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A szociálisak kivonulnak a parlamentből,
ha egy napra is hizáriáh a kivezetett képviselőket
és a szocia|*̂ t és Szilágyi Lajost állítólag két hétre zárják ki az ülésekről

Rassay Károly megkísérli a kiegyenlítést
A nemzetgyűlés pénteki esemé

nyei beláthatatlan következmenye- 
ket vonhatnak maguk után. Tizenöt 
nemzetgyűlési képviselőnek az ülés
teremből történt erőszakos kiveze
tése annyira felkorbácsolta az 
amúgy is izzó szenvedélyeket, hogy 
a közrendet féltő és pártokon felul- 
álló politikusok a legnagyobb aggo
dalommal tekintenek a jövő ele.

4 vasárnap viszonylagos nyuga
tomban telt el. A pártok a várakozás 
álláspontjára--helyezkedtek. Az egy
ségespárt megvárja, hogy a szociál
demokraták mire határozzak el ma
gukat, a szélsőbal oldal pedig a men
telmi bizottság hétfői ülésének hatá
rozatától teszi függővé további elha
tározását

írtekezlet Váizonyl V’lmoi 
lakásán

A polgári ellenzék vérétől vasár
lap délelőtt Vátsonyi Vilmos Teréz 
körúti ügyvédi irodájában bizalmas 
értekezletre ültek össze. Ezen a ta
nácskozáson Vázsonyi Vilmos, Hegy- 
megi Kirs Pál, Létay Ernő és Boross 
•János vettek részt, de bevonták a 
bizalmas megbeszélésbe Gát Jenő dr. 
ügyvédet is, aki tudvalévőén az Es- 
kütt-pörben védőként szerepel. Gál 
Jenő dr. csak addig vett részt a .ta
nácskozáson, amíg az Eskütt-ügy 
politikai vonatkozásait tárgyalták 
meg, tizenkét óra körül eltávozott. 
A megbeszélést folytató polgári el
lenzékiek mindenekelőtt abban álla
podtak meg. hogy deklaráció formá
jában fejtik ki álláspontjukat a 
nemzetgyűlés előtt és

ssolidaritást jelentenek be a 
szociáldemokrata párt mellett.

Arról, hogy ezt a deklarációt milyen 
külsőségek mellett terjesztik elő, nem 
döntöttek, mert

a helyzet kulcsa a mentelmi bi
zottság kezében van.

Minden aszerint, alakul, hogy mit ha
tároz hétfőn délelőtt a mentelmi bi
zottság, illetve milyen ítéletet hoz a 
kivezetett és ki nem vezetett, de 
^n tel mi bizottság elé utalt képvi
selők megbüntetése tekintetében.

A polgári ellenzék vasárnap dél
előtti tanácskozásán felvetődött az a 
Gondolat, nem volna-e helyes

összeférhetetlenségi bejelentést 
*®nni Gaál Endre, Zeöke Antal 

és Bari a Szabó József ellent
Szobn került továbbá az az eshető- 
’M*R  is, hogy

”'i lesz akkor, ha a szocialista 
tárt n passzivitásba vonulás mel- 

xy. lett dönt?
Minthogy csak vagylagosan határoz
hattak volna, az összes részletkérdé

sek alapos mérlegelése és megvita
tása után úgy döntöttek, hogy

hétfőn közvetlenül az ülés meg
nyitása előtt, vagyis a mentelmi 
bizottság döntése után rögtönzött 
értekezletre ülnek össze a De

mokratikus Szövetség tagjai
a helyzet megbeszélése céljából.

Tanácskozások az egységes 
pártban

Fontos megbeszélések voltak az 
egységespártban is. Már szombaton 
este bizalmas tanácskozásra ült ösz- 
sze az egységespárt vezetősége. Sci
tovszky Béla házelnök és Bethlen 
István gróf miniszterelnök is reszt
vettek a tanácskozáson. Ugyancsak 
megbeszélés volt vasárnap délelőtt, 
sőt este is. A helyzetről

Berky Gyula
a kővetkezőkben informálta a Hétfői 
Napló műnkatársát:

— Több bizalmas megbeszélést 
tartottunk, amelyekről csak annyit 
mondhatok, hogy

az egységespárí tömött sorokban 
áll Belliién István gróf miniszter
elnök mögött és kitart a leg

végsőkig
— Ami azt. a vádat illeti, hogy az 

elnökség azért vezettette volna ki 
a szocialistákat, mert meg akart 
tőlük szabadulni a házszabályvitá- 
ban, ezt a leghatározottabban vjssza- 
ti tágítom. Mi beválasztottuk a bi
zottságba a szocialistákat. Nem vet
tek részt a tanácskozásokban. Egy 
összehangolt manőver folyik itt, 
amelynek értelmi szerzője egy T™" 
niszterséget viselt baloldali képvi
selő.

A szociálist**  érUkezloto
Értekezletet tartott vasárnap dél- 

után a szociáldemokrata parlamenti 
frakció is. A határozat iránt érdek
lődtünk

Györki Imre dr.
nemzetgyűlési képviselőnél, aki a 
következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:
- Minden attól függ, hogy uűt 

határoz hétfőn a mentelmi bizott
ság.

Ha a mentelmi bizottság a kive
zetett szociáldemokrata nemzet
gyűlési képviselőket a parlament 
üléseiről egy, vagy több napra 
kizárja, akkor a szociáldemo
krata párt parlamenti képvise
lői kivonulnak a nemzetgyűlés

ből.
— A iiénteki eseményekről <"»[l 

annyit mondhatok, hogy az elnoK-

ség az egységes párt vezetőségével 
és a kormánnyal egyetértőén szán
dékosan rendezte meg íu. erőszakos
ságokat. Egyszerűen azért csinálták 
mindezeket, liogj^ minket kizárhas
sanak az ülésekről és így rövid idő 
alatt ellenállás nélkül törvényerőre 
emelhessék a házszabályreviziót.

— Sem én, sem képviselőtársaim 
nem jelenünk meg a mentelmi bi

zottság előtt.
Én, mint a bizottság tagja sem va

Mi lesz a mentelmi bizottság Ítélete
A mentelmi bizottság hétfői íté

lete döntő súlyú lesz. Épen ezért 
■máris megindullak a találgatások 
aziránt, hogy milyen ítéletet hoz 
hétfőn a bizottság, amely a házsza
bályok értelmében háromféle fe
gyelmi eszközzel rendelkezhetik:

1. A Ház megkövetésére ítélés.
2. Jegyzőkönyvi inegróvás. ,
3. Két hétig terjedhető kizárás.
Baross János a Vázsonyi lakásán 

tartott értekezleten kijelentette, hogy 
a legbeavatottabb helyről szerzett 
értesülése szerint 

Rassay Károly 
kiegyenlítési kísérletének tervéről 

A mentelmi bizottság tagjai kő- tót fogom képviselni és minden to. 
zőtf természetesen túlnyomó Jobb- mentaS' N™

zottság ne hozzon.
Van más fegyelmi eszköz 
megkövetés, vagy megrovás.

— A politikai helyzet további 
alakulása aztán függ ugy az egy- 
ségespárt és az elnökség, mint aaf 
ellenzék magatartásától.

Módot kell találni arra, hogy a*  
ellenzék ne tekintse a helyzetet 
olyannak, mintha a jobboldal 
tervszerűen akarta volna meg
akadályozni az ellenzéknek a 
házszabáiyrevlzió vitájában va
ló részvételét, de másfelől a par
lamenti elnökség tekintélyének 

is elégtételt kell szolgáltatni.
— Ez az én kiegyenlítő tervem, 

hogy aztán ez sikerül-e, egyaránt 
függ a jobb- és baloldali képvise
lőktől.

Rassay Károly nyilatkozata re
ményt nyújt arra, hogy talán 
mégis sikerülni fog az általa fel
állított kiegyenlítő terv alapján a 
parlament munka rémijét helyreál
lítani. 11a a kormánypárt ennyi 
koncessziót sem tesz, akkor felelős 
lesz a történelem előtt a bekövet
kező eseményekért-

ségben vannak az egységespártiak. 
A döntés tehát, attól függ, lesz-e az 
ellenzéki tagok között olyan Pohti- 
kus, aki a pártszempontokon felül
emelkedve és kizárólag a magyar
páriámén tárizmus megoldását cé
lozva közbeveti magát cs k’egyon- 
litő megoldást kísérel meg.

Épen ezért szükségesnek tartót
tök, hogy

Rassay Károly
hoz kérdést intézzünk. A következő 
válhszt kaptuk: ......

— A mentelmi bizottság hétfői 
ülésén résztveszek. Ha egyetlen 
mód van a házszabályokban, kiser-1 
letet teszek arra, hogy a mentelmi 
bizottság ülésének döntése ne ie- 
szitse tovább a tátongó rést. El 
kell ugyan ismernem az elnök jo
gát ahhoz, hogy a rend fentarta- 
sára szükséges intézkedéseket meg- 
tehess, a jelen körülmények között 
azonban

rendkívül aggályosnak tartom, 
hogy a mentelmi bizottság az 
eléje utalt képviselők egy, vagy 
több napi kizárása mellett dönt

sön.
A bizottság előtt ezt az álláapon-

gyok hajlandó Ott megjelenni és A 
tanácskozásban résztvenni. Az egésg 
ügyre jellemző, hogy Huszár Ká*  
roly, a nemzetgyűlés aleln őke, ■ 
Neue Freie Presse munkatársa előtt 
tett nyilakozatában már előre meg*  
mondta, hogy minket 14 napra fog*  
wxk kizárni az ülésekről. íme — ért 
a mentelmi bizottság szuyerénítása. 
Előre megállapítják a büntetési 
nagyságát- Még ki sem hallgattat 
máris tudják előre az ítéletet. Ezek- 
után miért menjek el a tárgyalásraji

Györki Imrét és Szilágyi Lajost 
két heti kizárásra, a többieket 
pedig a Ház megkövetésére, illet
ve jegyzőkönyvi megrovásra fog

ják ítélni.
Más forrásból viszont úgy értesflh 
lünk, hagy

minden egyes kivezetett képvise
lőt kizárásra fognak ítélni,

legfeljebb ipsak arról lehet szó, hogy; 
egyiket kevesebb, másikat több nap
ra zárják ki az ülésekről.
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Scitovssky Béla házeinök 
ny latkozik a „Hétfői Naplónak1 

álláspontjáról, a várhaló fejleményekről, az elnöki 
tekintély megóvásénak szUkségessAgéröl és az ellene 

elhangzott támadásokról
„Megyek előre a házszabályok alapján, 

a nemzet érdekében**
■ politikai események középl>'”>t- 

.iíibíin Srilovszky Hóin, hú zol nők sze
mélye áll. Munkatársunknak alkal- 
jn?i vult vasárnap délelőtt n nemzet - 
gyűlés elnökével beszélgetési foly
tatni és n legközelebbi teendőket il
letően álláspont.iáról mctrkórdnznl'.

Scltovszky Béla
nkövet kezűket mondotta:
— Álláspontomat a pénteki esemé

nyeket illotőeu nz ülés végén rész
it tesen óh szabatosan kifejtettem. A 
li gnebezebb feladnia az elnöknek 
van, akit hivatása ós tekintélye kö
telez.

igazságom tudatában ki kell jc- 
lentcneiii, hogy

hasonló esetekben így kell eljár
nia minden házelnöknek, aki kö

telességét teljesíteni akarja.
Ezt nem én, liánom ..az elnök**  mond
ja. aki hivatásának tudatában nyi- 
ítnkozik.

Munkatársunk megkérdezte a Ház 
elnökétől, hogy n kormánnyal, illetve 
az egységes párttal tárgyalt-e a történ
tekről és nem hn(ározl«ik-o valamelyes 
irányban. Erre vonatkozóan Soittov- 
szky Béla igy válaszolt:

— Semmiféle elhatározásról nem 
Indok. Nem foglalkozom azzal a kér
déssel som, hogy miként alakul a 
parlamenti helyzet.

Megyek előre azon az úton, 
amelyre engem a házszabályok 

és a nemzet érdeke irányit.

Huszár
háxehtök hátrálhat me»F‘

A ntm'.a gvíllís alelnöke nyilatkozik a SHÉlföi Napiónak 
a pemtelci ü? s Segnagyobö hibájáról, a mentelmi bi
zottság íugyeími eszközeiről és az aktuális kérdésekről

Huszár Károly megcáfolja a Neue Freie 
Presse beállítását nyilatkozatáról

A szociáldemokrata képviselők 
közölt nagy visszatetszést keltett 
Huszár Károly, a nemzetgyűlés al
ti nőkének n .Vem*  Freie Presse- 
ben megjeleni, nyilatkozata, amely
ben Huszár Károly olyan megálla
pítást tett, hogy a kivezetett, kép
viselőket 14 napra fogják kizárni 
nz ülésteremből. Minthogy a men
telmi bizottság, amely ebben a kér- 
désben dönteni hivatott, minden 
parlamenti szervtől független, Hu
szár Károly állítólagos nyilatko
zati joggal keltheti azt a benyo
mást, hogy a kormánypárt minden 
állapodon a büntetés nagyságá
ban. Alkalmunk volt ez ügyről, 
i. .•••válás nélkül már előre meg
vadulni nt az akluális helyzetről is 
hosszabb beszélgetést folytatni

Huszár Károly, 
nemzetgyűlési a lel nőkkel, aki a kö- 
wiki ..öl et, mondta a Ilétföi Napló 
m ii nka társának:

Csak akkor lehel szó tanácskozásról, 
ha a szociáldemokrata képviselők 
már valamelyes1 iráni bon állást fog
laltak.

Munkatárs Anknalt arra a kérdésére, 
hogy a hétfői <il.>s megnyitásakor nem 
tartó szükségesnek egy elnöki onuuciá- 
eiól, a követkoM vnhvwl kapta:

Nem látom semmi szükségét .an
nak, hogy hétfőn elnöki enunciá- 

dót tegyek.
— Szememre vetik, hogy nem pró

báltam meg a rábeszélés eszközével 
hatni a rendbontókra az üléstermen 
kívül. Erre vonatkozóan az a néze
tem, hogy

a renitencia olyan erős volt, 
hogy az elnöki tekintélyt veszé

lyeztettem volna.
Meg vagyok győződve róla, hogy 
semmiféle intervenció sem segített 
volna. A múltból hivatkozom arra, 
hogy mindannyiszor megkíséreltem 

la kiegyenlítés lehetőségét, valahány
szor erre lehetőséget láttam. Soha
sem zárkóztam el a legnehezebb kí
sérletek elől sem. De az elnöki tekin
télynek is vannak erkölcsi parancsai, 
amelyeket figyelmen kívül hagyni 
nem lehet.

