKiODBn jeienicSB

Több mint 50 százalékkal emelkedtek a vámbevételek l^kXg^d“nríS^c?ÖUoS: 
költségelőirányzat fiOk következtében a jövő év tavasza 

több- előtt ezek az összegek amúgy sem foly-
! Smith főbiztos jelentése az államház- 
I tartás októberi hónapjáról a napokban 
jelent meg a TÉBE kiadásában s min
denekelőtt megállapítja, hogy az újjá
építési kölcsön biztosítékául lekötött 
állami bevételek októbor havában lé
nyegesen meghaladják az előző hóna
pok eredményét, mert júliusban 11 há
romtized,—13 kéttized, szeptemberben 15 
egy tized millió aranykorona volt a he
vétől, addig októberben a bevételek 
összege 19 millió aranykoronára emel
kedik.

Az októberre készített, költségvetés 
szerint a nyers bevételeknek 33.1 mil
lió aranyokornát kellejt volna kiten- 
niök, a költségvetési hiány pedig 5 
nyolctized millió aranykorona lett vol
na. A valóságban vett bevételek 7.8 
millió aranykoronával haladják meg a 
költségvetési előirányzatot s így nz ok
tóber hónapban az 
millió aranykorona felesleggel kellene 
rendelkeznie.

Schmith főbiztos ___ ... __ ________ _______
nek ezen általános adatai biztatólag j lényegesen meghaladták az újjáépítési 
hatnak mindaddig, míg az egyes bevé
teli tételek felsorolásából nem tűnik ki, 
hogy az októberi hónap kedvező 
ményo milyen bevételi forráskora vezet
hető vissza.

Első pillanatra feltűnik az a nagy 
ugrás, mely a vámjövedelmeknél mu
tatkozik. Szeptemberben 97, októberben 
pedig már 148 milliárd papírkorona a 
vámbevételek összege, uoha ■ az arany- ; lés 
korona 17.000 szeres szorzószáma tér- boréi 
mészetosen változatlan maradt, yfz ok- I az optimizmusra t 
lábért bevétel tehát, több mint 50%-os I sere, hogy a kormány ----- .. .
emelkedést mutat a szeptemberivel | nagy áldozatok valóban a kívánt ered- IX;, 
szemben. Ehhez meg hozzátehetjük, mennyel fognak járni.

államkincstárnak 2

a kiskereskedelemnél

^aaaaaaaaaaaa AA^AAA

í

októberi jolentésé- 
adatai

hogy a novemberi 
további 60 milliárd papírkorona 
leire számít a vámbevételek terén.

Ez a nagy szaporodás, mindon ellen
tétes állítással szemben, elsősorban 'nem 
a behozatal felszabadításával bekövetke
zett nagyobb behozatali forgalomnak, 
bánom azoknak a magas vámtételeknek 
köszönhető, melyek a behozatal felsza
badításával kapcsolatban életbelépték. 
Ha még figyelembe vesszük a forgalmi 
adóbevételt, továbbá a cukoradó és a 
sójövedék jövedelmeinek szaporodását: 
akkor nyilvánvaló, hogy a látszólag 
kedvező eredményt csupán a fogyasztás 
újab bmegter bélésének, a drágaság 
mesterséges fon tartásának tudható be, 
s így a folyamatban levő szanálás fo
kozatosan az ország dolgozó lakosságá
nak teljes elszegényedéséhez vezet.

Do nem tekinthető kedvezőnek az ok
tóberi eredmény azért sem, mert ösz- 
szevetvo az első négy hónap eredményé
vel, arra a megállapításra vezet, hogy 
a kiadások ezalatt a négy hónap alatt

nánuk be.
Amennyiben pedig a városoknak át

engedett adóbevétel ezen részének idő
leges elmaradása a városok háztartásá
ban mégis okozhatna átmeneti zavaro
kat, a kormánynak módjában van a 
Pénzintézeti Központ utján nyújtandó 
kölcsönnel a városokat kisegíteni.

fi posta nem elégíti KI 
a csomngszáiiltásí Igényeket 

Ujja kell szervezni a Hirsch-pústát
A magyar posta azon intézményeink 

közé tartozik, melyek a háború előtti 
időkben kifogástalan működésükkel 
külföldön is bec.sülotet szereztek az or
szágnak. Am minden megbízhatósága ’ 
dacára sem tudott mindenben alkalmaz- 

L kod ni a kereskedelmi igényekhez, amc- 
• | lyek különösen a csomagszállítás és ki- 

1 szolgálás gyorsasága tekintetében olyan 
. . tó. /-tó..,tó.~L tó____ tótótó.. aminők
egy állami, tehát bürokratikusán admi*  

1 nisztrált szervezet keretében meg nem 
| oldhatók. Ott azonban, ahol a k ereske*  
■ dohát forgalom ilyen igényekkel lépett 

I, a. posta sohasem gördített akadályt 
I az elé, hogy az állami gépezet hiányait 

se-^ve- I üiagánvállalkozás pótolja. Különösen 
eddigi I bevált intézménye volt a békebeli po6- 

dnns ! teforgalmuak az ú. n. El irsch-posta, 
i amely a csomagforgalombaD tett nagy*  

• «•““/ 
.lAb.n . Mvin, ered- a. " uiegbihatór rsgaí.

terv 1924/25-re megállapított sZínvona- i ® ."!gá,as aha w*iunivTe Ci.a o Unom ni .nolvnt n-z ^'’otelnjénycköt támasztottak.lát s majdnem elérik azt, melyet az új
ered- ; jáépítési terv az 1925/26. évre irányoz • - - — - - - • ■ - - ugyan

de kő

évre 
elő. Ezzel szemben a bevételek 
szintén szaporodást mutatnak, 
rántsem a kiadásoknak 
arányban s távolról sem érik el «« 
1925 26-os előirányzatot. Miután pedig 
az újjáépítési terv célja a köitségve-

■ *■*-,  egyonsúlyhahozatal8: az ( 
•dmények alapján semmiféle ok sincs '

megfelelő i í
ik el az

Adcfizeíési halasztási 
a Kisipar és RisKerBskedBlem számára 

Az OKISZ akelúla az ipar és kereskedelem érdekében
A kényszerklöcsön, az álami kölcsön- 

clőlegek és a vngyonváltság az 1924. 
évben annyira igénybevette a. kerskedö- 
leiu és pira teherviselő képességét, hogy 
mire a normális adófizetési kötelezett
ség időpontja elérkezett, a kisebb gaz
dasági exisztoncíák ereje teljesen ki
merült. Kimerült pedig éppen a kor
mány intézkedései következtében, ame
lyek nemcsak a most említett megterhe
lések kíméletlen behajtásában nyilvá
nultak meg, hanem a kiviteli ós beho
zatali korlátozások merev alkalmazá
sával minden gazdasági lendületet is 
elfojtottak.

Az Országos Kereskedő- és Iparosszö- 
votsóg, amely kisiparos és kereskedő 
tagjaival fontartott állandó kapcsolata 
révén korán felismerte azt a veszélyt, 
amit a keresőt! és jövedelmi adónak 
egyszerre ós egy összegben, november 
15-én való behajtása a kisebb exiszten- 
'•iákra jelentene.

előterjesztéssel fordult a kereskedő. 
Icmiigyi és pénzügyi miniszterek
hez!, amelyben a kiskereskedők és 
kisiparosok kereseti és jövedelmi 
adójúnak befizetésére fizetési hala

dékot kéri.

aA felterjesztés rámutat arra, hogy 
kereseti adónak a bevallások figyelmen 
kívül hagyásával, sokszorosan felemelt 
összegben történt kivetése folytán kis
iparos és kiskereskedő nincs abban a 
helyzetben, hogy egész évi adóját most, 
november 15-óig kifizethesse. A fogyasz
tásnak minden tőrön érczl|otő megcsap
panása következtében ugyanis a kis- 
exisztenciák túlnyomó nagy részének 
üzleti bevétele alig elegendő arra, 
hogy az üzleti rezsiköltségeket és a csa
lád eltartására megkívánt kiadásokat 
fedezze. Mindezek a körlmények indo
kolttá tennék, hogy a m. kir. kormány

- nz általános gazdasági pangás képét 
felismerve — kivételes hatalma alap
ján olyan kímélet! rendszabályokról 
gondoskodnék, amelyek az adóbehajtás 
szigorán enyhítenének és ezzel a kis- 
oxisztcnclúk tömeges összeroskadásának 
veszélyét, elhárítanák.

Az OKISz ara kéri tehát a kormányt, 
hogy oly rendeletét bocsásson ki, amely

az általános kereseti adónak befi
zetési határnapját 1924, évi novem
ber hó 15-ről 1925 március hó 1-ére 

halaszt ja. •

• amely teljesen alkalmazkodni tudott a 
I kereskedelem igényeihez.

A mai magyar postaszolgálat mellett 
is égetően foutos volna többek között 
a kitünően működött Hirseh-posta re- 
akti válása, amely a csornagforgaloíuban 
a kereskedelem számára igen nagy 
könnyebbséget jelentene.

Tudomásunk szerint folynak is már 
a tárgyalások a magyar kormánnjal a 
Hirseh-posta újbóli felállítása tárgyú- 

azonban 
amely ok

bán, a Máv. igazgatósága 
olyan nehézségeket támaszt, 
miatt ezt u jól bevált intézményt visz- 

I szaállitáni mindeddig nem lehetett. Ma 
már a körülöttünk keletkezett összes 
tuódá Ham okban reaktiválták a Hirsch- 
postát, egyedül Magyarország tartja 
fenn még. ezen a téren in a hadiállapo- 
tokai, a magyar kereskedelem rovásá
ra. Legfőbb ideje volna, hogy a kor
mány végre emancipálja magát a Máv.- 
nak, a gazdasági élet eme legfőbb ke
rékkötőjének a befolyása alól, a moly a 
normális gazdasági viszonyokhoz al
kalmazkodni nem tud és úgy látszik, 
nőm is akar.

A Szövetség teljes tndntában van an-

■ r

Erasmo M. Reda 
Biella
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HÍREKHÍREK
—■ A fővárosi jövedelmi adó ellen. 