Az elnöki tekintély ma talán az 
egyetlen még, amely megvan,

ezt pedig fehíartani kötelességem — 
elődeim és utódaim érdekében egy
aránt.

Károhn

— Meglepetéssel olvastam a reg
geli lapokban, hogy én az éjszakai 
ülésen olyan nyilatkozatot tettem, 
amely szerint a mentelmi bizott
ság a kivezetett képviselőket 14 
napra kizárja az ülésteremből.

Én ilyen nyilatkozatot sem a 
Neue Freie Presse munkatársá
nak, sem más újságírónak nem 

tettem.
Természetesen beszélgettem az 
összes képviselőkkel és újságírók
kal a folyosón arról, hogy milyen 
fegyelmi eszközök állanak a men
telmi bizottság rendelkezésére. A 
beszélgetés során megemli tettem, 
hogy u szokás szeri ut a Ház meg
követése, jegyzőkönyvi megrovás 
és esetleg az ülésekről való kitil
tás lehetnek a mentelmi bizottság 
fegyelmi eszközei. Szóba került az
tán a kitiltások időtartama és ek
kor említettem .hogy

edd igeié egy ülésnaptól 10
14-15 ülésnapra terjedő kizárá

sok fordultak elő.
— Ez az elméleti beszélgetés 

semmiféle konkrét vonatkozásban 
nem Volt a mentelmi bizottság je
lenlegi eljárásával, amelyre befo
lyást gyakorolni nem óhajtok, mert 
ez

nem is volna megengedhető. 
Kijelenthetem, hogy őrről a témá
ról a mentelmi bizottság tagjai 
közül senkivel sem beszéltem. Min
don olyan beállítás tehát, hogy ne
kem tudomásom volna a hétfőn 
meghozandó mentelmi Ítéletről, 
rosszi ódul alti beállítás.

A pénteki eseményekről Huszár 
Károly így nyilatkozott:

— A pénteki ülésen elkövetőit 
hibák között a legnagyobbnak azt 
tartom, hogy Györki Imre akkor ts 
folytatta beszédét, a?nikor az elnök 
nz ülést már felfüggesztette és le
vonult az elnöki emelvényről. Györki 
Imre és társai kísérletet tettek ana, 
hogy a nemzetgyűlés hivatalos he
lyiségében tovább folytassák a gyű
lést, sőt Györki 'Imre formálisan 
tovább szónokolt. Semmiféle körül
mények között

meg nem engedhető, hogy a 
nemzetgyűlés termében az ülések 
megtartására szabott, időben bár

melyik pártfrakció külön gyűlést 
tartson

Scitovszks? Béla 
péteken sorozatos házszabélysértéseket 

követett @3
Kit lehet okolni a pénteki botrányos események oe- 
kövstkez&séért — Az egy-égesparion is hibáztatják 

Scitovszkyl, tía Kitartanak mellette
A nemzetgyűlés pénteki ülésén bekö

vetkezett botrányos jelenetek fölborí
tották a politikai helyzetet és a parla
mentarizmus csődjével fenyegetnek. 
Most már tormészotesen minden oldalon 
azzal a kérdéssel foglakoznak,

Ki okozta a 12 év óta példátlan ki-
' vezetések bekövetkezéséit

Teljes tárgyilagossággal meg kell álla
pítanunk, hogy

Scltovszky Béla elnök súlyosan vé
tett a parlamentarizmus és a ház

szabályok ellen.
Az első hibát ott követte el, hogy Györ
ki Imréitől, aki kétségtelenül súlyosan 
megsértette a miniszterelnököt, meg
vonta a szót, anélkül, hogy egyszer is 
figyelmeztette vagy rendreutuaitotta 
volna. Györki súlyosan vádolt, ez azon
ban még nem lehet, ok a parlamentben 
a szómegvonúsrn, hiszen ilyen alapon 
soha semmiféle visszaélést sem lehetne 
szóvá fonni.

Ha Scltovszky Béla kétszeri rendre
utasítás után vonta volna meg 
Györkitől a szót, sohasem került 
volna sor » pénteki események be

következésére.
Do súlyos házszabály sértést követett el 
az elnök azáltal is, hogy a kivezetett 
képviselőket előbb kétszer a mentelmi 
bízó faág elé utasította.

Ha már a kivezetések alapjára ho- 
lyezkodett az elnök, akkor

teljesen szükségtelen volt kétszer

es ezáltal megakadályozza hn-t 
parlnme.nli wn-wHIaiiul f„n',
hnfó legyen. nieirállapiti,,' ;1 ,
’ helyesli (.|| "
zók minden ... .......-kelt laó, |tl. >látni. h«y Györki Imro VtáJ 
részéről nagy hiba történt.
a kérdésben '"lK"

az elnökség semmi szín alatt ne 
hátrálhat meg . . .1

Ha a kedélyek lelilgga(]lln|. 
Hit hiszem, hn?y a sssociulisf;, 
,v.W?k."i ''•■h'l.láh. tévedd, ül-.., ' 
hibáikat. fi/ien nz elnök réil,;-,.ii 
^bo^m'dÍ Cít “

— Ami a felmerült izgató tómű 
kát illeti, elég ráinututnoui uvra a 
kontrasztra, hogy

Esküit J-a.ios letartóztatás 
nagyatádi Szabó István fiókib 
nak feltörése, pártválság, Marii 
és társai bíróság elé juttatás’, 
után a letartóztatottak védői tá 
madják azt a Bethlent, aki min
dent elkövet a tisztázás érdeké

ben.

— A zárt, ülésen mindenről pon 
tosan. értesültek a szocialisták. Ott 
módja lett volna Györki Tmrónok 
minden akadályozni ás nélkül vádat 
emelni és azt bizonyítani. Miért nem 
beszéllek a zárt ülésen a rendzavaré 
szocialisták?

utasítani a mentelmi bizottság elé 
a kivezet?ndőket.

Ez csak arra szolgálhatott alapul, hogy 
a mentelmi bizottság súlyosabb ítéletet 
hozzon. Jellemző a kapkodásra, hogy 
Györki Imrét a zárt ülés előtt, tehát a 
karzatok kiiiritéso után vezettető ki,

a többieket a közönség szemeláttára
Vagy-vagy. Az elnök itt is — Kakor- 
szky István hangos tiltakozására — 
mogsórtetto a házszabályokat. Uo súlyo
san vétett az elnök a Ház szokásjogával 
szemben azáltal, hogy Györki Imre ki- 
veoztéso előtt

sem több szünet elrendelésével, sem 
közvetlen rábeszéléssel nem kísé

relte ineg a rend helyreállítását.
Súlyos hibák voltak özek. A baloldal 
erőszakoskodása már csak felelet volt 
a sorozatos házszabálysértésekre.

Pénikölcsönt 
mindenki rászóró logolönyöeebb fel
tételek mellett közvetítek 

Ingóságok bizományi 
eladását vállalom, azokra előleget 
nyújtok azonnal.

FöbéPleti lakást és üz
letet venni vagy eladni óhajtók 
keressék fel bizalommal irodámat

fpeud Ingatlan 
bizomán y t ás Kereske
delmi Váltat'. t
V»J. JWfftta u. 13. Talajtan J. I*-™.  <

awgoi gyapjúszövetek áruháza -Budapest IV, Vád utca 25 Telefon: 14-73,
Karácsonyi occasio eladásunk folyamatban van!

példátlan olcsó árban árusitjuK. SSS.rM’WíX »
Pdraikinul álló legelsörendtl téllknbút-, ragián-, kosztom-, pongyola-, plyama- és mosószövetekben
Különleges frakk- és szmoMtkflszöyetek. - Autó- és kocsitakarók

Konok köröttben közismerten lég 
•Uőrendü óriási raktárunknak csopor

tokba osztályozott tételeit.
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Rupert Rezsőt megtámadta
mk?n°a törvényhozás házában íör- » f f \/f ‘ 1 1 ' J 1Budaházy Miklós százados 

a Keleti pályaudvar éttermében
^Gyilkosságokat nem lehet lovagias üggyé avatni" — „Nyugat-magyarországi 

' — Ji támadó Budaházy Miklós a támadás után hirtelen eltűnt

, .. tnrvcnvuwzmm’ *■ —--------
te íll- rc.lKíl’álta-ssanak. Uo nicir- 

anemzet becsülete is. Nem 
kö'J± k & ne kutassa a uemzet- 
JSs se hogv «Z első sérelmet ki

Nekitek az. a véleményünk. 
Í^Ta szomorú történtek logikus 
következményei voltak, egesz beteg 
pMtawontáris és kormányzási xend- 
“^azonban meggyógyítani nem gyilkos. Fogják meg! 
i hit az incidensek proyokalasaval., ■ - •

bnlnamák. atrocitások folytonos 
hánytorgatásával az ellenzékállapotokra rendkívül je 

fe-ffér játszódott le.
lan erőszakoskodásaival sem. Parla
mentáris és kormanyzaü rendsze;

' Alapjában beteg s ezt 
"ak n^kór' objektív mezáll api táró
ul s a megfelelő gyógyszerekkel, 
lehet meggyógyítani. |

Dúltak viharok a régi orszaggyu- > 
lseken is a poliükai harcok rétté- leseken re. ? , vnt.np.k idegen or-S hullámokat vctuck idegen or- 
S parlamentjeiben is. de azok 
Tflvek harcai és , nem személyi 
torzsalkodások. Emlékezzünk — hogy 
cik közeli példát emliteiink - az 
1012 évi parlamenti harcokra, , 
amelyre mint precedensre hivatkoz- I 
S. Am az a nemzet harca volt a I 
reakcióval szemben, amelyben az 
dwk nagy és komoly fegyvereivel 
'vívták meg a harcot

íme itt van parlamentarizmusunk, 
kormányzási rendszerünk betegsé
gének csirája- Nincs komoly kor
mányzási programja a, kormauy- 
nak. de nincs az ellenzőknek sem. 
A parlamenti harcokban a mozdu
latlan uralmat csak akkor valtja 
fel az aktivitás izgalma, ha egyik 
honatya a másik szennyeset teregeti 
ki az ország közvéleményé ele. A 
javaslatoknak, a törvényszerkesz- 
tésnek nincs vonzó ereje a hon
atyákra. Az unalom undora ul ,a 
törvénvhozáara, ha pártpolitikái ér
deket ‘közelről nőm érintő javaslat 
vau a napirenden, ellenben egy sze
mélyes kérdés, egy úgynevezett 
házszabályokhoz történő felszólalás, 
egy DapiTendi vita az egyébként 
savóvériieket ír felkorbácsolja es 
sietnek asszisztálni jobb- vagy bal- 
felől olyanok, akiknek szavat a 
szak javaslatoknál soha nem lehetne 
hallani.

Ki bűnös ezért! Az egész kor
mányzati rendszer. Ki felelős", Az 
a politika, amely a személyes sérel
mek felkorbácsolását politikai rend
szerének alapjául tette. Felelős az 
az úgynevezett ellenforradalmi men
talitásban megszületett politika, 
mely a személyes gyűlölet ós szemé
lyes boszu fegyvereit szankcionálta 
a hatalmon maradása érdekében.

Ennek a politikának logikus kö- 
vetkazménye vo1 “7’’ történt.
Állítjuk, hogy Scitovszky elnök 
erőszakos házszauaiy ser tette, vagy 
Györki1 Imre és a szocialisták reni
tens magatartása csak epizód jelen- 
jjégek, a politikai válság ezek nél
kül a konkrétumok nélkül is kitört 
vplna, mert elkerülhetetlen volt A 
lavina megindulásánál csak por
szem volt mindkettő s magasabb 
szemszögből nézve mindegy volt, 
hogy a brutális erőszak egy szik
rája okozta a kirohanást.

Éppen azért a reparációt se ott 
(ártjuk lehetőnek, ahol akár az el
lenzék követeli, akár a kormányzat 
reméli. Nem. fenyegetőzhet a kor
mány, hogy a forradalmi megmoz
dulásokat a parlamentben letöri, 
mert ilyen megmozdulások nincse
nek, nem lehetnek még a kormány 
lazáiméiban sem. De az ellenzék se 
helyezkedhet a restltntio in integ- 
rum álláspontjára, mert nem tarta
nok célravezetőnek, hogy beteg par
lamentünk és kormányzati rendsze
rű nk meggyógyi tását egyetlen seb re 
alkalmazott flastrommal kíséreljük 
meg. amikor ezernyi ezer sebtől 
'érzik és gennyed politikai életünk. 
. Egészséges restitució valóban csak 
>n integrum lehet És ennek csak 
(‘gv módját tudjuk elképzelni. Tűzze 
a kormányzat mindent megelőzően 
napirendre a választójog kérdését 
akar a saját szája ize szerint, tár- 
írynlliissu azt le, blztositsu az or- 

érdekélien szükséges törvé
nyeknek a sorsát, ás azután oszlassa 
'•‘i a nemzetgyűlést és kérdezze meg

A keleti pályaudvar éttermében 
vasárnap este kilenc órakor a mai 
állapotokra rendkívül jellemző tett- 
’ L. Budaházy
Miklós százados minden ok nélkül, 
egyszerűen politikai ellenségeskedés 
alapián megtámadta Rupert Rezsőt, 
aki természetesen nem maradt adós, 
hanem hatalmas pofonokat mért le 
támadójára. Az esetről Rupert Rezső 
a következőket mondotta ol a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Ma este K9 órakor érkeztem 
meg a keleti pály udvarra Vértes
boglárról, ahol Csert!! Józsefnek 
vadászaton vendége voltam. Mint
hogy vadászruhában nem akar'am 
más vendéglőbe menni, a keleti pá
lyaudvar vendéglőjébe térten va
csorázni. Leültem az egyik asztal
hoz, de alig rendeltem meg a vacso
rámat, midőn egyszerre megjelent 
az asztalomnál egy hintáslegény 
formájú férfi, meghajolt előttem és 
kért, hogy egypár szót szeretne ve
lem beszélni. Én erre felálltam, azt 
hivén, hogy valaki — mint gyakran 
előfordul — kérni akar tőlem vala
mit Mikor eléje értem bemutatko.-

Nyolc nap múlva hirdetik ki 
az ítéletet Márffyék bünpörében

Hétfőn tovább folytatják a tárgyalást — Nem Bethlen 
gróf fenyegette meg 3 vádlottakat — Ulain beugrott 

a hamis Információnak
Az Erzsébetvárosi Kör elleni rnerény- 

, let ügyében hétfőn tovább folytatják a 
tárgyalást, amikor is Hindy Zoltán dr. 

: védő mondja el vódöbeszódét. Értosülé- 
i sfink szerint Hindy nem úgy, mint 
szombati elődje, aki az egész Dapot ki- 

1 beszélte, mindössze egy óra hossi-at fog 
i csak beszélni es utána nyomban liartek 
Lajos védő kerül sorra. Kedden, nagy 
érdeklődés mellett, Ulain Ferenc dr. 
mondja el beszédét, aki igen éles lelep
lezésekre készül.

Szóvá fogja tenni beszédében az 
Ébredő Magyarok Egyesületének és 
más harcos szervezetek fölfegyver- 
zésének kérdését, a nyugatmagyar
országi rckrutdlások ügyéi, tarkít

va pikáns leleplezésekkel,

melyekkel Bethlen István gróf miniszter
elnököt és Hakovszky Iván belügymi
nisztert kívánja támadni.

A főtárgyalón pénteki napján történt, 
hogy Ulain ezóvátotte, hogy Bethlen 
István gróf tanúkihallgatásának bofe- 
jezése után távozóban fenyegetőzve, azt 
kiáltotta a vádlottak és a védők felé:

— Majd adok én nektek!
Tegnap szavahihető tanuk jelentették 

Lanper Jenő dr. törvényszéki önöknek, 
hogy Ulain eme bejelentése nem felel 
meg a valóságnak. Nem Bethlen István 
gróf, hanom Márffy tetto ezt a ki jól ön
tést akkor, amikor renitens viselkedése 
miat tkive7,ették őt a teremből és Márffy 
fenyegotődző kijelentése kíséretében az 
ajtót nagy robajjal becsapta. Az elnök 
jegyzőkönyvet vétetett fel ezokről a 
tanúvallomásokról, amelyeknek során 
kiderült, hogy

U laint egy fajvédő lap munkatársa 
tévesen informálta a dolgokról.

Egyébiránt a fötárgyalási tanács va
sárnap 
volt és 
egymás 
Minden 
szerdán ~________
után zárszó jogán a vádlottak is felszó
lalhatnak. Miután Márffynuk különbö
ző kérdésedre az elnök nőin engedte 
meg a választ, nagyon vnlósTlnü, hogy

Márfy hosszabb beszédtt fog mon
dani, melyben részletesen el fagyi 
mondani azokat a pikantériákat, a

egész délelőtt permanonciában 
megbeszélést folytattak a b’rák 
között a tárgyalás anyagáról, 
valószínűség szerint a védők 
befejezik védőbeszédeiket, ez-

zott, hogy
Budaházy Miklósnak hívják és 
hirtelen felém sújtott. Én erre 
rögtön többször pofonütöttem, 
majd mikor újból felém jött, 

hasbarúgtam.
de az egésznapi vadászatról kifá
radva, nem volt annyi erőm, hogy 
le. ír fogjam, hanem kiabálni kezd
tem:

— N yugatmagyarorszdgi gyil
kos! Fogják meg! Gyilkos!

Budaházi azonban a nagy tumul
tusban eltűnt.

A támadás magyarázata az, hogy 
én a nyár folyamán dr. Feleky Gé
zának segédje voltam, amikor őt 
Budaházy Miklós provokáltatta 
azért, mert a Világban megjelent 
róla egy cikk, amelyben egy szem- 
tanú elmondja, hogy milyen kegyet
lenül gyilkolta meg Sátory hadna
gyot és társait. Én Feleky Gézával 
együtt arra az álláspontra helyez
kedtem, hogy

gyilkosságért nem lehet lovagias 
úton elégtételt kérni, ha Buda-

melyek szt mélyével kapcsolatban 
per a"yagát nem képezték és 
lyeknek elmondására — már 
szenzáció kedvéért is — 

nagy súlyt helyez.

Az elnök — nagyon valószínű 
szőr inog fogja őt szakítani, 
megvonással is meg fogja 
de ismerve Márffy szélsőséges tempera
mentumát, az elnöki figyelmeztetés 
nem fogja Őt meggátolni abban, hogy 
meg no kíséreljen elmondani mindent, 
amit ő jónak lát. Márffy ugylátszik lu-. 
datában van annak, hogy a tárgyalás í védők ée a vádlottak szerdára befejezik 
rendkívül sok terhelő bizonyítékot tárt, mondani valójukat A bíróság ekkor el 
föl ellene ós kiden valószínűig i fogja napolni a tárgyalást s az ítéletet
a mellott szól a bíróság el fogja | csak nyolc nap múlva fogja kihírdotuL

II községi rturta iMopnlizáliil akarja 
a Mtaik hBlyÉbe Kerülc ni magántaxih karbantartását 
Ak autóJaviló-mUheiyek a sérelmes tervezet ellen

A legutóbbi fővárosi tanácsülések 
egyikón — mint ismeretes — elhatároz
ták, hogy a bórkocsiközlekedést az egész 
vonalon automobilizálják, még pedig 
oly módon, hogy két fiákkor, illetve 
egy konfliB helyett egy-ogy antotaxit 
állítanak be. Ezt a tervezotet minden 
lap közölte, a Hétfői Napló tudósitója 
azonban jól értesült forrásból egy érde
kes fordulatról számolhat be ebben az 
ügyben. A főváros nem éri be azzal, 
hogy a koncesszióhoz kötött bérkocsi
ipar helyébe korülő autótaxik engedé
lyét is magánnak tartsa meg, hanom 
egységes kocsit!pusok beállítását terve
zi — egyelőre még nincs eldöntve, bel
földi vagy külföldi modellről van-o «ó 
— de fölmerült komoly formában az a 
terv, hogy az ügybe bevonja a Községi 
Müszerüzemot, amely eddig csak a fő
város házi autóinak karbantartását és 
javítását látta el. E szerint a bérkocsi
kat felváltó autókat tulajdonosaik köte
lesek lennének a Községi Múszerüzem- 
nól reparúltarii, esetleg garázsoltani la, 
amivel az üzem — körülbelül 160 kocsi
ról van azó — tekintélyes jövedelemhez 
jutna.

amc- 
csak u 
Múrfíu

— több
sét szó

fenyegetni,

házynak valami baja van, akkor, 
menjen a bírósághoz

Gyilkosságot csak bíróság előtt ló
beleit tisztázni. Budaházy ezután 
engem provokáltál ott, de én segé
deinek azt a választ adtom, hogy

gyilkosságokat nem lehet, lova- 
gias üggyé avatni.

azok a bíróság elé tartoznak. Ennek 
tulajdonítom ezt az orvtámadást, és 
természetes, hogy gyilkossal nem 
bocsátkozhatom küzdelembe, hanem 
megpróbálkozom, hogy a rend fen- 
tartására illetékes hatóságok tegyék 
ártalmatlanná.

Hogy Budaházy ezt az órvtáma- 
dást el merte követni, azzal magya
rázom, hogy őt nagyon felbátorít
hatták a legutóbbi politikai esemé
nyek, amelyek iskolát teremthettek: 
arra, hogyan kel! képviselőkkel el
bánni. Magyarország volt hatalma
sai:' a gyilkosok, ebből bátorságot 
merítettek" — fejezte be előadását 
Rupert Rezső.

Rupert egyébként testi sértés cíi 
mén feljelentést tesz támadója ellen.

őt ítélni. Miután nyolcszoros gyilkosság 
bűntettével van vádolva, az sem kétsé
ges előtte, hogy

az Ítélet nem lehet niás, mint ha
lálbüntetés.

Mégis bízik abban, hogy külső elvbará
tai mindent inegte. zuok, hogy a felső
bíróságok ne hagyják jóvá ezt az Ítéle
tet. Hogy reménységei mennyiben vál
nak valóra, ez a jövő titka, ö azonban 
rendületlenül bízik ás viselkedését is ak- 
kép irányítja, iiogy szélsőséges elvba
rátai tetszését érdemelje ki.

A hétfői tárgyalás 9 órakor kezdődik. 
A tárgyalás elején henger dr. elnök 

mindenesetre szóvá, fogja tenni Márffy 
durva viselkedését és meg fogja róni 
Ulain védőt üzért ,iuert Márffy fenye
gető. szavait Bethlennek tulajdonította. 
Egyébiránt nincs kizárva az som, hogy 
Márffyt az elnök sértő szavaiért fegyel
mijei; is megbünteti.

Általában arra számítanak, hogy a

A. Községi M ftszei-üzemnek ea & ter
vezőit bekapcsolódása persze rendkívül 
súlyosan érinti azokat a kisebb üzeme
ket. amelyek eddig autók javításából 
éltok, valamint azokat a kovácsokat, 
bognárokat és egyéb mesterembereket, 
akik eddig a most már forgalomból ki
vonandó bérkocsik tatarozást munkált 
látták el. A Műszerüzem természetesen 
kibővitenó tolepét, karosszériák gyártá
sára is berendezkednék idővel, ha a do
log jól menne. Az érdekelt kisexisztem- 
ciák azonban, akik már hallottak a fő
város monopolizáló torvceotóről, való
színűleg nem hagyják annyiban a dol
got. hanem tiltakozni fognak a várnai 
konkurenciája, ellen és azt kívánják, 
hogy a főváros érje he a koncesszióból 
származó jövedelmi forrásai én ne ve
gye el előlük a munkaalkalmat, amely
re ezekben a nehéz időkben fokozott 
szükségük van.

H1GANYT 
HAMISFOGAT 
ARANYAT 
PLATINÁT 
DÍSZTÁRGYAKAT
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dlútjft)
V elet lesei teljen elismeréssel nyilatkoznak róla 
éjjel ébredő, nappal pedáns tisztviselő — He résén 

tiltakozott az antiszemitasáy vádja ellen
A bombapörök hírhedj, főhőse az l Igen kényes természet ú, nagy fele

eddigi tárgyalások során — tndvali- lössógű ügyeket bíztunk rá s ő min- 
vőjcg főbb Ízben igen önérzetesen dig precízen, pontosan megfelelt a 
hivatkozott a fedhetetlen s tisztes feladatának, ö volt az. aki a széfek-• 
banktisztviselői múltjára r úgy a hí-| ben őrzött értékpapi rókát, valulá- 
róaág, mint a pőrék hallgatósága , kai, a megőrzési helyeiken átvette s 
látható szckpszlsscl fogadta Márffy .azután továbbította a feleknek. Nem 
nagjhangú kijelentéseit. ( Ami bi-,cgy ízben megesett, hogy tévedésből 
zou\ meglehetősen érthető is, mert .nagyobb ért ^omagokat szolgál- 
közfelfogás szerint a bűnöző bajla.ii- itattuk ki neki, mínf amennyi tulaj
dóság az egyénekből mai polgári |(Ionképpen járt volna, de Márffy 
foglalkozásuk során is itt-ott igen mindenkor pontosan visszaszolgál- 
disszonans formában ki szokott üt- , latfa a többleteket. Az is megesett 
közei. Feltétlenül igen érdekes és ! egy ízben, hogy tévedésből vagy va- 
taDulságos kép kínálkozik tehát. ha*  ' 
közelebbről szem ügyre vesszük a 
hombapör fővádlottjának banktiszt
viselői működését s egykori felette
seihez fordulunk erre nézve pontos 
információkért,.

Miként ismeretes, Márffy letartóz
tatása előtt a Magyar-Olasz Bank 
egyik főtifíztvlselője volt, s ezt meg
előzőleg a Hitelbankba beolvadt 
[pártánknál volt hosszúbb ideig al
kalmazásban. Mindenekelőtt

dr. Kovács-Sebestycn Lászlóhoz, 
a Hitelbank igazgatóhelyetteséhez,a 
személyzeti ügyek egyik főnökéhez 
fordultunk megfelelő adatokért, s 
főként oly irányban érdeklődtünk, 
hogy a Hitelbank miért nem vitte át 
a beolvadt Iparbank státusából Már
ffy t, a kitűnő s pontos hivatalnokot. 
Dr. Kovács-Sebestyén a következő
ket. mondta:

— Az Iparbank fúziója alkalmával 
h Hitelbank egész sor tisztviselőt el
bocsátott. 8 hónapi végkielégítéssel. 
Ezek sorában szerepelt Márffy is, 
akit a Hitelbank már csak azért sem 
akart kivenni a» clbocsátandók lis
tájából, mert a rendelkezésre álló in 
formációk szerint

minduntalan meggyűlt a baja a 
rendőrséggel.

különféle excesszusokkal kapcsolat
ban. Egyébként az ináthánknál való 
működéséről pontos képei adhat Lü- 
scher Ferenc helyettes igazgató, aki 
annak idején a lolöttese volt Már
ffy nak.

Mit mond Lüscher 
helyettesi igazgató <■$ 

Aj fai János cégvezető
Luscber Ferenc, jelenleg a Hitel

bank helyettes igazgatója a követ
kezőket. mondta munkatársunknak 
Márffynak az Iparbanknál eltöltött 
éveiről:

— Márffy körülbelül három évig 
volt az Iparbank kebelében. Ennek 
az időnek túlnyomó részét az érték- 
papirosztályban töltötte el, tehát 
ígcu exponált és fontos helyen. Ki 
kell jelentenem, hogy

a működésével valóban meg vol
tunk elégedve,

mert feltétlenül megbízható, pontos, 
s fáradhatatlan munkaerő volt. 
Egyébként azonnal hivatom a köz
vetlen fölőttcsét Ajtai János urat, 
aki az IparbankbanMárffy osztály
főnöké volt, tehát úgyszólván min
dig együtt volt vele.

Néhány pillanat múlva egy bank
szolga elsiet Ajtai cégvezetőért s Lii- 
scher igazgató elgondolkozva néz 
maga elé.