’A főváros közgyüléstpótló 
ülése elhatározta, hogy városi jöve
delmi adó elmén az állami jövedel
mi adó 10%-át veti1 ki a " '
polgárságra. Az OKISz elnöki ta
nácsi) ezzel az újabb adóinegtcrhc- 
léssel foglalkozva, megállapította, 
hogy a főváros tanácsa túllépte na- 
táakörét, amidőn közgyűlést pótló 
'minőségében adóztatási határozatot 
hozott. Ezért elhatároza az elnöki 
amács, hogy a város, .lóvcdehni adó 
ellen tiltakozását jelmiti !x*  a fóvá- 
!cos kormánybiztosánál.

— Könyvelési szaktanfolyam. Az adó- 
vallomások hitelességének szempontja 
ból a kiskereskedők és kisiparosoknak 
Is fontos érdeke, hogy könyveiket szá 
bályszerúcn vezessék. Ezért elhatározta 
rz OKISz, hogy amennyiben kellő számú 
résztvevő jelentkezik, könyvelési szak
tanfolyamot létesít, melynok vezetésére 
Ungár Miklós vállalkozót.

—- Ausztriában tisztességtelen ver
senynek minősítették a kereskedők 
sorsolási reklámját. A kiélésedéit 
Verseny következtében ugy nálunk, 
mint Ausztriában egyre több keres
kedő igyekszik különböző juta urnák 
jgérésésvel minél nagyobb vevőkö- 
zönsóget szerezni. Ennek egyik for
májú a sorsolás is, melynek kap
csán vagy nycreinénytárgyakat sor
solnak ki a vevők között, vagy pe
dig a vólel alkalmával bonokat ad
nak, s a hónap végén kisorsolják 
azt a napot, melyem a vásárlás in
gyenesen történhetett. Az osztrák 
kercskedolmi éred kéltségek kérel
mére a kereskedelmi miniszter 
Ausztriában rendeletileg eltiltotta 
:vz ilyen sorsolásokat, s a sorsolási 
reklámot tisztességtelen. versenynek i 
minősítette.

— ÚJ élet a Conunerce Clubban. A 
Cominorcc Club, mely gazdasági, életünk 
vezető egyéniségeinek kezdenie nyozéseiro 
alakult abból a célból, hogy kereskedel
mi, ipari és pénzügyi életünk reprezen
tánsainak mindennapi találkozóhelye le
gyen, a Hegedűs Sándor uccui gróf Vay 
palotában berendezett új helyiségeiben 
kezdette meg az idei azezónt- Az új 
klubhelyiségvkben a gazdasági élet ka
pacitásai adnak naponta egymásnak ta
lálkozót, h őzen összejöveteleken farmé-1 
Bzotescn süríln szerepel az aktuális gaz
dasági kérdéseknek szakszerű megvita
tása. A Conunorco Club, amely a múlt
ban is számos életrevaló gazdasági kez
deményezésnek volt színhelye, ezidén 
még fokozottabb íuértékbon fogja ez- 
irányú működését fojytatnt

— A OKISz adóügyi irodája. Az ál
talános kereseti adó kivetése alkalmával 
az OKISz adóügyi irodát állított fel, 
mely elsősorban a fellebbezések díjtalan 
elkészítés vei foglalkozott. Tekintettel 
arrft az általános érdeklődésre, mely az 
adóügyi iroda iránt megnyilvánult, az 
OKISz az irodát állandóan fentartja, s 
annak működését az összes adóügyekre 
kiterjeszti.

— A forgalmi adó Jeszzálíiása Né
metországban. Amint megírtuk, a 
forgalmi adó kulcsát a német kor
mány október 1-én 2%%-ról 2%-ra 
szál li tóttá le. 1925 január 1-től most j 
isméi leszállították Németország- J 
lián a forgalmi adó kulcsát 1%%-ra. i 
!A fényűzés! forgalmi adó pedig az 
[eddigi 15% helyett 10% lesz.

tanács

fővárosi

Telefón: 129-98. Sürg.-cím: Strumpffekete

Gufímann és Fekete

I
 Kötött-, szövött- és trieotámk nagy

kereskedése. Harisnyák és kesztyűk

11 saját gyártása. Különlegességek: 
Divatos kötött női kabátok, téli, 

M nyári sportruházat, selyemkesztyük 
és selyemharisnyák .......... ■

Badapesf, Deák tér (Anker palota)
Donátit lenti és Társa
Beaélapeet. IV. Petőfi Sándor ucca 11 

8. addington <fc Co Ltd 
londoni posttóyyari 
cég vezérképviselői 30

— A gyorsam küldemények késődéi-
nies kézbesítése. Hosszabb idő óta úllan-
dó pimasz tárgyút képezte, liogy a gyors
ít m kiihioinényoket a magyar vonalakon
a MÁV nem továbbítja
gyorsasággal. Most végre a MÁV igaz-

Igatósága megígérte, hogy a legnagyobb
cnorzsiáva! igyekezni fog rendet terem
teni a gyorsáru küldemények megfelelő
további f ása érdekében.

Nemzet gyűlési..............   képviselők elő
adása az OKISz-ben. Az OKISz leg-
utóbbi Hesrytnegi_____ összejövetelén _ v.
Jiiss Pál tartott előadást a fővárosi
törvény reformjáról. Az előadásért 
Ledcrmann Mór. az OKISz elnöEe 
mondott köszönetét, s egyszersmind 
rámutatott azokra a feladatokra, 
melyeknek megvalósít:'sóra a ke
reskedelemnek és Iparnak a községi 
életben törekedni keli. — A Magyar 
Cipőkereskedők Egyesülete meghí
vására Fábián. Béla dr. nemzet- 
gyülási képviselő tartott előadást 
az aktuális gazdasági kérdésekről s 
hangsúlyozta, hogy' a kereskedelem
nek és iparnak gyakorlati1 eszközök
kel kell érdekeinek (megvédésére tö
rekednie.

— Állandó kamarai titkári értekezle
tek. Egy legutóbb megtartott ankéten 
Walko Lajos kereskedelmi miniszter 
megígérte, hogy a régebben szokásos ka
marai titkári értekezleteket ismét rend
szeresíteni fogja abból a célból, hogy az 
érdekképviselőtök kívánságairól havon
ként közvetlen tudomást szerezzen. Az 
első értekezletet már meg is tartották 
a kereskedelmi minisztériumban, a mi
niszter személyes elnöklése mellett, s 
megállapították az ótrekezlotek tárgya
lási ügyrendjét.

»ATLASZ«
GYAPJÚ ÉS PAMUTÁKU KERESKEDELMI RT

EXPORT-IMPORT. TEXTILÁRUK 16
BUDAPEST, V., MÉRLEG UCCA 12. SZÁM

Kovács Ernő
13 posztónagykoreskedás
Budapest V, Nagykorona u. 15

Büshlar Zsigmond és Társa, Budapest 
Gyors , teher- és gylijtőforgalmak 

TELEPEK:
Wien, I., Biborstrasso 8 — Brün, Da- 
vadelni 6. — Warnsdorf, Cári Wagner- 

strasse

OROSZ ADOLF
Posztó ós kézmüáru 
nagykoreskedóse 
Budapest, V, kerület 
Vilmos császár át 12

Szombat és ünnepnap zárva

33

Pajor és Griesz
69 posztó- és bétésáruk 

nagykereskedése
Budapest V, Bálvány ucca 5

Deufsch Mór és Fiai
Vilmos császár út 6 85

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Szőrme- 
árugyár. Posztó- és bélésáruk nagyban 

Üzleti könyvek
és nyomtatványok

minden alakban 
és minőségben és jutányos áron 

beszereznetek

Kénye-, írószer- és papír
kereskedelmi résztársnál 
a „Honórla" kereskodelmi szaktan 

folyam gyakorló űzőmében

Bloch' és Fischerí
rövid, szövött és

19 norinb er gi áru
nagykereskedés

Budapost, VII. Károly körüt 13 [

Réti Sándor és Tsa
52 posztó- és bélésűrunagykereskedés

Károly kérőt 15. szám

ÜLLŐI ÚT 5. BANKHÁZ

Miit#! -SF

Párfos, Orosz és Tsa
vi, Király ucca 8

42
Nafiy vá,aszlék:

Holczer Viktor, BusJs^J 
u*í""'u“',Z'k7' gyár te takla, IV. KCroly h»,ailn
Villamos erőre berendezve 177,;. . —
íkaier-, arany- és eaüatmiíkit atakl,Sn.d'!,<1' 
test Állandó raktár mindennemű eE?r í, 
ezdataiukban te órákban. Teleteli,„gj

Etflenschülz 1 &it»
V, .as ucca 4 Uenapobt> raku, a, íu 
72 szes női és térti szövetekben

GYÁRTJA: SCHMOLL ÉS 
ram KALLÓS RT., BUDAPEST 

' WS V. VÉSŐ U. 7. TEL. 81.18

Danubla beraktarozail vállalat

FEHÉR GÉZA
Textil és divatárunagykereskedés

Budapest, V, Nagykorona ucca 24.

PLATSCHEK VILMOS
25 férfiruha áruháza
Budapest IV, Károly körút (Köz
ponti városház) Telelőn 11-78

SUGÁR ARNOLD
UslethAz Budapest V, Sas ucca 29.

Kendő-, zsebkendő-és divatárunagy- 
kereskedö. Állandó dús raktár.

26 Legjobb minőségű 
férfi- és nőiszövetek 
legolcsóbb bevásárlási forrása 
FRIEDKANN FARKAS 
divatáruháza VII., Király ucca 11. sz. 
Eladás nagyban ős kicsinyben 11

pamutszövet- és hélésáranagykereskedök
A Budapest — Warnsdorfi 
Pamutszövőgyár R.-Társ. 
egyedárusítói ierakata. 
Budapest V, Zrínyi ucca 15 48

Uagár Sándor és Miklós,
Budapest IX, Ráday ucca 45
Telelónszám: József 39-95

Vámkezelés. Nemzetközi szállítmányozás
Tömegraktározás. Bútorszállítás B

Csomagolópapiros M
LÉVAI SÁNDOR

papírnayrker.sk.déiébon.
Teleién: Badapést,

189—00, 180-18 VI., Andristy-út 35

SOMOGYI ES NEUBRUN
29 Telofún 73-08

Budapest V, Bálvány ucca 13

Porges és Tórsa Rí.
textilnaRyherealíadéD *** Károly Körit 19 

5 Vezérigazgató: Wlld Jenő.
Igazgatók: Baum Mór és Sonnenschels Béta

NEURATH IGNÁC
39 posztőnagykereakedáM 
Rlin^DüCT I*.  Károly körút S
DUUHrCal mapi’tatott imi

A legdivatosabb nolkalapolíot
ké82lti MOLNÁR AMÁLIA

Budapest, Izabella ucca 10

ÜJEISZ SÁHDORísRŰHA
12 pontú- ts btltiárunagyktritkidh 
BUDAPEST V, AHHAT JUHOS UCU K

WARENHAUS WIEN
VI,NARIAHILFERSTRASSE 85-87 HLCH 
SOLIDESTES, BILLIGSTES KAUFHAUS, WIEN

OGÁSZAT-DENTÜ?