— Valóban aligha sejthette volna 
egykor Márffybun valaki ott a bank
ban a bombapörök későbbi szomorú 
hősét. Csendes magábazárkózott, pe
dáns fiú volt s csuk akkor terelődött, 
reá a ügyelem, mikor mint a7, Ébre- 
dők IX. kerületi nemzetvédelmi osz
tályának vezetője

több Ízben összeütközésbe került 
a rendőrséggel.

Márffynak azonban mindig sikerült 
inngat tisztáznia > így a bank veze
tősége nőm igen léphetett fel ellene. 
Különben itt vau már Ajtai úr. tes- 
«ek o hozzá fordulni továbbiakért.

AjJ ’i János az Iparbank egykori 
osztály vezet <»jo kérdésünkre h követ- * 
kezeket mondja Márffyról:

— Nem mondhatok mást. minthogy ' 
igen szorgalmas, megbízható Ol-

soranaú munkaerő tolt, i

lainl más véletlen folytán 700 dollár 
csúszott egy reábízott értékpapírcso
magba, s bizony Hehogyse lehetett 
volna utólag valakin követelni a vé
letlenül félrecsúszott dollárokat. Aki 
azonban ezt is jmiitosan visszaszol
gáltatta, az megint Márffy volt.

— Volt valami hűvös, sajátságos 
tartozottság a magatartásában s 
Mert barátjai nem igen voltak. 
Afférjel a bank kebelében nem 
igen akadtak s ha volt is valami 
kis apró pörpatVara, az igen hamar 
elsimult. Olykor, nagyritkán azon
ban

valami különös agresszivitás I 
ütközött ki belőle.

Annakidején, mikor a részvé
nyek elővételi jogának gyakorlása 
vegeit késő estig állandóan igen 
nagy tömeg szorongott, türelmet
lenkedett az értékpapirosztály puli-! 
.iáinál, bizony Márffyból nem egy
szer kitört az indulat s ilyenkor i 
parázs patáliákat csapott az ügy- 
felek között. Ezeket az afiérokat 
azonban akkoriban senklse vette 
valami tulkoniolyan, mert az ide- í 
ges, követelődző komittensekkel 
szemben bizony akárhány hivatal
nok olykor elvesztette a türelmét, 
ki sejthette volna akkor még 
Márffy dühkitörései mögött a fa
natikus cezaromániát, a parancs
nok 1 ási hajlandóságot,

— Későbbi időkben, mikor már 
ismeretessé kezdett válni Márffy
nak az ébredői szereplése, a bank
ban való működésén a legkevésbbé 
se lehetett észrevenni az egyébol- 
dulu elfoglaltságát. Végezte a mun
káját tovább is minuciózus pontos
sággá! és precizitással, i>edig akár
hányszor a szeme alatti ráncok, 
arca györöttsége és sápadtsága 
külsőleg elárulták, hogy

az előző éjjel bizony egészen 
masoldalú tevékenységet folyta-

a sokszorosan kipróbált munka- , 
erőt. Ily módon azután az is ért- 
hető, hogy Márffy az Iparbanknak i 
a Hitelbankba való beolvadásakor! 
szinte egyik napról a 
láshoz tudott jutni az 
bán.

Mit tudnak 
a Magyar-Ola.sx

Márffy a Magyar-Olasz Banknál 
ugyancsak az értékpapír osztályban 
nyert elhelyezési. Közvetlen fölöt- 
tcse, fjaJla cégve a*  (ő n következő
képen ny ilai kozott, előttünk Márffy 
ottani .szerepléséről;

—Márffy alig három hónapot töl
tött az Olasz-banknál s ez idő alatt 
nem sok vizei zavart Végezte a 
munkáját hideg, óraroűszerü pon
tossággal. akárcsak valami aut.o- 
muta-ember. Valami, különösebb 
panaszunk nem volt ellene, do az 
is tény, hogy

itteni működésével nem igen 
tudott valami túlzott szimpá

tiát kelteni
maga irányában. Gőgös zárkózott
sággal végezte a dolgát addig, mig 
pgy 
utol

másikra ál- 
Olnsz-bank-

Márffyról 
Bánkban? Budapest 

szekciója 
a
X|T

IgEfc ff m. a
ifi w* mÍ tm, • xiUír s/jn 4?

napon a letartóztatósi parancs 
nem érte.

Má> ffy tiltakozik 
az antifizemitiz

mus vádjával szemben
Más oldalról sikerült még meg

tudnunk, hogy még az Ipáriánk
nál egyizben egyik fölötteee erős 
szemrehányást tett Márffynak az 
egyik éjszakai zsidóheccével kap
csolatban. Márffy eme alkalommal 
élesen, indulatosan kikelt a gyanú
sítás ellen:

— Valami csirkefogó visszás
éi a nevemmel s az követi el az 
éjszakai zsidóbotrányokat. Csak 
nem gondolják az urak, hogy 
én rá adom a fejemet az ilyes

mikre! Sokkal komolyabb és 
meggondoltabb vagyok ennél. 
így beszélt az önérzetes Márffy 

miközben lázas agyvelejében már 
lassan-lassau érlelődni kezdtek a 
későbbi szörnyű szerepének kon
túrjai . . .

Százmilliót sikkasztott 
W biztosliósl Qgynók
- A Hétfői Napló tudósitójától. —
A Középeurópai Biztositó Társa

ság följelentést tett a rendőrségen, 
hogy Hcndlcr Lajos 58 éves főügy- 

1 nöko nagyobb sikkasztást követett 
el.

Hcndlcr a biztositó társaság meg
bízásából vidékre utazott biztositá-tott le, mint aminő a banktiszt- bisMl8Óbo1 vidékre utazott biztositá-1 

viselői nrorii sokat kötni. Legutóbb a pestmegyei I
Ocsa községben járt, ahol a felek- 

~ Mikor a nyugatmagyarországi tői felvette a biztosítási dijat, az 
felkelés kitört, nyomban kimaradt intézetnek azonban nem számolt el
a bankból és csak hosszú hetek ezekkel. Néhány nappal ezelőtt jöt- 
multával tért vissza erősen meg- ‘‘.sak rá a sikkasztásra és ekkor 
fogyva, de munkaerejében legke- i tették meg a följelentést. Hendlert 
vesbbé sem érintve. vasárnap délelőtt, előállították a fő-

— A nagy tőzsdei konjunktúra kapitányságra cs kihallgatták. Val- 
láthatólag nem érdekelte tulságo- loanáaában beismerte, hogy mintegy 
san csak később kezdett egész szór- ! százmillió koronát a saját céljaira 
vanyosan s ötletszerűen a papírok fonlitott és azzal védekezett, hogy 
kurv-nsni xuai.i«j.i «. 'a biztosító társaságnál néki is van

nak követelései. Kihallgatása után 
őrizetbe vették.

kurzusai iránt érdeklődni: Alig 
volt néhány kisebb jelentőségű pa
pírja.

öss^véve legfeljebb 
Itt-ott lsron éles formában megnyi
latkozó agm'esszivitása s szinte a 
monománlAig- ideges » hűl tengő i 
pnerzetessége engedte csak sejteni 
“°«T egészen furcsa indulatok 
fészkelnek a bensőjében. Mikor a 
rendőrséggel az ismert összetűzései 
tumadtak,

a bank mar-már cl akarta bo- 
esd tani

s csak a feljebbvalók pártfogó fel
lépese tudta Ideig óráig elódázni a 
direkció állásfoglalásának követ
kezményeit. Különben is abban az 
időben, amikor a kiválóbb, ügye
sebb banktisztviselők n konjunk
túra halasa nlatt egymás után 
felcsaptak tőzsdei ügynököknek, 
egyre nagyobb hiány kezdett mu
tatkozni a komoly, megbízható 

I,en R Uv körülmények 
között teljesen érthető volt, hogv 
mi a Márffy közvetlen fölöttesol 
nem szívesen nélkülöztük volna ezt

csarick
UII., Erzsébet körűt 2?

< a volt Gambrinus nagy helyiségében/

Az összes szükségleti cikkek mqii
áruraktára. Mindent amireszük- 
sége van, legolcsóbban beszerezheti

Febérnemfl:
Férfiing, színtartó 94.000 K
Női ing, hímzett Ia 40.000 K

SzBvzt:
Angol férfi- és női szövet
maradékok olcsó árban

KBtütt-szBDBftűra:
Női selyemharisnya 39.000 K
Cérna fátyol............ 29.000 K

Kalap:
Férfikalapoli........ 64.C00K

Női Kalapok legolcsóbb 
árban

Bőr- és díszműáru 
íNői Kézitáskák, utazó bőrön- 
| döK, maniKűr-KészleteK 
Porcellánáru, cipők, arany- 

és éKszeráru 
Étkészletek, zsúrkészletek 

stb. legolcsóbb áron 
Játékáru, háztartási cikkek 
Fűszer, csemege és cukorkák 

Vasáru, dohúnyzócikkek 
Nagy könyv- és Képvásár

Hideg és meleg büfé este 8 óráig

emóutik a szervezet erejét.

A legjobb ápolás és Kezelés mellett Is 
szükség van arra, hogy a betegség és 
lábbadozástartalma alatt a betegszer
vezetébe olyan Koncentrált táplálékot 
juttassunk, amely visszaad la elvesz
tett erejét, fokozza ellenállóKépessé- 

gőt és újraépítse a leromlott testeu
Ihénfrrőtítu ttneier az OvomalHne, a reggeli ís wzson- 
ftatefhez2—9 MvéakanillAl rövidesen ólnraUlíf. Áia 
dobozonként 37 400 és 64.600 K forgalmi adóval egyült. 
Miniét és iMiertefot in-yen küld a Dr. Wander jrvógv 
HCC fe tápuergyír RL, Budapest 100. posWuvatel

nyílva

Érdekes 
megtekintem

*
Szabad bement

*
Vásárlás nessi 

kötelező
Tulajdonos: Frcud Sándor 
Ingatlan Árubizomúnyi és 

Kereskedelmi Vállalat
VII, Erzsébet karút 27. szám 
és VII., Miksa ucca 13. szám 

(Telelőn: József 72—63)
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„Kinevezték**  
a nagyatádi kerület 

képviselőjét
A nagyatádi kerület sorsa napo

kon át foglalkoztatta a politikai köz
véleményt. Az ellenzék a választás 
előtti időben napról-napra szóvátette 
a nemzetgyűlésen a kerület válasz
tási biztosának visszaéléseit, de min
den ellenzéki felszólalás a kormány
nál süket fülekre talált s az Igazság 
iigymtolszter többízben kijelentette, 
hogy a sérelmeket roparálni esak a 
választás megtörténte után lehet.

Az ellenzék állandóan azt hangoz
tatta. hogv a nagyatádi kerület vá
lasztási módja nem egyéb, mint n 
képviselők kinevezése.

Mint Nagyatádról jelentik, miután 
ellenzéki jelöltek jelölését n válasz
tást elnök visszautasította, a vá
lasztás „egyhangú" volt . ..

\ „választásról a Alii, utján az 
alábbi hivatalos kommüniké jelent
meg • .

A választási elnök ma délelőtt 
kilenc órakor adta át a nagyatádi 
kerület képviselő-mandátumát ren
des! Bórául/ Sándornak. A válasz
tók kérték Bárányt, hogy a járás 
dolgait ezentúl mint képviselő a 
nemzetgyűlésen viselje szíven. A 
mintngv háromezer főnyi választó
polgáriig ezután három vendéglő
ben tarLtt lakomán ünnepelte az 
áj képviselőt.

izínlmns tolvojülflözés 
o MKóczl Ötffl

1 Kedektlv dulakodása 
a pokrécxtohrajjal

— J Hétfői Napló tudósítójától. —
Izgalmas jeleuet cneiutanui voltak 

tegnap délután a Rákóczi nt járókelői. 
A BókuskórháazaL ezembeu levő Jobb 
mint otthon büffé előtt -megállt kocsijá
val kennek Mátyás gazdálkodó, aki 
zöltWféléket szállított Budakesziről a 
Hitté konyhájára. Ebben a percben ar
ra haladt egy kopottkülsojü alak, oda- 
njrrott a kowrihoa, lekapta a lovat ta
karó pokrócot és futásnak eredt vele. 
Amikor átszaladt a Rákóczi utón, a Vas 
ncca tarkán Mcmbetalálta magút Szabó 
Jenó dUamrendörségi detektivvet, aki 
ntvonalszolgálatot teljesített, a Rákóczi- 
nton. A detektív a menekülő elé ugrott, 
mire ez eldobta a pokrócot és futásnak 
eredt. Szabó detektív utána vetette ma
gát éa néhány percoyi tlldözés után el 
ie érte. Megragadta a karját, de a tol
vaj védekezni. próbált, öklével löbbiz- 
ben a detektív arca felé fntjlotl, rug
dalni, harapni kezdett és orditozásával 
felverte az ucca csendjét.

A dulakodókat csakhamar tömött era- 
bergyürü fogta körül, az ucca közönsé
ge közöl atonban senki sem ment a de
tektív segítségére. Negyedóráig tartó 
dulakodás után Végre sikerült Szabó 
Jenőnek megfékezni a dühöngő embert, 
okit megbilincselve bekísért a főhapi- 
fdny tágra, Az elfogott pokróotolvajról 
kiderült, hogy Lövringer Elemérnek 
hívják, rovottmnltu egyén. Klhallga- 
tása után dr. Halasi rendőrkapitány le
tartóztatta.

Meglepő árakat ftxatak 
viseltfépflrukákért 
Werthelmcr Gy. Zichy Jenő u. 23. Tclcfőn 532-61

fiz egységespárt 
több ellenzéki képviselő 

leleplezésépe készül
Még e héten szenzációs kormánypárti felszólalás lesz a Házban — Össze- 

gyűjtötték az okmányokat a „teghangosabb ellenzékiek Merítésére
Az ogyaégespárt. retorzióm készül 

a baloldali „leleplczÓHck" luegtorlú- 
sara. A konnnnyjjárt egryik vezető
tagjától erre vonatkozóan a követ
kező szenzációs Információkat kapta • 
a Hétfői Napló munkatársa:

— Az egjségesp.irt tagjai torkigj 
vaunak már a baloldal „leleplező > 
kísérleteivel" és élni fognak a meg-! 
toriás rendelkezésre álló eszközei-j 
<el. Személyekről és tárgyi inonicn-; 
hunokról a cél érdekében nem be-1 
szélhetek. Arról vau szó. hogy

több ellenzéki képviselőnek épen 1

őrffy Imre beteg, 
de hétfém előadói beszédet mond 

a házszabály revízióról
A kormánypárt tagiisxkodlk a bizottsági szöveghez— Súlyos 

pénzbírsággal járnak a fegyelmi intézkedések

Őrffy Imre nyilatkozata.
Az eredeti terv szerint a nemzet-1 

gyűlés pénteki ülésére keleti volna na-j 
pirendro tűzni a hiizszabályreviziót. Ez : 
azonban elmaradt, mert.