!
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hírek
a legnehezebb nap. Az 

robotján, a nundenuagt 
szurkíi tiömvedése közben vanília- 
"‘izembe toppant velem: a. szui- 

rát m valamikor ebi emből 
láirmnel: ezen liSzöntbüz élményé 

r’-nmájába sodort annak a bnnpei- 
!"Í ii ly rn°sl milliók es milliók

1,1 tel dás ' kőiben folnik <í orreny- ‘,£ J bírók eló liMak- en 
^nmóndottam az if/azsanot. Sm- 

em/szerílen, ágii ahogy mentol- 
^nf Tíittam valamikor egy cmbeit 
■'"éren vétkemért az ördögök egesz 

'hada iimiliőit, reám. < II><r . 
iSolt. nyomott, préséit es én all- 

aeéllíeméni/en, szemrebbenes 
á MH támadásukat, A bírói emel- 

fenhölt magaságából védoleg 
\,n tolta lelem karjait az igazság 
ífclhescgette tőlem a gonoszok tu
siját Jártam harcok mezejét, riszt- 
& számos öldöklő tusában, erez

tem csaták halálos o elesel. S , . 
méltó ellen gyilkos golyójának le- 
Sem volna nwr ale.kya most, d.. 
n kicsinyes lények e hordája előtt,, 
l-ö- nz igazság felszentelt temploma- 
■ ■ vad gyűlölet táncát járják,brill is a vad gyűlölet táncát .
„karatlanvl és önlndotlanid felemel-, 
1'rdlem fejükön, túl n magasságokba, 
ahová az igazságnak, a józan becsu
knék, n pártatlan tisztességnél: tu
data lendített. Láttam , valamikor 
rmi embert és e vétkemért egy ke
serves óra szenvedése jutott osztály
részemül. ’>r. IM Hűi"'-
_ A Hétfői Napló mai számától 

kezdve a Kereskedő és Iparos Újság 1 
közgazdasági melléklettel jelenik , 
meg. melven az Országos Kereskedő 
és Iparos Szövetség köz.lemenycit is 
ku^MJJUlV. --------- -
Szarka István dr. szerkeszti.

-- Auguszta főhercegnő látogatása mingosan 
a mentőknél. A mentők székhazat aló rendo 
vasárnap délelőtt ./.........
regasszony ú. --
Taxis Margit hercegnő meghitogat

PeMI Gyula tofimolfija Szegeden
A demokratikus szövetség mi
Peidl Gyula Szeged IT. kerületének I 

nemzetgyűlési képviselője) Nagy Vince, 
Pakots József, Kéthly Anna, Propper | 
Sándor nemzetgyűlési képviselők, to- i 
vábbá Bródy Ernő volt nemzetgyülóBi , 
képviselő kiséretében szombaton este: 
Szegedre utazott, hogy vasárnap beszá-: 
móló beszédet tartson. A beszámoló i 
ülést, melyet a Széchenyi-mozgóban i 
tartottak meg, Olebilk József, a szege-' 
di szociáldemokrata párt elnöke üdvözlő 
beszedő nyitotta meg. Utána Peidl 
Gyula beszélt. A szocialista pártnak a 
nemzetgyűlésen kifejtett energiája — 
mondotta — hiábavalónak bizonyult, 
mert a reakció osököuyöfen ragaszko
dik ahoz, hogy az ország ügyeit visz- 
szafejlesszo.

— Minden ország szociáldemokrata 
pártja követeli a békeszerződések reví
zióját, mivel ezek a szerződések még 
jobban elmélyitik a szakadékot, a né
pek között. A szocialistáknak ezt a né
pek közeledésére irányuló szándékát a 
nacionalisták elgáncsolni igyekeznek, 
igy nálunk a fajvédők. (K^Mdálf.ások: 
le velük, botorba, Csongrádi) Nagy Bi

llentőt van a fajvédők által hirdetett! revízióról beszélt. Este a Kass-szállóban 
Ihaznflság és az igazi hazaoság között. 1 bankett volt.

tegjelent a beszámolón
— A magyar ur semmit som tanul 

és mindent elfelejt. Nálunk akiknek 
joguk vau, azok csak látszat jogot él
veznek, mert mi más lenne a nj’jH 
szavazás. Nálunk minden csak látszat 
és féligazság. Bethlen azt mondta, hogy 
a külpolitikában nincs szentimcntaliz
mus. Ezt a tételt kellene a belpolitiká
ban is alkalmazni. Az ország fontos 
érdeke, hogy a külföld bizalmát meg
nyerje. A magyar politikának azonban 
ez eddig nem sikerült, mórt a külföld 
ismeri az ellentétet a genfi beszéd és a 
hazai állapotok között. Annak a remé
nyének ad kifejezést, hogy a demokra
tikus ellenzékkel karöltve sikerülni fog 

ja reakciós kormány félreállitúsa. Végül 
a liázszabályrevizióról szólva kijelenti, 

I hogy ennek tárgyalása lesz az cllon- 
zék erőpróbája és reméli, hogy ez sike
rülni fog.

Ezután Nagy Vinco beszélt. Kijelen
tette, hogy az ellenzéki pártok az utolsó 
leheljeiig való harcra szövetkeztek.

Pakois József és Bródy Ernő a demo
krata párt üdvözletét tolmácsolták, 

I majd Kéthly Anna a gyermokvédelem- 
i röl, Propper Sándor pedig a húzszabály- 
1 revízióról bosz/ lt. Esto a Knss-szúllóban

— Ragyogó kirakatok, csoda olcsó 
árak, legjobb kelmék, nagy forgalom 
jelit inzik a FenvvesDezsj Rt. úruházkk 
nak karácsinyi vásárját l Halunk a cég
nek rendkívül olcsó árajánlataira mai 
hirdetési rovtunkban. Lapunk olvasói
nak a cég szívesen küld mintákat, ha 
azokat megtekintés után visszaszármaz
tatja.

— Az egész ország ma Molnár 
la (VII., llúkóczi-ut 2i) divatháza 
kataiban kiállított szenzációs téli
deliek és azoknak •riuden versenyt fe
lülmúló olcsó Araitól beszól Bővebbet 
mai hirdetés'-L en.

Gyiu 
kira-

mo-

E® ittas hiotalnok 
éjszakai rewiifsros botránya

Lövöldözés az Erzssbet-bsolnái
Vasárnap, éjszaka egy óra tájban! A lövöldözés zajára összesereglett 

cs ívűi uo M _________ _ . az Erzsébet híd budai oldalán egy járókelők között valamiképen elter-
közöljük. Az OKISZ közleményeit úriasan öltözött liatalcinber, aki jedt az a hír, boyy a lövöldöző em- 

T’• ' *- ......................................... : szeinmelláthatóaii teljesen ittas volt, bér egy törvényszéki bíró volt. A
„„ ..a visolKcdetl. A poszton hír szárnyra kapotl, vasárnap inin- 

uuivK rendőr odíilépctt hozzá és csend-'< len tilt
íviott Auguszta főhet- re intette. A fiatalember dühbe gu- lék, hogy 
éji sógornője, Thurn- rult és rákiáltott a rendőrre: ; szegen le.....................................

• • '-1...... * — Takarodj innen, büdös rendőr, káns ízt adott a hírnek uz,
mert beléd lövök! v_'__ í___ x.._ . ........

Ezzel előkapta revolverét és mi- szaka a főkapitányság központján 
előtt megakadályozhatták volna, (' .........____
gyors egymásutánban négy-öt lö- eiós orvos, aki tudvalévőén Kará- 
vést leli össze-vissza a levegőbe, csonyi ügyész megverctésekor 
A golyók természetesen senkiben szolgálatban, 
sem tettek kárt, a rendőr rávetette \ híresztelés dolgábau a IIét,íöl \ 
magát a lövöldöző fiatalemberre és Ay/pZő munkatársa kérdési intézett 
a fegyvert, elvette tőle, majd beki Katona Rezső dr. főtanácsoshoz, a 

a főkapitányság központi bűnügyi osztály vezetőjéhez, aki ki- 
, ahol megállapították,: jelentette, hogy a törvényszéki bíró- ; 

hogy az illető Schober Lajos dr. ról szóló bír nem egyéb közönséges 
I kitalálásnál.

lák. A magas vendégeket gróf Kci- 
rácsonyi Jenő v. b. t. t. elnök, dr. 
Bődy Tivadar udvari tanácsos at- 
clnö’k, dr. Farkas Samu kormány- 
tanácsos, dr. Mihályi Zoltán es dr. 
fíaránszky Gyula igazgatosagi ta
gok, dr. Körmöczi Emil es dr. Sebők 
Zsigmond főorvosok fogadtak, 
őfenségéiket, dr. Vtröszt,ok igazgató- .
főorvos kalauzolta és megmutatta a ^‘rtc 
mentők székházát, felszerelései es ngyeletere, 
hogy szükség esetén iniképcn tor- hogy az ineio 
ténik a gyors kivonulás. A vende- bankhlvatalnok. 
gek legteljesebb elismerés hangján 
nyilatkoztak a látottakról és örö
müket fejezték ki, hogy a ment ok

volna.