őrffy Imre két hét óla betegen fék- I 
szik a lakásán.

A Ház elnöksége abban a reményben, 
hogy Őrffy Imre állapota javulni fog,' 
néhány nappal elhalasztotta a házsza- ! 
bályrevizíó napirendretiizósét óh igy' 
történt az. hogy hétfőre is ülést tűztek ' 
ki és ennek napirendjére felvették a 1 
házHzabályreviziól. Munkatársunk be- ; 
szélt vasárnap délben őrffy Imre kép- j 
viselővel, a házszabályrevizió előadója- ; 
val, nki a következőket mondotta a 
Hétfői Na.plő-nt\k‘.

— Két hét ipa betegen fekszem. Hét-I 
főn azonban, bár még mindig gyöngéi-' 
kedeni, felkelek <*s  elmondom előadói 
beszédemet. Tárgyilagosan Ismertetni 
fogom a liázr/abályrcvizlót altban a'

Teljes üzletfeloszlás-
bői vásároltam kfllfwidön árukat és aduig nem létaaft 

ragián, öltöny éigyermek- 
ruhakillönlesesséfleket 
mélyen leszállított árben adom el!

Városi bunda szőrmével már 2‘/> milliótól
Mindenkinek ér

deke hogy kiraka
taimat megtekintse

SCHNUR HENRIK
Vili, kar., Rákóczi út 15. szám

Rendkívül 
olcsó árak!

(Htokkal az ügyekkel kapcsolat
ban, amelyekből, mindenképen 
tőkét akarnak kovácsolni a kor
mány ellen, igen sok takar gat ni 

valójuk van.
Vonatkozik ez különösen kél pol
gári ellenzéki képviselőre, akik a 
icglia tilosabbak közé tartoznak s 
akiket feltétlenül le. kell téríteni.

— Még annyit mondhatok ez ügy
ben, hogy a legközelebbi napokban 
a parlamentben ebben az irányban 
rég nem hallott szenrűciőKban lesz 
része a politikai éleinek.

keret Imii, amit a bizottság elfogadott. 
Som lőhet, sem keveseket nem mondha
tok, mint amit a bizottság magállapi 
tott. Egyéni véleményem megszűnt ak
kor, mikor az előadói emelvényre lép
tem.

M égsoin lehet száraz reeitalivum 
az előadói beszédein.

zÍ3 első nemzet gyűlés első napjától 
kezdve ismertetni fogom a házsza
bályok szempontjából a lesújtott 

eseményeket.

— Különösen súlyt helyezek annak 
dokumontáláaára, lmgy az 1918-as ház
szabályokból sok rondelkeeést nem vet
tünk út. Nyolc-tíz olyan rendelkezés van, 
amelyeket tulszigorunak tartottnak és 
éppen ezért nem vettük át azokat az 
1913-341 házszabályokból.

— Réwleleaon ismertetem főként azo
kat a nóvumokat, amelyek 1. az iuter-

Munkatársunk érdeklődött ez ügy- 
' ben másfelé is és úgy értesült, hogy 

j az egységnspárl több la ff ja már 
hónapok óta gyűjti az adatokat. 
— Okmányok vannak a kezeink 

között
j mondotta munkatársunknak az egy- 
l séges párt egyik vezetőtagia. Le 
, fogjuk ezeket, tenni a Húz asztalára, 
i ffadd lássa a közvélemény, kik azok 
: a nagy purilikátorok. akik legazem- 
berezik és gonosztevőnek nevezik a 

i kormány egyes tagjait.

pellúelós jogra, 2. a vita korlátozására, 
3. a fegyelmezésre vonatkoznak. Az in- 
terpcUúciós jogoi tizabályoznnnk kellett, 
mert a vde való visszaélés miatt elsor
vadt volna. Szabályozzuk a közhear.ó- 
lásra vonatkozó rendelkezéseket is, 
meri erre nézve nincs semmiféle téléin® 
rendelkezés.

- A fegyelmezésre vonatkozz*  intéz
kedések lónyogo a követkőző:

— Háromféle fokozat lesz.: 1. a Hűi 
megkövetése. 2. jegyzőkönyvi megro
vás, 3. kizárás. Minden egyes fegyelmi 
ítélettel együtt jár bizonyos nap dijak 
megvonása.

A Húz megköcch’se esetében öt
napi, jegyzőkönyvi megrovásnál tiz- 
napi, kizárás esetén, ha agak egy 
napra, terjed is ki —• 15 napi illet
mény megvonását is ki kell monda

nia a mentelmi bizottságnak.
— Ez. igen mérsékelt reform. Lénye- 

i gégén enyhébb az eredetinél. Ebből nőm 
engedhetünk. Akármire határozzák ol 

I magukat az ellenzékiek, semmiféle el- 
■ határozna >em tarthat bennünket visz- 
| sza attól, hogy a húzszabályroviziót a 
bizottság által elfogadott szövegben tör
vényerőre emeljük.

- - A FINOM 
FEHERNEMUEK

Szezon Kiárusítás 
férfi- és női fehér- 

nemüeKből, vászon- és 
sifonárukbói, 

flADeíl-, oxford-, POUpHB-MpBg'ftbA
Ziilötlntw íhün

25% árengedmény
*200 vég 190 em. szúles legfinomabb 

angol batlszt sifon Kiárusitása 
méterenkiat 41 ezer koronáért.

Eteij krból nagybani vételnél sí ncs kedvesmóuy 
Köt fehérneratlfk tel|M kiárasitAaa. — Jfobér- 
nemfi- *s  pvjAmskésilWs hozott anyagból ti

HORVÁTH ÉS HALASZ 
ív, váci u, 26 női és férfidivathelmék és selyemhOIOnlegességeh áruháza Aiapitvaig9s 
Raktárunkon az utóbbi tXI*K  Al (női- és férfiszövetek,
hónapokban felgyülemlett wSCSF iilCii CiU mosoáruk, 1, 2, 3, 4 méter

l.ltOnfi.n olcaftn Sruilljwk
Tavibb! kadvaamínyként a t. vevHkSzümégnek figyelműi, minden, legalább egy milliót kitevő vásárlásnál 

karácsonyi ajándékul ingyen adunk 
^g rabár, raló (3 m.) grenadint kiválasztott színben és mintában. Mindenki meggyfizffdhet, hogy a 

fontiekkel páratlan kedvezmény Bíráltunk.
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Viharok 
a spanyol partvidéken

Madrid, nov. 30.
Spanyol ország egész partvidéké

től mindenünnen neves viharokat 
jelentenek, amelyek a kikötőben és 
a vasúti vonalakban nagy károkat 
ökoaotf.

Az erdélyi Magyar Párt 
nagygyűlése Brassóban 

Brassó, nov. 30.
'Az Országos Magyar Párt dec. 

14-én, a vigadó nagytermében or
szágos nagygyűlést rendez, amely
nek tárgysorát most tették közzé. 
Á nagygyűlésen Makkay Sándor 
dr. református püspökhelyettes a 
magyar kisebbségi oktatásügy kér
désében terjeszt elő javaslatot, 
Sándor József a magyar nemzeti 
kisebbséget ért általános sérelmek
kel szemben való állásfoglalás kér
désében tesz indítványt, ismerte
tik a párt állásfoglalását a köz
igazgatási és a választójogi reform 
kérdésében, szóvá teszik a magyar 
igényjogosultakat és telepes gaz
dákat az agrárreform végrehajtása 
rendjén ért sérelmeket cs végül 
választásokat ejtenek meg.

Az Eskütt-féle kiviteli panama-ügy í az országból. Miután nem valószínű ez 
parlamenti és törvényszéki csatározásai az eset, a tanuk minden valószínűség 
állandóan az érdeklődés előterében álla- szerint Esküttnek ezt az állítását meg 
nak. A Friedrich István által napfényre 
dobott levél eredetijét ugyanis szomba
ton megtalálták a híressé vált fáskesa- 
rakban s ezt hétfőn minden valószínűség 
szerint fel is olvassák a tárgyaláson. A 
levélből ki fog tűnni, hogy az falaidon- 
képen egy körátirat, amelyet a minisz
terelnök az összes minisztériumnak el
küldött s azt célozta, hogy gyűjtéseket 
politikai színezetű célokra, az ö tudo
mása nélkül ne engedélyezzenek,

A Töreky tanács — értesülésünk sze
rint — vasárnap döntött már a bizonyí
tás kiegészítése céljából előterjesztetett I 
indítványok tárgyában. A biróság több 
fontos irat felolvasását határozta el, 
ezenkívül néhány tan.it táviratilag is 
megidézett a hétfői tárgyalásra. A tanú- * 
kát főleg arra a kérdésre hallgatják ki, ’ 
hogy mi igaz Eskütt. Lajos ama fantasz
tikusan hangzó előadásából, hogy Nagy- : 
atádi Szabó István földmivelésügyi mi- t- _ _________ ___ ____ _ « ...w.
niszter neki nagyobb összeget, állítólag ide hogy a többi vádlottal szemben mi az 
200 millió koronát ígért, ha megszökik | álláspontja, arról nincs tudomásunk.

fogják cáfolni.
Egyébiránt Boronltay István királyi 

ügyész vádbeszédéro is sor kerül hétfőn. . 
Az ügyész indítványozni fogja, hogy 
Esküttet minősitso köztisztviselőnek a 
bíróság és ezért mintán hivatali hatás
körén belül a kiviteli engedélyekért 
pénzt követelt és pénzt fogadott el — 
vesztegetés büntette címén mondja ki 
bűnösnek.

Az ügyész szerint Eskütt mivel sem 
liulta bizonyítani súlyos állításait, hogy 
Nagyatádi Szabó István tudtával éu aka
ratával sarcolta meg a feleket. A» 
ügyész szerint súlyosbító körülménynek 
kel tekinteni, hogy Eskütt n közbecsü- 
lésben élt Nagyatádi Szabó Istvánt és 
az ő személyén át az ország jó hírnevét 
is megrágalmazta.

Ami Esküdt vádlotttársait illeti, érte
sülésünk szerint az ügyséz Tömör An
gola ellen feltétlenül fenntartja a vádat,

mosóhelme áruháza

Budapest
IV., Koronaherceg ucca 14 16

HUNGÁRIA
WIB. RÁKŰCZI-UT 6. SZÁM

^♦♦♦♦♦♦♦♦*  

t Férfi 
t strapacipő t 

♦♦♦♦♦^J 265«ej
♦ férfi ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
♦sevrő fűzős 
í 259 . 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ 
t Valódi amerikai 
t női hócipő
:<>no
t WZFU ♦♦♦«««*♦<♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦*  Kimaradt egyes t w • ■■ . . .. Y

265
I Férfi ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ezer

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦

slágersikKUnk__ Férfi j
X floodyear varrott j 
♦sevrőésbox|

: 280.J-"" 
♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦ Férfi

♦ lakk, beté
tes, varrott

számú kirakatainkban

♦ női divatcipök X
♦♦
♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦«<

140
ezertől

♦ ♦♦

F »
♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

368: 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
: Női fűzős ♦ 
i egész, la boxcalf i 
♦ T ♦ ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
t Férfi strapa !♦♦♦♦♦♦♦♦♦
X box, 45-ös szám i 
♦ T 
>

November

Szombattól

Feltűnési hello hlrahaíainh

1961
ezer *

2801
ezer J



M HÉTFŐI Nmiw hl*** jKiéilcftletc

Kereskedő és Iparos Újság
Szemlélődés

H kivitelt panamák
üfjuo már szinte untatja a közvéle
ményt- Annyira köztudomású, hogy 
a kereskedelmi forgatom korlátozá
sinak idejében a kiviteli és behoza
tali engedély éknek valóságos tőzs
dei árfolyamuk volt, hogy ezen a 
téren az Esküdt-ügy tárgyalása 
igazán vem hozhatott szenzációt, 
inti bennünket ennek a 'pernek az 

anyagából érdekelhet, csupán annak 
a ténynek egyre világosabb kibon
takozása, hogy a. panamézeknek 
..magasabbrendillt rendelletésük volt, 
's a kiviteli engedélyekért fizetett 
összegek egyrésze vem veszett kár
ba, hanem üdvös és nemes célt szol
gált, mert a kisgazdák pártkasszá
ját gyarapította. így tehát az egy
oldalú agrárpolitika érvényesülését 
a nemzetgyűlésen legalább részben 
azoknak az anyagi eszközöknek le
het tulajdonítani, melyeket a keres
kedelem volt kénytelen a földműve
lési minisztériumban diktáló urak 
nak, a bejáróknak és kijáróknak, 
rendelkezésére bocsátani. Merkantil 
érdekeltségek pénzéből agrárpoliti
kát csinálni: nem tagadhatjuk, eb
ben van némi szellemesség és fúr- 
fang. De talán tanulság is abban az 
Irányban, hogy a kereskedelem sa
ját politikájának érvényesülése ér
delében is hozhatna némi áldoza- 
lof‘ Jl köztisztviselők

vámkedvezménye
a legttjabb jelszó, mellyel ismét 
rést akarnak ütni a gazdasági jog
biztonságon. Egy nyugaton ázott ál
lamtitkár nyugtalan agyából pat
tant ki az a. nagyszerű ötlet, hogy 
a tisztviselők szükségleti cikkeit 
ezen az úton lehetne, olcsóbbá tenni. 
Tehát megint kedvezményt, megint 
kiváltság okát kémek egyes urak a 
köztisztviselők nevében, de isten 
tudja kiknek a számára. Szerény 
véleményünk szerint már éppen 
elég volt azokból a kategorizálások
ból, melyek csak szociális keretek
kel szolgáltak a panamá záshoz. Ha 
az állam pénzügyei nem engedik 
meg, hogy a kormány a köztisztvi
selők anyagi, helyzetét továbbra is 
javítsa a fizetések emelése révén, 
akkor ne akarják az urak, azt a 
mit még nem vesztettek el a réven, 
megkeresni — a vámon. Ne felejt
sék el, hogy a. mai gazdasági viszo
nyok között a fix fizetéses tisztvi
selő helyzete gyakran előnyösebb, 
mint a szdbadfoglalkozásu kereske
dőé, iparosé és latcineré, akinek 
ugyan keresnie korlátlanul szabad, 
de még korlátoltan sem lehet, a kor
mány gazdaságpolitikájának jóvol-
Iából.