óriási választékban, béke minőségben. Javítások 
saját műhelyemben legjobban készíttetnek:

ScfiUnwc’Hd Hmm
IV. kér., l écsi ucca 5., Deák Ferenc ucca sarok

WJAMA
reggeli és otthon 
rii H a

Rákóczi ut 15.volt

Jó minőségit meleg 
puha, csikós 

ílmllbő!

kényelmes, 
jó szabásban, 

minden nagyság

már pozitívumként beszél 
egy törvényszéki bíró ré 

lövöldözőit a rendőrre. Pi- 
- ’ hogy

szo'pbatról vasárnapra virradó éj- 1_,
(iiuihardt Tibor dr. volt az inspek-

niuKec iejezcea ki, uus«n» — A Jókai centenárium. A Jókai i pótkocsi alá került, mely a ballábút
a mai nehéz viszonyok között is oly centenárium végrehajtó bizottsága | levágta. Súlyos állapotban a teleputcai 
kitünően tudják teljesíteni nehez vasfirnap délelőtt ülést tartott az1 kórházba vitték.
feladatukat Otthon Körben Ilákosi Jenő elnök-1 _ Öngyilkossá^. A Teve-utca 49.

Jótékonysági estély. Gycrmekfelru-1 lésével. Rákosi Jenő megnyitó sza-!s,áiau búkban Tormái Anna 23 éves 
lázári alapja javára szépen sikerült, jó-ivei után niegalakílőttük a különböző , ápolónő kokainnal megmérgezto 10a- 
u-konysági estélyt rendezett a „Báthory" albizottságokat. A végrehajtó bi- i gát. — Az Aggteleki-utca 7. száuiu

tudják teljesíteni nehéz

ukonysúgi estélyt rendezett a „Báthory"■ J OU L VO '■ — *-  ***— “ ' w c-* < • ■ ■ ' * '<• XW —• o ÍS V’-l’ ’.l - I1 I C> I • P/fll 114 I *
Kereskedő ós Iparos Asztaltársaság, zottság felhívta Jókai kiadóit, hogy házban Herezi József 26 éves pincér 
ndyen többek között résztvett Benedek a centenárium alkalmából népszerű kokalnnal Ó8 koffeinnel megmérgezto

kiadást adjanak ki a na«ry író vá- Dlugát. Mindkettőjüket a Rókus-kórház- 
logatott müveiből.^ Elhatároztuk,! |,u vitték.

1 — Betörés. A Kiikiillő-utca 14. számú lövedelmezott a jótékony amp Javuru..^kólákban Jokai-mme^^ Béla lakásába betörtek
» -iHió korona

János és Szeder Fereno nomzetgyülési 
Képviselő, s Ledcrmann Mór az OKISz ................................... .
Mnöke is. Az estély több millió koronát/ |)ogy a fővárost felkérik, hogy az | 
jövedelmezett a jótékony alap , javára,>iskolákban Jókai-iiunopségeket reu- 

’-ieuchtmann Emil főrendező fáradozó-! város tanulóifjúsága felvonuljon 
fainak köszönhető. I Jókai szobra elé, továbbá, hogy egy

— Az Újságíró Egyesület választ,- forgalmas uccát nevezzenek el Jó
mányi ülése. A Magyarországi Uj-lkairól. A bizottság tudomásul vette, 
ságírók Egyesülete ma, hétfőn dél-i hogy fícrgcr Leó háztu ajdonos sá
ntán 4 órakor az Otthon Körben vá- hát költségén emléktáblával lógja 
lasztmányi ülést tart. !megjelölni azt az hrzscbetkoruti há-

_ . . . — ...-.4 ..*..,.l..:i.R a., lAlrri. ,nnrrli*llt  Vfl-
Megszökött egy f-----

deügynok. A főkapitányságra

[értékű ruhaneműt elvittek. Az 
I len tettesek kézrokeritéséro a 
ség megindította a nyomozást.

— Felrobbant karbidlámpa. Pető Jó
zsef piaci árus Újpesten, Erkel-utca 10. 
szám alatti lakásán karbidlámpát tisz

ismorct- 
rondőr-

„ibka.rtó fK,s.l«at,'amelyikben Jókai meghalt Vé- ütött, moly hirtelen felrobbant és egy
HIKKO8Z.LU LUM ■p-'l.-ntxi Tonő indítványára a bi- i vasszilank a szemébo fúródott. Súlyos 

mí- « Iiók"skórhá‘'-bi' «uu(.t.
főherceget megválasztották.

— Felrobbant benzlnlámpa.hály tőzsdebizományos ellen, aki a 
megőrzésre rábízott értékpapírokat . * ’i-'” OKc/(„lv Bai-
nem tudta vissz,andni iizlzetfi,leinek '“'K r lakúrfm benzin-

marindftoHa ipával ttrgot irtott, moly azonban rendőrség megindította ri,lroPbbant „z „ ,2iray s,,iyos ég6si

Scha-

wrml
ÖffijjKS TÁRSA

temét kapható rű«i tdűkiöl tavait
UJalrtheim-jÉlE

soffányiló-fBa
Biztos hatású, igen kellemes ízű, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk aiak érhető el. 
Kapható minden gyógyszertárban é< 
drogériában. Magyarországi főraktár 
"zeni Péter svágyszeruegyészetl 

lairaliírium
Budapcsi, VI., Felsó erűi sor 32. szám

Uiselt férfiruhá'^f nemüket,\cgnia •.asabfc 
áron veszünk. Alka mi írt-uarnok A. -telek 
ti 18, Népszínház il. sarok. Telefón: József 131—95

y»szak férfirahát bérií.™ út* ’leg- 

fS? jíivük’:- Biumsnfelíl

és a fővárosból megszökött. Kézre- 
kerítésére a í 
a nyomozást.

— Házasság. Weinberger Artúr és ne
je, Kiéin Sanu ós neje tisztelettel érte
sítik, hogy gyermekeik Hilda és (Kelen) 
Sándor f. hó 80-án házasságot kötnek.

— Három méter grenadint kap in
gyen. Olvassa el Horváth és Halász 
női és férfi szövet küUJ»íiegos8?gek áru
háza mai hirdetését.

nok-utca 24. szám alatti lakásán benzin-

sebeket szenvedett. A mentők a Szent 
István-kórházba szállították. . . „ >

— A legpompásabb pjjamát jóminő- 
ségü, meleg, púba, csíkos flanellből 

I kényelmes, jó szabásban kaphat Gutt- 
niann J. és Társánál (Ilákóczi-ut 16).

— Leesett a villamosról. A Horthy 
Miklós-uton llóth Izidoráé 65 éves asz- 
szony leesett a robogó villamosról és aI

— Megszökött ékszersikknszfók. A 
vizsgálóbíró elfogató parancsot adott 
ki fíottlieb Jenő 41 éves ékszerügynök 
és felesége ellen, akik Polgár László 
ékszerésztől 20 millió korona értékű 

, ékszert bizományba átvettek és aztán 
megszöktek.

I — öngyilkos szerelmes. A Vilmos 
:császár írt egyik illemhelyén Krausz 
‘ Jenő 28 éves rokkant szerelmi bá- 
1 nótában felakasztotta magát. Azrlősiető rendőr azonban levágta a Meinl legíinomabb 

kötelét és mesterséges légzéssel esz ! °
móléira térítette. 1 8 C3 KCVePeKeh

Kiállítási termek:
Búddal vili. Üllői ut 62/B sz.
Ipartelep: Vili, Varos* u. SS
Tclefónhirő: Jö sef 2—41 szám

Egerváry és Társa
mübutopgyáp

KUlönlegss mübutc- 
rox, mltvészi facsll- 
i'árok és interieurck |
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1 ere-fere
li HŐSE kétségtelenül Fc- 
Sári, akinek Amerikából érke- 
kábclüürgönye, nagy izgalmat

SZÍNHÁZ RÖVID HÍREK
PALAGVI LAJOS

ett kábclüürgönye nagy izgalmat 
ikozott színészi körökben s bár még 
•önkinek sincs lel jós bizonyossága 
i dologban, máris az a nézet alakult, 
il, hogy azontúl kimen jenek-e a szi- 
lós'zek Amerikába abszolúte biztos 
caranoia nélkül. Az amerikai ma- 
ryar újságok egyébként a legna- 
ryobb Mragadtatás hangján Írnak ( 
i magyar előadásokról. Ezzel szem-1 
»on egy — nemrégiben Budapestre

IHajáról ezt mesélte > 
Kolbay Ildikó, a Frírorí Szín
ház primadonnája:

— Szoktum olvasgatni színésznők élet
rajzait. Százból kilencvenkilónc a«t 
írja, hogy nehezen lépett a szint pálya- 

.... .......... ... ----- ra, mert szülei nem engedték. Százból
•rkezett — magyar művész elmon- kilencven kilenc igy kezdi: 
iotta, hogy a manyar színészre a . 
legnagyobb rész,vétlenség vár Ame- | 
"ikában. A turné eddig csak Ko- 
<áry Emminck és Király Ernőnek 
likerült, Rátkaynak csak akkor kez- 
lett jól menni, amikor Fedák is 
viérkezwtt. Informátorunk elmon- I 
iotta, hogy a magyar közönség : 
nem jár színházba és hogy a színé- ; 
ízeket mégis ünnepük, legalább is • 
t lapok erről számolnak be, az csak 
igy történik, hogy előadás után 
megjelennek a ve.hdcglőben, vacso
ránál. hogy az „óhaza i“ színészetet 
ünnepeljek.

Valaki, aki Fedák Sári budapesti i 
baráti köréhez tartozik, elmondotta, j 
hogy Fedák Sári maga is tudta, I 
hogy vállalkozója Hódosy Ernő i 
rengeteget ráfizetett arra, hogy ő | 
sem 1923 novemberében, sem 1924 1 
januárjában nem jelent meg Ame- 
rí kában. Hódosy tizenhat színház
helyiséget. bérelt ki bizonyos meg
határozott napokra. Miután Fedák 
utazását szakadatlanul halasztotta. ; 
Hódosynak , folytonoson kiadásai J 
voltak, bevétele soha, amíg végre ’ 
Fedákot a szerződés betartására I 
rá tudta bírni. Ezt az összegei von
hatta le Hódosy Ernő Z.......
Fedők jövedelméből és erre küld
hette <•! Fedők kot Jnkónikus rövid- 
sógíi köböljét.

y? virágnak napfény —a színésznek taps . . .
Az „Egy éj Velencében" t lom, amikor, ha megragadja & szeren- 

rnvik előadásán „Msn vá- csőt, et«l»tórul minden öröm, direfijéR 
.......................... nrki-m és siker... és egy napfényre délelötton 

.• v1 ía fnlii ilrrvztmn szerencsével...

volt szinlutaigazsató Brbkre , 
-.•Mt mondott a rahlí pnl 
Budopeot «éko.W,áro,t6| 
nyolcvan hold földöt vásáron 1 
mosd asori gaydálkodik.