SZÖVET-ÉS 
MUNKARUHÁK 
iGuTMANNJ^ia 
J minAPFSr.PÁWC€T!'UTÍ

Üzleti könyvek 
és nyomtatványok 

mincten alakban 
cs minőségben és jutányos áron 

beszereznetek

KBnyv-, írószer- és papír- 
kereskedelmi rész társ nál 
a „Honúría" koroakedelml szaktan

folyam gyakorló tizomébon

A külföldi töke, 
a tőzsdén kívül veszi át 
a részvénypaketteket

A tőzsdét a bankok pótlóvásárlásai szilárdítják mag 
Alapi Béla Ügyvezető Igazgató nyilatkozata

Pénzügyi körökben a legutóbbi 
napok során már-már szinte fan
tasztikus hírek kerültek forgalomba 
a külföldi tökének a pesti piacon 
eszközölt nagyobb részvényvásár
lásairól. Oly hírek is hittak íjapvi- 
got, hogy egyes vállalatok kóreben 
máris némi nyugtalanság tapasz
talható amiatt, hogy a külföldi vá
sárlások következtében nem fog-e 
esetleg potom pénzért a külföld ér
dekkörébe kerülni egy-egy vállalat 
részvénymajoritása. Kérdést intéz
tünk e hírekre vonatkozólag

Alapi Béla
a Belvárosi1 Takarék cégvezető igaz
gatójához, akitől a következő infoi- 
macinkat kaptuk:

— Tagadhatatlan, hogy újabban 
egyes külföldi pénzcsoportok meg
lehetősen kiterjedt vételi megbizá- 
sokknl keresik föl a budapesti 
pénzintézeteket és pedig azokat, 
melyek hosszú, évtizedes kapcsola
tuk révén a külföldi pénzügyi kö
rök előtt feltétlenül megbízható, ko
moly pénzügyi faktorok gyanánt 
szerepelnek. A kiilöldi tőkéscsopor
tok itt-ott hajlandóknak mutatkoz
nak egészen tekintélyes részvény
pakettek átvételére, de az erre vo
natkozó tárgyalások korántsem tör
ténnek oly gyors ütemben, mint 
ahogy a vérmes fantáziák gondol
ják. Sok-sok mérlegelés s diskusszió 
eredménye egy-egy ily részvény
piacomén!, A részvény pakettok át
vétele természetesen

a tőzsdén kívül történik és bi- 
zonyos átlagos, a tőzsdei kur
zusnál természetesen jóval ma

gasabb kurzus mellett,
minthogy a külföldi érdekelteknek 
tekintetbe kell vcnniök, hogy egyes

Üzletfelén . . .
Ma egész napon át üzlet télén volt a magánforgalom. A spekuláció na

gyon tartózkodó volt, mert a kül- és belpolitikai események irritálják a 
piacot. A rezerváltságot erősen alátámasztotta, hogy Pécsből szinten 
nagy üzlettelenséget és tartott irányzatot jelentettek. Egyébként a kur
zusok jobbadán a tegnapi árfolyamok nívóján mozogtak. A mai tájékoz
tató árfolyamok: Magyar Hitel 525, Osztrák Hitel 188, Kereskedelmi 
Bank 1265, Általános Takarék 140, Ingatlanbank 245, Földhitel 268, Sal- 
g'ő 588, Kőszén 3250, Ganz-Danubius 2740, Ganz-Villamos 1500, Hazai Fa 
115, Közúti 47, Állainvasút 505, Magyar Cukor 550, Izzó 785, őstermelő 
285, Bőripar 105, Pamut 288, Karton 118 ezer korona.

Döntő fordulat előtt
o cseh-mtiíw kereskedelmi tdrwnlís
A budapesti cseh követ váratlanul Prágába utazott
Amint ismeretes a cseh-magyar 

koreskodelmi tárgyalások előkészí
tése már hónapok óta húzódik, anél
kül, hogy a tárgyaló felek között a 
végleges megállapodásra vonatko
zólag kellő egyetértés létrejött volna 
s a már több izbpn bejelentett ceh- 
szlovák bizottság mind a inai napig 
nem érkezett meg Budapestre.

Időközben megalakultak a ma-

részvény-paketteknek a nyílt piacön 
való összevásárlása feltétlenül csak 
nagy árfolyamkiugrások mellett 
volna, lehetséges. A részvény-paket
teket kihelyező bankokra azután 
természetesen elsősorban az a hiva
tás vár, hogy az így megcsÖkkent 
részvény-állományaikat megfelelő 
módon kiegészítsék a tőzsdén esz
közölt . óvatos vásárlások utján. 
Amennyiben erre nincs szükség, a 
pénzintézetek minden esetre abba a 
kellemes helyzetbe jutnak automa
tikusan a külföldi részvénykihelye
zések révén, hogy

a lanyha napokon a megcsök
kent részvény állomány mellett 
jóval könnyebben interveniál

hatnak
a papírjaik árfolyamgyengülését 
megakadályozandó. A külföli rész
vénykihelyezések ugyanis tagadha
tatlanul egy igen jelentékeny meny- 
nyiséget vonnak ki a tőzsdén cir- 
kuláló papiunk sorából.

— A külföldi főkének érdeklődése 
egyes magyar értékek iránt tehát 
igy közvetve

feltétlenül befolyást gyakorol 
az értékpapírpiac helyzetére. 

Másrészről azonban tagadhatatlan, 
hogy a külföld még mindig csak 
igen kevéssé vau tájékoztatva a ma
gyar gazdasági élet, valóságos ke
resztmetszetéről s még igen bosszú, 
kitartóan szívós propagandisztikus 
tevékenységre van szükség. A kül
ügyminisztériumnak volna a hiva
tása, hogy itt igen fontos ós értékes 
pionirmunkat végezzen a magyar 
vállalatokkal karöltve, miután a 
világpiaci forgalomban — sajnos — 
még mindig csupán egy exotikus 
kis pont vagyunk.

gyar-cseh és cseh-magyar kereske
delmi kamarák és anélkül, hogy ez 
a magángazdasági történt közeledés 
a magyar és csehszlovák kormá
nyok és hivatalos körök álláspont
ját kedvező iráyyban befolyásolták 
volna.

Most végre a magyar-csch keres
kedelmi szerződés ügye mégis döntő 
fordulathoz jutott Amint beavatott

forrásból értesülünk, Vavrecka 
Hugó a csoh-szlovák köztársaság 
budapesti követe a tegnapi nap fo
lyamán sürgős távirati meghívásra 
Prágába utazott, hogy ott részt ve
gyen azon a hétfőn megtartandó in
termi nisztcrális konferencián, mely 
hivatva van, hogy a cseh-magyar 
kereskedelmi szerződésre vonatko
zólag a végső döntést meghozza.

Ha ez az interminiszterális kon
ferencia — amint remélhető —, ked
vező irányban dönt, a cseh dele
gáció még ebét közepén Budapestre 
érkezik s a kereskedelmi tárgyalá
sok haladéktalanul megkezdődnek.

Aktív az októberi 
külkereskedelmi mérleg

A behozatal kétharmad réssé 
textiláru

A Statisztikai Hivatal áltat Qgggc- 
gyiijtött adatok alapján Tormay Béla 
miniszter i tanácsos most hozta nyilvá
nosságra az október havi külkereskedel
mi mérleget, mely 24 millió korona ak 
tlvummal zárul, miután a behozatal ér- 
téko 76.6 millió, a kivitelé pedig 79.0 
millió aranykoronával szerepel.

A behozatni tételei között a lógna 
gyobb emelkedést a textiláruk matat
ják, melyeknek behozatalát október ele
jén szabadították fel. A pauiutszövetek 
ugyanis a szeptember havi 11.016 méter
mázsáról 17.217 méter mázsára, a gyap
júszövetek mennyisége redig 5166 mé- 
tormázsáról 7050-ro emelkedett. Ez a két, 
tétel több mint kétharmada a bohózatai 
egész értékének, ami részben azzal ma
gyarázható, hogy a korlátozások miatt 
felhalmozódott áru egy tömegben im- 
portálódott az országba.

A kivitel torén a legnagyobb emel
kedés a vágó- ós igásállatoknál mutat
kozik, melyeknél a kiviteli érték 5 mil
lióról 9 millióra emelkedett 

REWA 
gyorsszámológép
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Kizárólagos vezérképviselet:

BIRÚ ÉS ECKSTEIN
V. kar., Vörösmarty tér 3. (lém 
Talefónizémok: 126.06, 46.23

BRILLIÁNSOKAT 
gyöngyöket, régiségeket mindenkinél drágábba 
veszek Emil, Mr>«*ry-Mec«  Sf
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Törvény késiül 
a magánalkalmazoftak 
szolgálati viszonyairól 
M^arövldlllli n felmondd,! Időt, olkoboezdd a vOt/Meld- 
átlóst Igányt Magánjog! szankciók helyett 2 hónapi 
elzárás - AFx OKlSl állást foglalt a' n^gcsonhítotí 

„szociális'1 tö^vúnyíenvexet elten
A legközelebbi időben kerül ankét- i Így szinte kémikusán hat, hogy a tör- 

szorü tárgyalásra a iuugáualkabufl" it
tak szolgálati viszonyairól szóló tör
vénytervezet, melyet a kereskedelem
ügyi miniszter az érdekképviseleteknek 
már régebben megküldött, s amellyel a 
munkaadók és alkalmazottak egyesüle
tei jelenleg foglalkoznak.

Nagyfokú rövidlátás volna n magán
alkalmazottak szolgálati viszonyának 
ügyét n magántiaztvisolők magánügyé
nek tekinteni, amely fölött a társada
lomnak közvotlouiil nem érdekelt ré
tegei közönbösen térhetninek napirend
re; a magántisztviselők és kereskedelmi 
alkalmazottak százezrekre rúgó töme
gének szociális helyzete az egész tát 
sadalom békéjére döntő jelentőségű, nőm 
Is szólva a gazdasági életről, amelynek 
nyugodt menete és fejlődéso az alkal
mazottak megnyugtató ga-daságl 
zete nélkül el sem képzelhető.

Az alkalmazottak szervezeteinek 
galma mellett ennek az egyszerű 
ságuak tudható bo, hogy mindazok 
országok, amelyek iparuk, kereskedel
mük és gazdasági életük fejlesztésére 
céltudatos eszközökkel törekszenek, már 
régen megvalósították azokat a szociá
lis alkotásokat, amelyek az alkalmazot
tak megnyugvásának ügyét szolgálják.

A betegség és baleset ellőni biztosí
tás intézményén kívül minden nyugat 
európai állam gondoskodott már az al 
kalmazolfak aggkori biztosításáról, a 
munkanélküliség esetére szóló segélyek
ről és egyéb Ily szociális intézményről.

Mag: arországon a betegség és baleset 
elleni biztosítóstól eltekintve, mindezek 
az intézmények hiányzanak, sokszorosan 
foko7/»tt jeh ntó,';ge van tehát, annak a 
törvénynek, amely a szolgálati viszonyt 
lesz hivatva szabályozni, minthogy ez 
az egyedüli térvény, mely az alkalma 
zott jogait körülírja és védelemben ré
szesít i.

A magyar bíróságokat elismerés illeti, 
amiért azokat a mulasztásokat, melye
ket a közhatalom birtokosai és a ma
gyar törvényhozás szociálpolitikai téren 
elkövettek, igyekeztek oly liberális 
Joggyukorlut kifejlesztésével pótolni, 
mely az alkalmazottakra nézve ked
vező törvénymagyarázat útján a szo
ciális megnyugvás gondolatát tartotta 
b-zom előtt.

Igaz, hogy az a liberális joggyakorlat 
az egyes munkaadókra volt kénytelen 
hárítani azokat a terheket, a melyüknek 
súlyát megfelelő szociálpolitikai alko
tások esetén a társadalom összes rétegei 
viselnék b igaz az is, hogy az egyes 
munkaadók által, viselendő terhek sok 
kai súlyosabbak a munkaadókra, mintha 
ampán a szociális intézmények feutar- 
táaáuuk költségeiben volnának kényte
lenek az adófizetők többi rétegeivel 
osztozni, — a kereskedelmi és ipari vál
lalatok azonban panasz nélkül visellek 
e terheket, mert a szociális béko értékét 
nagyon jól ismerik.

A kereskedelemügyi miniszter állni 
szétküldött törvénytervezetről megálla-1 
pítliató, hogy hogyan nem szabad szó 
cl/diKililikai törvényeket tervezni.

Egy törvénytervezet, uuiey fl; alkla- 
snazottak végkielégítésének inni jogrend- 
szerünkben is meglévő ink zményét egy
szerűen elkobozza, s amely éppen a mos
tani vál «ágos gazdasági helyzetet tartja 
alkíilmuMiak arra, hogy az múgyis tö
meges elbocsátás elölt álló magántiszt
viselők és kereskedelmi alkalmazottak 
felmondási idejét megrövidítse, — egy 
ilyen törvénytervezet ulkalmas lehet 
akár a szociálpolitikái tudatlanság do
kumentálására, akar a társadalom bé
kéjét fenyegető tömegek mesterséges te
nyésztésére, ii szociális törvényalkotás 
tisztes címet azonban e tervezel eg. szén 
jogtalunui bitorolja.