KÁLMÁN JENŐ
a kiváló humorista ooererr., 
irt, amelyet a Városi elfogadott előad,fi™ ™hi’ 

MEDOYASZAY VILMA
az Apolló Színházhoz Bzoraödött. 

„1001 ÉJSZAKA-
Martot!-Sz<ib<llcll.Saatinail 0 
rcttie január ehfí napjaién a óvárosi ff. 
rottsrinházbaD.

DEÉSY ALFRÉD

én is találkoztam a szerencsével...
Leszerződtem az északi országrész fő

városába: Kassára.
-- Kassán nagy sikerem volt. A hó

nap harminc napján harmincnégyszer 
játszottam, mórt néni hagytam ki a va
sárnapokat sem. Játszottam operát, ope
rettet, do szívesem beugrottam volna 
drámába is.

Nagy ambiqfóval, kedvvel, örömmel 
játszottam és nőm egyszer lelt rám a 
hajnalsugár az országot övező hegyek 
tetejérő’; az asztalom meHett, ahol sza- 
repnimet tanultam, kettőt-hármat is 
egys- ' rre.

Kassáról Kolozsvárra kerültem, ahová 
már mint operaénekesnő szerződtem. A 
„Sevillai borbélyában mutatkoztam be 
kincses Kolozsvár városa közönségének. 

- Kaptam sok tupsot, virágot. Szép sike
rem volt és hónapokig csak operákban 

I léptem feL Közben elment a színház 
primadonnája és akkor megkért Jano- 
'rtcs direktor,

hogy játszom cl a „Kék matur" fő
szerepét.

Eljátszottam és ettől kezdve ismét 
játszottam operúban-optrettbon. vegye
sen. Legnagyobb sikerem a „Kis gri- 
zétt“-ban volt..

— Több sikeren fellépésem után felke
rültöm Pestre és Wlassits báró leszer
ződ totett a Városi Szinháxhoz, ahol a 
Meny asszony háborúban léptem fel.

— Már megkaptam uj szerepemet is, 
amikor áronban megjött Janovics 
átirata, amelyben szerződésszegés
nek mondta pesti szerződésemet, 

visszamentem Kolozsvárra

azzal, hogy ez év szeptemberétől kezdő- 
j dik csak budapesti szerződésem.

— így hűt visszakerültem Ide és most 
a kedves Sebestyén direktor szinházá- 

I bar játszom az . Egy éj Velencében" 
j egyik női főszerepét.

— Mit várok a jovőmtöl!
— Sikereket.

I — Csak sikert é« százszor is sikert. 
: mert .ami a virágunk a napfény, az a 
1 színésznek a taps.

i

Én vagyok az a bizonyos egy, aki 
nem akartam

és éppen szüleim 
azzá. 

Tulajdonképpen 
akart szlnészznő 1----------- - w
lány volt, sokat járt bo Besztercebányá
ra, Selmecbányára, ahol esténként min
dig színházba ment és megtetszett neki 
a kulisszák világa. Le akart jönni 
Pestre „Rzinitanodá/'-ba, közbejött azon
ban férjhezmenetcle és édesapám, aki 
akkor bírósági jegyző volt, ma törvény
széki elnök, nem engodto természetesem 
színi pályára. Azt azonban megfogad
ták, hogy ha lányuk lesz, színésznőt 
nevelnek belőle.

Az első lány, a nővérem, tényleg fel 
is jött Pestre, hogy kitanulja a siinészi 
mesterséget, de mivel sem kedvet, sem 
hajlamot nem érteti magában, hogy jól 
megállja a helyét a pályán, a nüvészei. 
más ágál választotta és zongoraművész
nő lett.

A kisebbik lány, én, színtér, nem 
érzett sok kedvet a szili jezi pályára, 
de mert jó hangom volt, szálaim kí

vánságára feljöttem Budapestre, 
Amorikában j beiratkoztam a Zeneakadémiára és Sik

i.zinésznő lenni. 

kívánságéra lettem

n:ég az édesanyám 
lenni. ZólyomTnogyei i

AZ

AMIO EGYESEKNEK ólmait n kert
vök az nmerikai turnélő’, addig Biller 
Irén és fíolmay Tibor épen most tár
gyalnak ogy amerikai ügynökséggel, 
amely a nyár folyamán három hónapra 
ki akarja őkM vinni Amerikába. Biliét 
és Halmay azonban nzt akarják, hogy 
az ügynök az egyik budapesti bankban 
deponáljon számukra tízezer dollárt, 
mert csak ebbon az esetbon hajlandók 
hajóra szállni.

•
Rl A HÉT KÜLÖNBEN a vacsorák 

hete volt. Nagy vacsora volt a vigszin- 
hdziak tiszteletére. Ezt a vacsorát ter
més: elcsen- Molnár Ferenc rendezte. 
A fílaha Lujza-szinháziak is vacsorát 
adtak a „Kéményscprő'*-bon  és szómba-

Bécsbe költözött, Jthol ét
gyárhoz sscwődötA

A „MARICA GRÓFNŐ*  
ötvenedik előadását újból Kál
mán Imre focrja dirigálni. 
Kálmán a jövő hét végén Bu
dapestre érkezik.

A „HAJDÚK HADNAGYÁ“-t
Rajna és Ctohor operettjét, felőle, 
veniti a Városi Színház.

• Sorozatosan adják az Cvegclpöt 
A Vígszínház j övő heti műsorát n 
bvegcipő egymagában tölti be. A hét 
minden estéjén Molnár Forenc nagy, 
ezerü vigjátékát adják. Valmennyi ed
digi előadásra minden jegy elkelt

• Törzs Jenő első fellépte. Tömi 
Jenő, a betegségéből felgyógyult illusz
tris művész csütörtökön, november 37-én 
lép újra először a közönség elé a Ma
gyar Színházban, még pedig a legjobb 
vigjától-.i szerepében. Vajda Ernő bril- 
liáns „Válúperes liölgy" ében, amelynek 
most volt Newyoi-kban 300-ik előadása, 
Réosbon pedig a Burgszinházban dia
dalmas premierje. A darabot jövő szom
batom 6s vasárnap este ismétlik meg. 
Kedden ,.Az elcserélt gyermek", hétfőn, 
szerdán, pénteken „A masaanód". Va
sárnap délután „Sasfiók"; délutáni elő
adások mérsékelt hely árúak.

• Hatezer „Az olasz asszony" szere
pel a Belvárosi Színház e heti nrüsortn, 
még pedig vasárnap, hétfő, szerda, csü
törtök. péntek és jövő vasárnap este. 
Állandó táblás házak, harsogó nevetés, 
Titkos Tlona, Bóth Klári, Rozsayai Ho
na, Habnel Aranka. Kertész Dezső, Z. 
Molnár, Ru-bJnyi brill iáns együttess. 
Keden, jövő szombaton, vasárnap dél
után a színház slágere megy, az ötve
nedik előadása feló közeledő „Nagyher- 
cognő és a pincér". Délután mérsékelt 
helyárak.

• A Csókoljon meg! négyszer kerti 
színre a Wegoner-héten. A Eenaissance- 
Szinliáz most kezdődő Wegouer-hetében 
négy magyar előadást tart (vasárnap, 
szerdán, szombaton ós jövő vasárnap fél 
8 órai kezdettel): mind a négyszer a 
színház rmidkivüll sikere: a pompáé 
Tristan Bernarrl-Helfai bohózat, a „Csó
koljon meg!" kerül színre Sondayval, 
Simonyi hfáriával, Makláryval, Harsé- 
nyival és Bérceivel.

mester bölcs oktatása mellett énekes
nővé lettéin.

— J.tt álltam kp««nnbcn a diplomával, 
az élet kapujában és akkor éreztem elő- 
wzör a jövő rejtőiméinek gulyát. Milyen 
különös az, istenem, félszogon a n mű
vészetért való sóvárgás tüzébeu itt bo- 
lyonganl, kopogtatni njíókon, melyek 
nem nyílnak ki. reménylvwztvo majd 
njra bizakodással. Emlékeztem a nagy 
franciára, oki azt mondta, hogy a te
hetség ideig-őráig nn-glapulhat a homok 
mélyén, de egyszer elébe akad az alka 
•V‘-V’

TITKOS ILONA kedves ajándé
kot kapott a minap a messzi Pá
riából. Alfréd Savói r elküldte fo
tográfiáját. két darabja, a Kék- 
szakáll nyolcadik felesége és a 
Nagy hercegnő és a pincér főszerep
lőinek. A fényképhez levelet Js mel- 

Titkos ____  _________ ____ ________ _
födik. föltétlenül nézzen be hozzá,

amelyben azt írja, hogyha 
Jona véletlenül Parisba vé

tón este az egyik budai kiskocsmában1 vlB®.Íaba.
rscaorrff rendezett Sebei! yen Géza is, 
amelyre azonban csak Jadtoirkcr He,- 
h:an;it hívta meg. A vacsora persze re
mek hangúiéiban folyt le. Hol Sebes
tyén cnt'k*!'  hol meg Jadloivkcr (meg- 
jegyiem Sebestyén nótái jobban tetszet
tek a hegyoldali kiskocsma derék budai 
közönségének, mert Sebestyén magya
rul énekelt, Jadlowkcr meg németül és 
a német szóra nem megy jól rá a nóta.) 
Hajnalfelé már olyan kerek jókedv 
uralkodott, hogy Jtrtlloivkcr ott nvbrl- 
jdrt aláírta a Városi Színház tavaszi 
szezonjának szerződését. Tenla, toll nem 
volt kéznél, vörös borral írták hát 
meg a különben teljesen érvényes szer
ződést.

Titkos . Ilona a fényképet persze 
cg.v remekbe készült Mészöly foto- 
gra fiával viszonozta.

I

A VÍGSZÍNHÁZBAN az „f vegei pő" 
nagy sikoro miatt nem is gondolnak új
donságra. Annyi bizonyos csak, hogy 
Bcrnstcindráina jön, de hogy mikor, 
arra még gondolni som mernek. Bln- 
monthnlnak persze, aki megérkezett 
Pestre, az ,.Antónia" jobban tetazott, 
mert ott megérteite — n muzsikaszót. 
Tít estik azt látja, hogy a közönség han
gija tapsokkal köszönti estéről-estére a 
színészeket. S végre, ha a közönségnek 
trfw'k a darab, akkor rendben van 
minden.

Stir- 
játRZ-

l’MlI

WEGENER
és a Ki.riinirsplr'.r

vtndéajátéka a

MAJDNEM BIZONYOS ruár, 
hogy Kiss Ferenc eljáteza százszor 
n. „Marion grófnő“-bp‘l.i szerepét, és 
igy n Király Ernő-féle kombináció 
megdőlt. Kiráír alkalmasint ;» 
Városi Színházhoz szerződik, ahol 
a „Kriz.-»nthn“-ot követő újdonság 
bán láp fel. Király kii'lönben a mi
nap jegyet foglaltatott le magának 
a Városi Színház pénztáránál az 
..Iglói diákok'*  bemutató előadásá
ra. Neki ugyanis kedves darabja az 
Tglói diákok. Ebben a darabban lé
pett fel ugyanis Kolozsvárott utói
mra és egyenesen onnan jött fel 
Budapestre. Ezért akar ott lenni a 
pesti bemutatón is.

| • A népszerűség legigazabb fokmé-
I rője az a szeretetteljes érdeklődés, ami- 
| vei egész Budapest közönsége Farkas 

hHre szerdai premierjét rá-rja a Városi 
Színházban. — Az Tglói diákok, ez a bá
jos. mulatságos és ízig-vérig magyar 
daljáték a legoptimistább várakozást is 
túl fogja szárnyalni, mert a Városi 
Színház azzal a lelkcB szeretettel fogja 
szimrohozni, amelynek példátlanul gyors 
népszorüsógót köszönheti. Az Iglói diá
kok szerdal prambórjére, pénteki máso
dik éi vasárnapi harmadik előadására 
jegyeket a Város Színház pénztára és 
valamenyi jegyiroda árusít.

• Palló Imre. Szlklay József, 
may, Horti, Érczkövy, Pcrényl
szák az Tglói diákok szerdai premierjé- 
nnk férfi főszerepeit a Városi Színházban, 
niig Évikét Kőszegi Teréz énekli.

• Egy éj Velencében e heti előadása! 
Stiauss diadalmas operettje holnap ked
den, csütörtököH és szombaton este ke
rül spinre a Városi Színházban, a nagy
sikerű premier szereposztásában.

• Nézze meg a hirde kőoszlopokon a 
Városi Színház hetyáralt.

• 38—1"» — Marién grófnő. Harminc-
nyolcszor negyvonötödik előadása követ
kezik o héten a páratlanul diadalmas j 
..Marira gr6fnö“-nek. Kálmán Imre -leg
nagyobb világsikerének minden este táb
lás házai és parádés premier sikere van 
a Ki rály-Szin házban. Lábasa Juci,
Vanly Ilona. Pálmay Tlka, Pásztor Fe-- 
rí ke, Kiss Ferenc, Rátkai, Latabár, Bo- I 
roHS. Szirmai, llaskó együttese a színját
szás remeke. — Vasárnap délután a pél
dátlanul népszerű „Árvácska**,  amoly jó
val a századikon felül is zsuolt házakat 
vonz. Vaály Ilona. Somogyi Nusi, Kiás 
Ferenc, Borosa és Lntabár együttesével. 
Délután mérsékelt hely árak.

Utolsó hét!
Piciiét

mókái kacagtfttók a

Royal Orfeumban
Nézze meg s

Sílifteket
a három boszorkányos zsonglőrt a

Royal Orfeumban

A 2 Brunette
blrlklismulatvAnyai remekek a

Royal Orfeumban

mellett

A Bevillier balett 
m4v«s»l. finom, «a»d»g kMHB** 4 • 

Roual Orfeumban
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• vérbeli francia szellemessé/: a „Fü- 
f*]evél°  * Blahn Lujwv-BBinháa nagy

ÍXj „lágeroperettje. Minodn szava, min- 
jen taktusa minden perce oeupa mulat
té Minden este Hontiiy
*7 Nntíi. Harmatit Hilda. Boross. S«- 
SL Matány, Gallal pazar egy ül lese. 
vXraW délután „Fügefalevél” mér
sékelt helyárak mellett.

• a Nótás kapitány liete lesz a Fő- 
■drosi Operettszinház jövő hete is. Min- 
. eet® Farkas Imre szGU'zúetós ope- 
rflttiét adják, amelynek pénteken lösz az 
itvenwUk estéje. Vasárnap dóhitúu a 
Dríloftótot ismétlik.

• A Wegener-clöadások óriási élővé*  
lelő arra indította a Renalssaiice-Szin- 
/M<- i,T8TO?atóságát. hogy még négy von- 
(iégjétékot eszközöljön ki .Vaui IVegmier- 
löl. A nagy német művésznők, aki a
l.íefri  Kammerspiele legjobb tagjaival 
vwtlóQK-zerepel. műsora a következő: 
Vacirnap fél 11 órakor Dér G ed ankét 
hétfőn Per Vatcr fél S órakor*,  kedden 
f)cr G áriánké tel 8 órakor: ftf.erdún: Per 
Valér fél 11 órakor; csütörtökön: Per 
Gedtrnke fél 8 órakor; péntekem Totcn- 
Irrnz fél 8 órakor; szombaton: Jaqcueline 
fél 11 órakor; vasárnap: Jacquel'ine fél 
11 órakor. •

November hó 28-án 
(pénteken) lesz
Amerika legszebb filmjének

az

Elveszetthajók 
szigetének 

első bemutatója

toyal Apollókon
Szerdától jegyek már előre válthatók 

Projectograph-film

• Royal-ApofM: Köntgsmark (Az 
idény leghatalmasabb fllmattrakciója, 
PetKJvich SzvetlszláwaJ).

December 8-án Rómában döntenek
Magyarország első katonai ellen- 

óTzésének_jnódozalairól 
Scitovszky Tibor, az CcUiUgymlnlszter hétfőn teszi le 

az esküt a kormányzó előtt
— ♦♦♦- a»'

Csak ötszáz magyar hadifogoly van 
Oroszországban

■ Scitovszky Tibor, az uj küljigy-. 
miniszter kinevczÓHo ótji betegen 
Fekszik a lakásán. A vele, együtt 
kinevezett miniszterek már ellették 
az esküt, .és megkezdték müködésii- 
ke.L Beavatott bolyról szerzett érte
sülésünk szerint

Szcitbvbiiky Tibor, az üj kü
ld gyminszter hétfőn délelőtt te- 
Tügym iniszter hétfő n délei ott te- 

előtt.
Az eskütétel után az nj külügy

miniszter átmegy hivatalába, ahql 
bemutatkozó beszédet mond.

Szcitovxzky Tibor külügyminisz
ter tevékenységét legközelebbről' a 
népszövetségi fogják igénybeveuni.

December 8-án ugyanis Rómá
ban népszövetségi értekezlet 
lesz, amelyen a katonai vizsgá
lat kérdését fogják tárgyalni.

Ez a tanácskozás fog dönteni Ma
gyarország első katonai ellenőrzé
sének módozatáról is. Neui lehelet

HIGANYT
HAMISFOGAT 
aranyat 
pdatinAt 
dísztárgyakat

HENTZAUI RUPERT

len, hogy erre a tanácskozásra Szel- 
\tovszk.n Tibor küliigymiuiszter- is 
le utazik romába.

A legutóbbi napokban a magyar 
kónjmuuista-oiniszfogoly esoroukcíó 
ügyévé! kapcsolni hun az a hir je
lent meg az egyik napilapban, hogy 
Oroszországban még tízezer ma
gyar hadifogoly sínylődik. .Ez a 
szám ellenére a ónak, hogy egy ko
moly sajtóorgánumban jelent meg, 
a laikusok előtt, is túlzottan nagy
nak tűnt fel. Munkatársunk beava
tott helyre fordult felvilágosítás
ért. ahol a következő megbízható 
értesüléseket kapta:

A még Oroszországban ólő 
magyar hadifoglyok számát hozzá
tartozóikkal együtt sem lehet több
re tenni ötszáznál. Az a hir tehát, 
hogy a foglyok száma többezerre 
mg, önkényes és minden alapot 
nélkülöző koholmány, amely csak 
arra jó, hogy bizonyos körökben 
hangulatot teremtsen.

Kamara Icctnaqyobto gBhcre 

LsZtle cSsS Etaw Víírk 
Főszereplő: Marion Dawtes 

A nac®,wsS 5«j5 dáma 
Főszereplők: iucy 3o?ain és Fanyff Emil 
 flü.iJ.'iself: fél 6, 10 órakor

MOZI ÉS FILM
• A rahszolgakfrálynö címmel egy 

hatalmas, egészen különleges, nagyariff 
nyii íllmóriúst készített a Sascha-illxn- 
g.var. Vajda László átdolgozta Ridor 
Itaggardnak egy egyiptomi tárgyú re
gényét, amelyet Kertész Mihály rende
zeti. A film főszerepét Korda Maria 
játssza. A három magyar művész tudá
sának, tehetségének legjavát adta a 
nimbc. amely H milliárd . költséggoi

1 készült. Hatalmiig építkezések, páratla
nul gazdag tömegjejenotek, pazar dísz- 

, lelek, valódi egyiptomi felvételek jel
lemzik ezt. a grandiózns fllmproduk 
ciót. amely Londonban és Páriában 
már a legnagyobb sikert aratta. A fii 

a Rúdiwi Filmipari IP. hozzui ki 
legközelebb egyik előkelő ínozgósztnhá- 
zunkban.