Nem kell nagy látnoki tehetség annak 
n felismeréséhez, hogy a közreadott tör
vénytervezet egy eredetileg nyllvánVa- 
lóna más szellemben készüli tervezetnek 
a megcsonkítása t« kiccnzui ázása útján 
született. Számos megnyugtató szociális 
rendelkezés van benne ugyanis, dm 
ezeknek a .- aukciój(it egy láthatatlan, 
de. nagyon jól felismerhető piros ceruza 
kérésziül húzta,

vényltTvezet részletesen felsorolja azo 
knt az eseteket, amidőn az alkalmazott 
a szolgáluti viszonyt azonnali hatállyal 
felmondhatja, ellenben teljesen hiány
zik a tervezetből annak a megállapí
tása, hogy ilyen esetekben az alkalma*  
zottnak iiiiro van igénye. Hasonlókép- 
pen hiányzik a munkaadó azonnali hatá
lyú felmondásának jogkövetkezménye is.

És mit szóljunk ahhoz a rendelkezés
hez, amely lehetővé tc.-,zi, hogy a mun
kaadó az alkalmazottat a szolgálati vi- 

. szony megszűnése után egész életre el
tilthatja önálló vállalat létesítésétől es 
más alkalmazás vállalásától, — anélkül, 
hogy az alkalmazott ezért u tilalomért,

A gyapjúszM lúlzctt vámvédelme 
a „FEsiisíoná 4 Kedvezményezése miatt 
Miért késik a cseh-magyar kereskedelmi szerződés

Néhány évvel ezelőtt teljes csendben ■ hogy a kormány az önálló vámtarifára 
és feltűnés nélkül alakult meg n Koh- vonatkozó törvényjavaslat beterjesztése 
nor-cég égisze alatt az Első Magyar 
Fósüsfonógyár, melynek létezéséről a 
nagyközönség csak akkor szerzett tudó- fonóval
mást; amidőn a tőzsdei konjunktúra 
idején a vállalat papírjait szerepelni 
kezdtek azok között az értékek között, 
melyek iránt tahin éppen azért mutat
kozott. érdeklődés mert a laikusok előtt 
nem volt világos, hogy tulajdonképpen 
milyen ipari üzemet reprezentálnak.

Pedig a A!agyar -Fésűsfon6 megér 
domli, hogy a közvélemény közelebbről 
is tájékozódjék működéséről. Ennek az 
alapításnak köszönhető, hogy a magyar 
textiláruk vámja mázsás súllyal nehe
zedik a fogyasztőközönségre és számos 
tetilcikk forgalmi árúnak több mint 
10(!%-n a vámok rovására írható. Vi- 
szönhetjük, hogy a hosszú hónapok óta 
húzódó olőkészülotl munkálatok ellenére 
a magyar-cseh kereskedelmi szerződés 
megkötése még mindig nem érkezett 
döntő fordulahoz, s. hogy a csehszlovák 
kormánynak kevés hajlandósága van 
arra, hogy a cseh textiláruk importá
lásának megakadályozása esetében a 
magyar nyersterinónyek Csehszlovákiá
ban vuló exportálását, megengedje.

Jól értesült helyről azt a szinte hi
hetetlennek hangzó információt nyertük,;

Beraktározás ürügye alatt 
kijátszák a végeladási tilalmat

A kerületi elöljáróságok közbelépésre készülnek
A versenyviszonyok kiélesedése követ- nyilvánvalóan az ipartörvény 51. §-ában 

keztében, különösen az utóbbi hónapok-! foglalt kiárusitási tilalom megkerülése 
bau, gyakran előfordult, hogy egyes cé-1 volt, azonban a leplezésére használt 

I g< k tömeges és gyors vásárlásra ingerlő jogi formák a tilos cselekményeknek is 
hirdetésekkel, vagy pedig üdflefrwMs, I büntetlenséget biztosítottak. 

\ illetve kidriisitás hirdetésével igyekez-j igartörvény életbeléptetésekor
fok vevőköz.önsóget szerezni. A szakma- ykiadott beraktározás! szabályrendelet 
beli érdekeltség kívánságára a Buda-. éj)pon ezeken a tapasztalatokon okulva 

■ pesti Kereskedelmi és Iparkamara az [ eltiltotta a Imrakd.árnzdRi luil.lalnt.akntik 
| érdekképviseletek meghallgatásával, az 
OKISz javaslatára azt az elvi határoza
tot hozta, hogy a gazdasági pangás tar- i iizi íz ‘ , z
lenn ni.,fi ily V0geln.li.sok ón kléniri-1 “ v< rBCnyk klélcectóso nem utoleá enr- 
tfeok nem engeMluezhetfik. ban a“"b“ ..?'■= ““főzetre nyújtott

uzsorakolcsonok etharapódzasa ujabbau
A nehéz gazdasági viszonyoknak tud- ismét életrekoltetbék a tisztességtelen 

lintó bo, hogy ezt az elvi tilalmat egyes , versonynek ezt a formáját, amely is- 
VállalatOk kerülő Utakon jmrolriMtnnAV 1 mól fnlhnVVnnni
kijátszani s erre a célra a 
vállalatokban elhelyezett 
áruknak vógeladásszcrü 
használják fel.

A békegazdaság idején 
nagy kárt okozolt egyes 
szakmáknak a berak'ározási 
által támasztott illegitim 
amellyel szembon megfelelő 
rendelkezések hiányában n 
lem teljesen védtelen volt. .1 
:ási vállalatok egy része 
térve ntlól az eredeti ; 
pénzkölcsön 
kereskedelmi árukat is elfogadott be
raktározásra abból a célból, hogy az 
adós késedelme esetén ezeket az árukat 

íNyiltfános úi'vcraen, eladhatnák, Ez4

is rendkívül 
kereskedelmi 

vállalatok 
versony, 

törvényes 
kereskedo- 
berakldro- 

ugyanis 01- 
az eredeti rendeltetésétől, 
nyújtásával kapcsolatban

í amely őt teljes tétlenségre kárhoztatja, I 
bármit is követelhetne.

Ebből a néhány kiragadott példából is I 
látható, hogy alkalmazottak ós munka
adók válasza erre a tervezetre egyöntetű 

■ lesz és nem lehet más, mint az: ha a 
' kormány nőm ttud az alkalmazottak 
' helyzetén javító szociálpolitikái alkotá
sokkal jönni, ogy oly törvényből, amely 
sze.-za':. jogok elkobzásával csak a tár
sadalmi béke veszélyeztetésére alkalmas, 

i sem a munkaadó, sem az alkalmazott 
'nem kér. S csak a humor kedvéért em
lít jak, hogy megfelelő magánjogi szank
ciók biztosítása helyett a törvényter
vezet úgylátszik azzal igyekszik nép
szerűséget és olcsó tapsokat szerezni, 
liogy több hónapos elzárással bünteti 
azokat a munkaadókat, akik bizonyos 
vonatkozásokban kötelezottsógoiknok 
nem teszno eleget.

Az Okisz legutóbbi tagösszejövetelén 
Szarka István dr. ismertette az alkal
mazottak szolgálati viszonyának szabá
lyozásáról szóló törvénytervezetet. Az 
Országos Karéskedö és Iparosszövetség 
egyhangúlag magáévá totte az előadó 
álláspontját s unnak alapján fogja 
észrevételeit a kereskedelmi minisztó- 
rium elé terjeszteni.

előtt szerződés jellegével és hatályával 
biró megállapodást létesített a Fésűs- 
' ' l — mely fésűs gyapjú fon álból
készít Unom minőségű gyapjúszövetet 
— s ebben a megállapodásban szigo
rúan korvonalazott vámvédelmet bizto
sított a Fósüsfonógyár ipari termékei 
részére.

Ennek a vámvédelemnek következmé
nye, hogy a kormány a vámtételek 
megállapításánál nem toli különbséget 
az egyes áruk minősége között, úgyhogy 
a nem fésűs fonálból készült olcsóbb 
minőségű szövetet aránylag még ma
gasabb vám sújtja, mint a fésűs fonál
ból készült cikkeket, s ezek a vámtéte
lek meghaladják az áru értékének 
100%-át,

Ilyen körülmények között bizonyos 
mértékig érthotővó válik a cseh kor
mány tartózkodó álláspontja, s a ma
gyar kormánynak annál inkább el kell 
szánnia magát arra, hogy egyoldalú és 
szubjektv alapon álló iparvédelmi po
litikájút mérsékelje, mórt ez fontos ér
deke a fogyasztóközönségnek, a keres- 
kedolomnek, s a külkereskedelmi szer
ződések megkötésének kérdésével kap
csolatban az egész magyar gazdasági 
életnok is.

, eltiltotta a beraktározást vállalatoknak 
' minden nemű kölcsön ügyletéi,

A gazdasági viszonyok leromlása és.. .............. ....... __

igyekszenek ' inét kezd felbukkanni.
he rak tározóéi | Fgy értesülünk, hogy n székesfőváros
kereskedelmi , kerületi elöljáróságai, amelyek a beruk- 
kiúruuítását1 tarozás! szabályrendelet ellenőrzésére

hivatottak, kollő szigorral fogják ke
zelni özeket a visszaéléseket, s n beiga
zolt cselekben n beraktározást vállalatok 
tulajdonosait az iparengedély megvoná
sával büntetik.

Legfőbb

svájci órák
óriási választékban, béke minőségben, JavitAsok 

saját műhelyemben legjobban készíttetnek

SchUnwald Imre
IV. kér., bécsi ucca A, Deák Ferenc ucca sarok

Küszöbön 
a kamarai választás 
A fővárosban tavaszkor, a vidéken 

még előbb lesz az új választás

Ismeretes, hogy a kereskedelmi és 
iparkamaráknak, mint a kereske 
(leírni és ipari érdekek hivatalos 
képviseleteinek, minden kereskedő 
és iparos egyén évi helyben lakás 
után kötelezően tagjává válik s így 
— különösen a mai gazdasági viszo
nyok között — nagy jelentősége vau 
a kamaráknak, melyek arra volná
nak hvatottak, hogy a kamarai tör
vényben körvonalazott feladataik 
mellett

a kormány agrárirányzatl poli
tikájával szemben merkantilista 
követeléseknek adjanak erélyes 

kifejezést.
Ezt a hivatást a kereskedelmi és 
iparkamarák nem mindég és nem 
minden tekintetben képesek köz
megelégedésre teljesíteni, aminek 
olsösorban a kamarai tagok össze 
állítása az oka.

Budapesten 1920-ban volt az utol
só kamarai választás, amikor is az 
akkori közhangulat hatása alatt a 
választást irányító érdekképvisele
tek arra törekedtek, hogy a válasz
tási harcokkal együttjáró izgalom 
tói tagjaint lehetőleg megkíméljék, 
s megakadályozzák azt, hogy a po
litikai vonatkozású kérdése!' a ka
marai életbe is behatoljanak. Ezt a 
célt sikerült is elérniük, s a válasz
tások mondhatni minden izgalom 
lista alapján, mert a magyar gaz
dasági élet kipróbált vezetői súlyos 
és eredményeiben káros engedmé
nyeket tettek a kereskedői és ipari 
körökben is lábrakapott úgynevezett 
„keresztény irányzatnak"*,  melynek 
keretein belül természetesen legin
kább a szélsőséges elemek érvénye
sültek.

Ennek a paktumnak köszönhető, 
hogy a kamarai rendes tagok sorú 
bél többek között hiányzik báró 
UUmann Adolf, Weiss Fiilöp, báró 
Kohner Adolf, dr. Beisz Jenő, Cho
pin Ferenc, Holzer Sándor, Bartos 
Ármin s a magyar gazdasági élet
nek több olyan vezető egyénisége, 
akik hivatottak lettek volna a. 
mara belső életére aktív befolyást 
gyakorolni. A hibán ugyan némi
leg segített a kamara elnöksége az
által, hogy megfelelő szak féri iák 
közreműködését levelezőtagoku! való 
meghívással biztosította. <le meg a 
levelezőtagok sorából is hiányzik 
például Éber Antal, Hantos Elemér. 
<lr. Sichermann Bernát. dr. Makai 
Ernő. dr. Stein Emil cs még számo
sán, akik csupán az egyes szakcso 
portokban találtak elhelyezést.

Ezzel szemben a rendes tagok 
csoportjában száp számmal vannak 
képviselve azok, akik kizárólag úgy
nevezett közéleti érdemeik elismeré
séül jutottak a kamarai tagsághoz, 
de szerényen a háttérbe húzódtak 
ott, ahol érdeanleges^ és szakszerű 
gazdasági tevékenység*  kifejtéséről 
van szó. Ilyen körülmények kozott 
nem lehet csodálni, hogy a fővares 
kereskedői és iparosai — noha tel
jes mértékben mog vannak elégedve 
a kamarai tisztviselők tevékenysé
gével — örömmel várják azt az időt, 
amidőn tavaszkor

ismét a szavazóurna elé járul' 
hatnak, s lehetővé tehetik, a bu
dapesti kamara megfelelő reor.- 

ganizálását.
A vidéki kamarák belyzote .még 

sokkal kedvezőtlenebb mint a fővá
rosi, mert alig van vidéki, kamara, 
melynek választott tagjai a törvény 
rendelkezé'e ellenére, ne több min 
10 év óta foglalnák cl helyüket a 
kamarában, melyek így csak látszó
lag képviselik a körzetükbe tartózó 
kereskedőket és iparosokat.

Wcdkó miniszter kilátásba liC' 
lyezte, hogy a vidéki, kamarai 
választások mielőbbi, inegtartása 
iránt hdladéktalonul intézkedni 

foy.
Ezek a választások mindenesetre ké 
Kt fognak nyújtani a vidék küz

delmének és iparának hangulatá
ig
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Tümeges bírságolások 
a behozatali kérvényekért 

A kérvényt elutasítják: a bírságot behajtják 
w.UsBceal lidércnyomástól sza-? mar a kereskedelem, amikor

M"*?!  D”\.“vós küzdelem után a
habár csekély részben is — az 
gedélyt megadta, hanem

en-

bírságot rónak ki azok után 
kérvények után is, amelyekre

. cTíi és szívós küzdelem után a 
végre megszüntette a be- 

Sáli tilalmakat, melyek teljes 
Kiadással fenyegettek nemcsak 
a kereskedelmet, hanem a feldől-1 
e0zó ipart is.

A behozatali tilalmak megszűnte-, 
. ..-i .. í nrí^berlplpm véirleg le-

a
....-----.... ------ „ a
behozatalt egyáltalán nem enge

délyezték.
Miután pedig a minisztérium a 

behozatali kontingenseket folytono
san szűkítette, egyes hónapokban 
pedig az engedélyek kiadását ogy-

lésével a kereskedelem végleg le-1 
írtnak tekintette azt a szomorú, 
Sasági korszakot, amelynek lc- 
tünéscrel végre lelekzetliez juthu- 
tott a gazdasági életműködés.