A szezon legszebb hímje díszítő jel
zőjét. fogja Lapui a Pjojectograph. Rt. 
legújabb slágere, az Kiveszett hajók 
sziijrtc. A legújabb amerikai technikai 
találmánynak, n tengeralatti felvevő- 
gépnek segítségével készültek a. film 
egyes, jelenetei ós ez már magában véve 
is szenzáció, do egyébként a film me
séje és drámai izgalmakban gázdag 
fordulatai is attrakciót jelentenek. A 
tájak és motívumok, amelyek a pom
pás filmben elibéuk kerülnek, festői 
keretűt adnak a nagyszorii cselekmény
nek, amolynok főhősét Milton Gills, a 
kiváló amerikai színész alakítja. ’ A 
film novomber 28-ún jelenik meg a 
Royal-ApolTÓhan.

Mozgófénykép színházak 
műsora

• Corvln-szinház: A dlvatcsdszdrnti 
(Mao Murray). Flip-Floj> és az elefánt. 
—- Ma ugar és .Ingül Híradó.

• Kamara (Tel. Józs. 140—27) Little 
Old Neicyork (Goldwyn—Deák világ
attrakció). —- A nagyvilági dáma (Lncy 
Dórral ne).

• Mozgókép-Otthon (Tel. 182—82): IAH- 
. le Old Newyork (11 felvonás). — Dé- 

* monok világa (8 felvonás).
| * Olympla-mozgó (Tel. J. 129—47):
\Csqk n^vej. ne! (Magyar flln) szenzáció). 
I— j ki*  tűzállók (3 felvonás). — A 
fjardok hazájában.

Nagykarácsony! vásár összes árnkázaankUan ’
6y ap jűszö vet-onz táfy i I

OltönyKolméK, tartós minőség 140 cm széles..... 83.600
Tiszta gyapjú öltönykelméK.......... ............... 112.100
Őszi ra^lánKelmóK, tiszta gyapjú—....... _... 162.700 j
KosztfimKelméK, angol zsáner, 144 széles..... . 76.000
•a Kabútvelour, tiszta gyapjú, minden színben 230.000 j 
íjvatcsíkos és kcckás női ruhaKelméK........... 57.000
ioiin ruhaKelme, tiszta gyapjú,minden színben 104.500 
gyapjú Kasán, minden színben ..................... 76.000 
Kombinált öltőnyKelléK-csomag ................ ..... 185.000

•tartalmaz ott? öltönyhöz szükséges összes bélésanyagokat) '

Selyem-osztály i
fyersselyem, minden színárnyalatban.............. 76.000
Japán selyem, minden színben .............. .......... 97.800
Nehéz minőségű Crépe de Chine .....................158.000.
Selyem mdrocain a legdivatosabb minták ....... 153.900 
Kitűnő divatbársonyoK................................... 57.000

Sfma *■  mintáé béléeeelymek nagy választékban.

Mos6-osztáCy i
Mosó delén, minden színben.................. .......... 12.500
I7eliér kockás függőnyKelme......... ...........  20.900
Színtartó mosóKrepp, minden színben .......ww.;.. 21.850 
Divatflanell, legújabb minták............    22.800
Selyemfényű mintás szatén, kabátbélésre38.000 
IngzefireK színtartó, jó minőség...........nt..t..ó.i.. 29.450
Színtartó Kartoné* ----- - ------- -------------------19.950

Kötöttáru-osztály i
(oaak • Calvfn Űrt áruháaunkban)

Női harisnyán, minden színben..... ....... 0 500
Husiin női harisnyák...... 
Fátyol nö» harisnyák....... ..........

. . 37.900
ál.800

FérfizoKniK, tartós minőség ................ 
FérhzoKni téii meleg .. ....... .
FérflzoKni flór , ..........................

. 8.550
____ 15.200
......, 34.200

1.4.200
Fért*  téli f'riRó*"g ...............- - -............ 80.750

69.350
Férfi trlRÓKe.ztrú, bélelt........... ............
Női triKóUc.rt.ü, bélelt ..........................
Női Kötött Kabát, minden színben -------

........ 31.300

.......  25.600

......... 250.000

Hont ekciőosztáüy i
(caak a Calvln téri Aruh&aunkban)

NŐI*  téliKabát...................................    593.000
Velour Kabát, legújabb fazón - -------------- 950.000
DivatcsíKos aljáK........ .....................   102.64’
Selyem trlKótiemper, minden színben ....  190.003
Valódi szőrmeboáM......................................— 173.800
Divatos női flIcKalap mindcp színben....... ..  98.090
Férfi gnmlKöpeny ...... ;.....a................. w.mw-w.. 366.000
Féifi donbleraglán !-a minőség ............... „..1,121.000

KWánságva mintákat &tu- 
dün$f ator.ban képfflk a nffntM 

szives visszaküldését

Vászon-osztáiy i
Kitűnő mosott sifón....... ——----------------
Kelengyevászon.......... -.......—..... ...
Bat sztsifón, 90 cm széles....... . .............. ........
Batiszisilón, 130 cm széles ...... ........... ..........
Lepedővászon, tartós minőség, duplaszéles__
Paplanlepedővászon, 180 cm széles........ _
Bőrerős anéin....... .................................... .......
Vászon törülköző_________ __ _____
Frottír törülKöző ............... ................... .........
Flanell portörlő................. .......... .. ....... . ..... ..
Pohártörlő ........................ .......................... .
KtKezőKészlet, príma damaszt, 6 személyes ....

17.500
18.50(1
29.45U
45.69a
46.500
65.55Q
23.75(1
19.950
34.200
17.100
20.900

288.000
Rumburg) lenváazrak, enónok. batleatalfónok, kanavAa-ok, 

kö^parek éa asztalnarr.Oekben óriánl v&iaezlék.

NSi fehérnemU-oszCály i
(aiak a Calvln Url áruh&>u> kban)

Női nappali ing, azsúrral ...............................  36.600
Női nadrág, azsúrral .................    36.000
Női hálóinj, azsúrral .............................      88.350
Hímzett nadrág-Kombiné . ............................ 87 100
Batiszt szoKnya-Kombiné, kézi azsúrral 101.650
Vászon párnahuzat .......................................  73.100
Vászon paplanlenedő ....................................... 201.400
Színes paplan, jóminőségű .......................   325.000

Férílf ehérnemíí-osztá y i
(coa'< a Calvln tón AruhAzunkoanJ

Színes nappali ing, két külön galléiral..... ........ 83.600
Fehér piKémel ü ing....... .............    110.200
Kitfíno hosszá hálóing........... . ..............   106.400
Hosszú alsónadrág. Köpper............................  94.000
Rövid alrónadrág, fehér..................................  58.900
Rövid alsónadrág, színes........................ .......... 44.604
FérfizsjbKendő ............................... ................. 6 ' 'ö
Pyjama öltőnyfiK, nagy választékban ............. 3 1.999
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71 pőstások országos 
vándordíjáé birkózó 

versenye
asárnap fejezték be n póstások az 

Orosz Miklós-vándordíjórt megren
dezett blrkozóverscnyL A végleges 
eredmény a következő:

Légsuly: L Fiilöp Sándor (Máv),
2. Mihalovits Ferenc (Vasas), 3. 
Offentradl (MTK).

Pehelysúly: 1. Polatinus Nándor 
(MTK). 2. Dr Dakó Sándor (MAC),
3. Mattan Ferenc (Törekvés).

Eönnyűsuly: 1. Havasi János 
(Törekvés). 2. Háber Géza (MTK) 3. 
Kis István (Mac).

Kis középsuly: 1. Jánosi Zoltán A tegnapi bajnoki vasárnap leg- 
(MAC), 2. Wurszky József (Máv), [ kiemelkedőbb eseménye volt a baj-
3. Ferenci Rudolf (Máv). 

Nehézsnly: 1. Nagy Béla (MAC),
2. Leng Márton (Máv), 3. Kulcsár 
Ferenc (Máv).

emésztik * izerrezet erejét
A legjobb ápolás és Kezelés mellett is 
sziKség van arra, hogy a betegség és 
lábbadozás tartalma alatt a betegszer
vezetébe olyan Koncentrált tápláléKot 
juttassunk, amely visszaadja elvesz
tett erejét, foKozza ellenálléKépessé- 

gét és újraépítse a leromlott testet.
Ilyen erőiítő tApczer az Ovomaltine, * reggeli és uzson
natejhez 2—3 Kávéskanállal rövidesen talpiaállít. Aia 
dobozonként 37.400 és 64.600 K forgalmi adóval együtt 
Mintát és ismertetőt ingyen küld a Dr. Wander gyógy
szer- és tápszergyár Rt, Dudapest 100. postahivatal

1 ...... . . .............

A soványak kövérek 
lesznek,

Ha Szent István 
maláta - kivonatot 
esznek.

Fiatalos,üde
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kalser- 
ling HY’.'ARJON szépitÖ6zere, adagja 
K XUM). böraktár: Török-gyógyszertár. 
Király ucca 12. szám. .Opera*-gyógy 

szertár, Andrássy út 36. szám

SZAKORVOSI Bér- éi nemlbatepk

Meglepő árakat fizetek 
viselt févftvukákévt 
Wertheimer Oy. Zichy Jenő u. 23. Teleién 165-23

BRILLIANSOKAT 
gyöngyöket, régiségeket mindenkinél drágábba 
veszek JEmff. XfaKfry.wcea

(TeréxiemplotnniBl szemben)

fpacft — Smoking 
ktilcsBnzás 4» slaaás

Skalla Testvérek IV, Hajó s. 3. Tel. 1»-M

A FOGAK ŐRE!

TQO7H 
CQCAM,

la Seal alectra
kabát 180 hosz- 
bzú, brokát Mléssel

Valódi karakol
kabát 130 kosz-
szú, ausztráliai 
Opossum gallérral

Barna coboly 
kanln.kabat
180 hosszú

SzUrke patago.
ni.eh bunda
brokát bólóssoi.
180 hosszú

Nagy választék szőrméseit valflr- ős 
kabátokban, valamint kosstilmttkben,

5,500.000 túl

5,900.000 tói

3,900.000 tói

3,900.000101

■mm

SPORT
Jlz MTK 

minimális gólaránnyal 
győzött a V71C ellen

Tíz UTE szenzációs győzelme a Vasason fölött. 
Hz FTC második helyen van a bajnoki tabellán

A tegnapi bajnoki vasárnap lég- madáshoz, amikor Haar a 16-os vonal 
, Kiemelkedőbb eseménye volt a baj- sarkáról küld éles lövést a kapura, 
| nokcsapat találkozása a VAC-al. amelyet Remete kornerre üt kL A kor- 
Mint ismeretes, a Vivők a lóver- I ner eredménytelen. Helycsere után a 
senytéri pályára vitték az MTK-t! bajnokcsapat folytatja támadásait. A 

’ - - - 3. pQreben Nyúl I balkarjára esik és
aléltan elázik ki a pályáról. Az MTK 
Molnárt hátravonja. A csonka csatár
sor most már nem veszélyes. A VÁC 
több ízben jut szóhoz. Jenny veszélyes 
támadást veaet, lefut a hatos vonalig, 
midőn Orosz II hátulról kézzel ellöki. 
A közönség tizenegyest reklamál, ez 
azonban elmarad. A VÁC fölénybe ke
rül, csatársorra azonban mélyen forrná, 
ján alul játszik. 20 porc után visszatér 
Nyúl I is, aki azonban csak statiszta- 
vioropre van utalva a jobbszélen. F«- 
vas túl erélyesen remplizi a sérült 
Ni/ul I-et s ennek következtében inci
dens keletkezik előbbi és Orth között, 
amely bíród közbelépés után lecsillapul. 
A VÁC gyenge támadásai közepette ér 
véget a mérkőzés.

UTE—Vasas 3:0 (2:0)
— Stadion. Bíró: Schiller Gyula. —
Az UTE nioglepertésszerfi győzelmet 

aratott formáján alul szerepéit ellenfele 
fölött. A félidő első félórájában me
zőnyjáték. A 34. percben az UTE Cson
tos révén jut vezető-góljához, amelyet 
2 perc múlva Jeszmáe gólja követ A 
második félidőben a sáros talajon ott
honosan mozgó lila-fehérek fölénybe 
kerülnek és sok munkát adnak a Va
sasok kitűnő kapusának, Kutrucz-vsk. 
Szünet után a 85. percben Csontos szép 
gólja biztosítja az újpestiek győzelmét. 
A bíró az utolsó percben a Vn^^nk 
centerhalfját: Sípost kiállította.

NSC—FTC 8:2 (2:1) **
- Üllői ui. Biró: Vértes Imre. —

A játék az FTC gyönge fölényével 
kezdődik. Majd az NSC is frontba kerül 
és a 35. percben a fekete-fehér csapat 
megszerzi a vezető-gólt a TSrök által 
rágott, tizenegyesből. Gól után az FTC 
támad. Kohut lövései sorra kapu fölé 
mennek. Erre a sorsra jutnak Kelemen 
és Steczoviis lövései is. Félidő vége felé 
fíe/nay 17. a szabadon álló Spits elé pla- 
sziroz, aki kapásból szép gólt rúg. (2:0). 
A második félidő az FTC sorozatos tá
madásainak jegyében játszódik le, az 
NSC fedezetsora azonban kitünően fogja 
a veszélyesen támadó Kohutot Egy 
ilyen offemziv akcióból az NSC kornert

és ez a mérkőzés, amely mindenkor 
meglepetést eredményezett, ez al
kalommal nem hozta meg a várt 
szenzációt. Igaz ugyan, hogy az 
MTK csak egy gólkülönbséggel 
győzött, győzelmét azonban már az 
első félidőben biztosította és csu
pán balszerencséjén múlott, hogy 
a VÁC nem szenvedett nagyobb ve
reséget,

A tegnapi nap azonban mégsem 
telt el szenzáció nélkül: az UTE so
rozatos vereségei és eldöntetlenségei 
után vasárnap biztosan győzte le 
újpesti otthonában a bajnoki tabel
la második helyezettjét, a Vasaso
kat, akikre érzékeny verséget mért 

A zöldfehérek hívei csapatuk 
tegnapi mérkőzése után föllélegzet- 
tek. Az FTC ismét felküzdötte ma
gát a tabella második helyére és 
ha mindjárt csupán gólaránnya‘1 
is, de facto ott vannak. Igaz ugyan, 
hogy a Nemzetiek a tegnapi mér- 

már kót góllal vezettek a félidőben, ez azonban nem von le 
semmit a zöldfehér legénység di
csőségéből, mert a csatársor pom
pás ősz játékkal igyekezett híveivel 
felejtetni az első félidő nehéz per
ceit

Zugló csapata Unalmas játék 
után győzte le a Daluknál is rósz:- 

mérkőzések döntetlenül végződtek.
Részletes tudósításunk a követ

kezői
MTK—VÁC 1:6 (1:6)

— Lóversenytér. Biró: Geró Ferenc. —
A sorsolás a bajnokcsapatnak kedve

zett és a csapat rögtön fölénybe kerül. 
A csatársort Orth irányítja, aki főként 
a balszárnyat foglalkoztatja. Kitűnő 
helyzetbe hozza az 5. percben Molnárt, 
Fischer azonban pompásan ment A 10. 
és 11 percben Senkey II két lövése sü
vít el hnjszálnyira a Vivők kapuja fö
lött A VÁC alig-alig jön át a félvona
lon. A 35. percben Orth ravasz csele
zéssel magára vonja a Orosz—Singer- 
hátvédpárt, a labdát kitolja Molnárnak, 
aki a kapu jobbsarkába védhetetlen 
gólt ló. A bajnokcsapat fölénye váltó- vét, Kohut veszélyes centerét a Nemze- 
zatlnn marad a gól után is. A VÁC [ tiek kézzel hárít jók el, a megítélt tizen- 
csak a félidő utolsó percében jut tá- egyest Kohut góllá értékesíti. As FTC

Amiről ma az egé;z ország óeizél
MOLNÁR GYULA 

divatháza (VII, Rákóczi út 22. zz.) 
kirakataiban kiállított szenzációt keltő téli modell
jeiről ős azoknak minden versenyt fellllmulő árairól 

Az első karácsonyi hét szenzációja:
Nutrlatte sport

kabát minden 
lehető színben

Téli köpany 
gyapjú volúrből, 
gazd. prémezve

Téli köpeny 
gyapjú velúrból, 
130 hosszú, végig 
bélelve

Téli köpeny 
gyapjú velűrből, 
minden színben

Bud^urt. nov.mh.,^

Kohntm Játazlk, M FTC,,,.,..__
töri a Vádrimai, .*
passzol, Gallowioh kitut 
el Steczoviteot. A meoiiáU 7*°^  
el Kohut kienenlu. Ai FTC 
homens támadásai oredmtaytoionob 

Zugló—BEAC 2:, (pm
- Ldnrnányo,. Bíró: Ku,

Nlvótlan, csapkodó mérW*  * tZ 
rossz csapat közül M “J
volt a rosszabb. Erhard nMMi „ Z" 
borral kezd a BEAC ó az első 
kM ér °L A “■ 
moj/cr áttört a vódolmct, kittaó jJX’ 
tót Kitti kapásból bulövi. (10> FSt 
ld« mezőnyjátékkal ér véget. Szúrná a Zuglóiak kerülnek Kitarts Te't? 
percben a BEAC-védol«m hibájából 
mo.v<>r góljával biztosítja Zugló 
saját részére a győzelmet Zuglói tárna 
dósokkal ér veget a mérkőzés.

KAC—BTC U (i;f) vngy
A mérkőzés egyenlő erejű oHenfáfek 

küzdelmét mutatta. Mír az olső félidő 
ben némi Ktapesü fölény mutatkozott, 
addig szünet után inkább a BTC-t lát
tuk frontban. A vezető-gólt a FAC!femj 
meg. Gulyás beadását ölvedy a hálóba 
juttatja. Helycsere után a 30. percben a 
BTC uj jobbszélső jo: Resch kiegyenlít 
16 méterről lőtt védhetetlen góljával 
BTC-támadások közepette ér véget a 
mérkőzés.

IIITVE—Törekvés 1:1 (1:0)
— Határ ucca. Bíró: Fenyves Miklós.—

A durva jelenetekben bővelkedő mér- 
bőzésen főként a IIL kerületiek voltak 
ö lény bem. A vezető-gólt a 40. percben 
Szabó lőtte. Mindkét részről gólhelyzet 
támad, a csatárok ideges játéka folyta* 
azonban ezek eredménytelenek marad
nak. A mérkőzés második részében a Tö
rekvés kemény küzdelmet folytat a ki- 
egyenlítés erdőkében. Egy, a Törekvés 
javára megítélt kornerből Kautzky fe
jessel kiegyenlít. Ezután foul-okkal bő
ségesen tarkított mezőnyjáték követke
zik. Majd a Törekvés némi fölénye kö
zepette a bíró a mérkőzés végét jelzi.

A másodosztálya bajnokság
33 FC—Ékazerész 2:L
EMTK—Főv. TKör 2:0.
UMTK—Husiparos 2:L 
TTC—UTSE 2:L 
ETC—KTE 1:0.
KA0E-MAC ltL 
Postás—BAK 1:0.

X A bajnokáig állása. 1 MTK 13 
pont, 2. FTC 11 pont, 3. Vasas 11 pont,
4. VAO 11 pont, 5. KAC 10 pont, 6. 
UITVE 10 pont, 7. Törekvés 9 pont, 8. 
NSC 9 pont, 9. Zugló 7 pont, 10 UTE &, 
pont, 1L BTC 4 pont, 12 BEA0 I pont

X Német-olasz mérkőzés Dafsbnrrban. 
A német-olasz reprezentativ labdarugó
mérkőzés eredménye l.*0  az olaszok ja
vára. Félidő 0:0.

X Az MTE mezei házi versenye. A 
Népligetbon 4300 méteres távon rende
zett verseny eredménye. 1. Matúra 
(55 mp. hátrány) 11.50 mp. 1 Bózsa 
(80 mp. h.) 8. Huszár (80 mp. hj 4- 
Osruszth (80 mp. h.) 5. Steiner P. (W> 
mph.) és KI len (75 h). 7. Heez (80 h). 8. 
Korenszky (50 h.) 9. Cséfay (75 h.) Iá 
Liptay (60 h.) — Matúra ideje előnyt 
leszámítva la kitűnő, Steiner fájós láb
bal leeétálta a versenyt 87 induló, M 
befutó.

Kiadja:
A ^Hétfői Napló- lapHadóváBaM.
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