Érthető elkeseredést keltett tehát 
pénzügyi kormánynak az az in

tézkedése, amely a behozatali kérel
meknek bélycgilleték szempontjából 
való revízióját rendelte cl. s amely
nek eredményeként most tömegesen 
kézbesítik a kereskedelmi rs ipari 
vállalatoknak azokat a fizetési meg
hagyásokat, amelyek bélycgilleték 
és bírság fejében milliókra menő 
összegek befizetését, követelik.

A bélyegillctékekről szóló szabá
lyok értelmében ugyanis a behoza
tali kérvényekéi a behozni kívánt 
áru értéke szerint igazoló százalé
kom illeték szerint kellett felbélye
gezni. Miután pedig még az egy
nemű áruk érteke is, nzokijak minő
sége szerint, rendkívül különböző, 
minden folyamodó saját számlája 
szerint rótta le az illetéket, ami 
nemcsak az illetékszabályok szerint 
helyes, hanem az igazságnak is 
egyedül megfelelő.

A pénzügyi kormányzat azonban 
a maga kicsinyes fináncazempont- 
’aiból nem tartotta kielégítőnek ezt 
az állapotot, s egységárakat állapí
tott meg az illeték lerovására, még 
pedig oly magas összegekben, hogy 
az illeték az olcsóbb áron vett áru
cikkeknél szinte elviselhetetlenül 
magas volt, annál is inkább, mert 
a kereskedő vagy piaros rendszerint 
csak egy századrészét kapta meg a 
kért mennyiségnek,'az i leteket el
lenben az egész kérelmezett mennyi
ség után kellett fizetnie.

Ezeket az egységárakat azután a 
pénzügyminiszter az OKAB javas
latára folytonosan emelte,

anélkül azonban, hogy az egy
ségárakat közhírré tette volna, 
s igy a kereskedelem és ipar 
egyáltalán nem szerezhetett tu
domást arról az alapról, amely 
szerint a bélyegilleték lerovandó 

lett volna.
Most azután megtörtént az a szín

ié hihetetlen eset, hogy ezeket a 
már régen irattárba helyezett kér
vényeket a pénzügyminiszter ki
emeltette s mi'nxlazokat a cégeket, 
amelyek e nyilvánosságra hozott 
egységárakat figyelembe nem vet
ték, háromszoros bírsággal sújtja.

De nemcsak azok után a kérvé
nyek után vetik ki ezt a magas bír
ságot, amelyekre a minisztérium —
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es selyemharisnyák ============. 

Buflapgst, Deák tér (flnkEr palota) 

általán beszüntette, vannak cégek, 
amelyeknek most 10—12 olyan kér
vény után kell bírságót fizetniük, 
amelyekre engedélyt a kormány in
tézkedései miatt nem kaphattak, de 
amelyeknek benyújtására őket a 
kormány buzdította.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség ezzel a kérdéssel foglal
kozva. elhatározta, hogy o bírsá
goknak hivatalból való törlésére 
tesz a kormánynál előterjesztést, 
hivatkozva arra, hogy az illeték 
nem kellő lerovása kizárólag a kor
mány mulasztásának, nevezetesen 
az egységárak közzététele hiányá
nak a következménye, s egyébként 
is a kereskedelemnek már nincs 
módjában ezeket a behozatali költ
ségeket az áru árába belekalkulálni. 

Ezentúl csoportokban léptetik 
életbe az új vámtételeket

Emelések a láthatáron
A kormány ezeknek az időszakön- 

! ként kiadandó rendelőtöknek a kap
csán még két kérdést igyekszik 
megoldani.

Az egyik azoknak a hazai 

iparágaknak rámfclemclésre 
irányuló kérelme,

amelyek az előzetes tárgyalások so
rán elmulasztották vámvédelmi igé;

! nyeiket bejelenteni cs érvényesíteni 
i s amelyek ennélfogva a többi ipar
ágaknak nyújtott kiadós vámvéde-

• lemmel szemben magukat háttérbe 
szorítva érzik. Mint ismeretes, a 
kormány már előre számított az 
utólagos jelentkezőknek ezzel az 
igényével, amennyiben a vámtari
fáról szóló törvényben felhatalma
zást kért és kapott arra vonatkozó
lag, hogy az „ország fontos terme
lési érdekeinek kívánalmaihoz ké
pes t.“ még az új vámtételeket is 
emelhesse.

A másik kérdés, amelynek rende
zését a kormány sürgősnek tartja, 
a már életbeléptetett vámtételek al
kalmazása során eddig tapasztalt

vámkezelési nehézségek kikü
szöböléséré.

Az új vámtételeknek még csak je
lentéktelen része van érvényben, de 
máris annyi nehézség és egymásnak 
ellentmondó vámkezelési határoz- 
mány jelentkezik, hogy itt is sürgős 
beavatkozásra van szükség. Termé
szetes azonban, hogy ez a beavatko
zás is elsősorban a gyáripari érdé 
kek minél hathatósabb védelmét és 
a megadott vámvédelem kiegészíté
sét célozza.

Nézetünk szerint ezek az intézke
dések csak akkor, volnának teljesek, 
ha a kormány a gyáripari érdekek 
védelmén kívül a kereskedelmet is 
megfelelő védelemben részesítené, s 

; i mindenekelőtt gondoskodjék annak 
la közelharcnak is beillő élctveszé- 

: ‘ lyes tolongásnak u megszüntetésé
ről, amely a vámhivatalokban nap- 

I ról-napra ismétlődik.

A vámtarifa törvényhozási túr-, 
gyalása alkalmával a kormányt! 
nem sikerült nyilatkozatra bírni 
arra vonatkozólag, hogy mikor 
szándékozik életbeléptetni az új 
vámtarifát, s a kormány midnösszc 
annak a. kijelentésére szorítkozott, 
hogy a beosztásában és áruosztályo
zásában is teljesen átdolgozott új 
vámtarifa tanulmányozására a 
vámközegeknek hosszabb időre lesz i 
szükségük, tehát, az életbeléptetés i 
rövidesen nem történhetik meg. I 

A gazdasági közvélemény általá
ban január 1-érc várta az új vám-' 
tarifa élet beléptetéséi, s annál in
kább megerősödött ez a feltevés, 
mert a kormány az erre vonatkozó 
hírlapi közleményeket sohasem cá
folta meg.

Ezzel szemben a. helyzet az, hogy 
a legfontosabb behozatali cikkeink
re, nevezetesen mindazokra az áruk
ra, amelyek az elmúlt hónapokban 
szabadultak fel a behozatalitilalom 
alól,

az új vámtételek már is érvény
ben vannak

minthogy a kormány a behozatali 
tilalom megszüntetésével egyidejű
leg a régi vámtarifa beosztásának 
megtartásával ugyan, de már az új 
vámtételeket léptette életbe. Tg/ tör
tént ez az egyik legfontosabb beho
zatali cikkünknek, a textiláruknál 
is.

Az mint most illetékes helyen ér
tesülünk,

a még életbe nem léptetett új 
vámtételeket a kormány nem. 
egyszerre, január hó 1-ével szán

dékozik éltbe léptetni, 
hanem árucsoportok szerint, még új
év előtt fokozatosan felemeli a vám
tételeket az új tarifa nívójára.

Az első árucsoport, amelyre ez a 
rendelkezés már meg is történt, az 
illatos olajok és szappanok árucso
portja volt, amelynek vámtételeit az 
új vámtarifa XVI. fejezetének 
366—869 tétel számai túrtál ma zzás.
iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiwiaaammaaaaamiaaaaaaaaaaaaaaaar 

A Ripks-féle „olcsúsáfii hullám*,  
Minden megdrágult az olcsósági akció óta

sikerült Ripka Ferenc kormánybiz
tos olcsósági akciója, összehasonlít
va a közszükségleti cikkeknek 
augusztusi és novemberi árait.

Ebből uz összehasonlításból kide
rül, hogy az olcsósági akció meg
kezdése óta a tojás 1500 koronáról 
2500 koronára, a tea vaj 80.000 koro
náról 100.000 koronára, a tehén túró 
10.000 koronáról 22.000 koronára, a 
sovány túró 1000 koronáról 14.000 
koronára, az ementáli sajt 68.000 
koronáról 90.000 koronára, a disznó- j 
sajt 50.000 koronáról 55.000 koro
nára, a kolbász 54.000 koronáról 
64.000 koronára, a zsírszalonna 37.000 
koronáról 40.000 koronára drágult, 8 
emelkedett — bár lényegtelenül — 
a lisztnek és kenyérnek ára is.

I Az áruknak hozztivetlegea stabi-

Körülbelül három hónapja, hogy 
Ripka Ferenc, a főváros gázmüvei
nek igazgatója arra a kettős fel
adatra vállalkozott, hogy egyrészt 
letöri a drágaságot, másrészt pedig 
magasra emelkedve az általa útnak 
indított olcsósági hullámon meg
teremti az flgységes polgári frontot. 
Az a taktikai összefüggés, mely 
Ripka Ferenc kormánybiztos pro
gramjának két. sarkalatos pontja 
között mutatkozott, már eleve bizo
nyos tartózkodásra kellett, hogy in
dítson minden elfogulatlan bírálót, 
mert súlyos gazdasági problémák
nak megoldása politikai sakkhuza- 
sokkal egybekapcsolva nehezen kép
zelhető el.

Most három hónap eltelte után ja iiszinex es KonverncK ara is. . 
időszerű hogy tárgyi adatok alap az aruKnax nozzuveüeges stam- 
ján körszenilét tartsunk, •mífrdppcn Uizíilódása csupén a húsoknál mutat-

kozik, s a kormnánybiztos erélyes 
közbelépésének kell tulajdonítanunk 
azt is, hogy a tej ára literenként 
200 koronával csökkent .

Ezek az adatok szemléltető módon 
igazolják, hogy a kormánybiztos 
mennyire felelt meg a személyéhez 
fűződő várakozásoknak, s szomorú 
elégtételül szolgálnak azoknak a 
szakembereknek,, akik évek óta han
goztatják. hogy a drágaság problé 
máját nem lehet drlctáns ötletekkel 
megoldani.

H pustacsomagok forgalmi adója: 
a Dóm 25 szózalóh

A panaszokat adóemeléssel 
orvosoltak

Lapunk múlt, heti számában hírt 
adtunk a postahivataloknál műkö
dő forgalmi adókirendeltségeknek 
arról a sérelmes eljárásáról, ame
lyet a külföldről postacsomagokban 
érkező áruk forgalmi adójának a 
kiszámításánál követtek, abban az 
esetben ugyanis, amidőn a szállító 
levélhez számla nem volt mellékei 
ve. az adóügyi kirendeltségek a 
forgalmi adót a vám 60%-ában álla 
pitották meg, ami különösen az új 
vámtételek életbeléptetése óla mu
tatkozott elviselhetetlennek, punt 
hogy az új vámok egyes cikkeknél 
az árú értékének 100%-át is megha
ladja, a forgalmi adó tehát 3% he
lyett 60%-ot tett ki.

Az Országos Kereskedő- és Ipji- 
rosszövetség, amidőn e sérelmes el 
járásról tudomást szerzett, azonnal 
sürgős előterjesztéssel fordult a 
pénzügyminiszterhez, amelyben en
nek a tarthatatlan helyzetnek a 
megszűntetését kérte.

A pénzügyminiszter a hivatalos 
lap szombati Szajnában közzétett 
159.844 sz. rendeletében megváltoz
tatja ezeket a sérelmes rendelkezé
seket és elrendeli, hogy a vámköte
les áruk behozatala alkalmával, 
fizetendő általános forgalmi adót a 
posta- és utas forgalomban minden
kor az áruért fizetett vám 25%-ábau 
kell megállapítani és a vámmal 
együtt befizetni.

Mindenesetre haladás a jelenlegi 
helyzettel szemben, hogy a vám 
60%-a helyett 25%-ot kell forgalmi 
adó címén lefizetni, ellenben határa - 
zott visszaesés és óriási mértékű 
adóemelés foglaltatik abban a ren 
delkezésben, mely szerint a vámnak 
ez a 25%-a a jövőben nem egyszerű 
biztosítékul fog szolgálni, amelyből 
a számla bemutatása esetén a 3%-ot 
meghaladó többlet visszakövetel
hető, hanem ez a 25% a tényleg 
esedékes forgalmi adó.

Ez más szóval aít jelenti, hogy*  a 
postacsomagokban érkező áruk for
galmiadójának a lerovásánál n 
számla szerinti érték többé már nem 
irányadó, hanem egyedül a vám 
összegét kell a forgalmiadé alapjául 
venni.

Ha pedig tekintetbe vészük', hogy 
egyes árucikkek vámja az áru ér
tékének 80—100%-át is eléri, ez a 
forgalmiadó-rendelet nem jelent, 
egyebet, , mint a vámoknak forgal- 
midaó címén történő újabbi 23%-ok 
emelését, amely éppen a gyengébb 
minőségű olcsó árukat fogja ismét 
drágítani.

Valóságos gúnyként hűt ilyen kö
rülmények között a rendeletnek nz 
a, kitétele, mely e „reformot**  a „fel
merült. panaszok megszüntetése ér
dekében**  tartotta életbcléptetendő- 
nek.

Azt hisszük, a kereskedelem és az 
ipar szívesen feloldja a pénzügy mi 
nisztert ugyanebben a rendeletben 
telt ama Ígérete alól, mely a for
galmiadénak a vám bizonyos szá
zalékában való megállapítását, álta
lánosságban minden ánmemre kilá
tásba helyez.

“ATLASZ"
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A kermkedeiml mintatér pártolja az 

OKTSi adóhalasztás! kérelmét. Amint 
múlt nsámunkbeui megírtuk az OrtrA- 
goH Kereakedő 6a Iparon Bzövctaég elő- 
terjemrtteaol fordult n kereskedelmi te 
pénzű gyvnlntator hoz, melyben azt kérte, 
hogy az általános kereseti adó beüzetA- 
Bének határnapja február közepéig 
hosszabb! ttaasék meg azoknak a kis- 
nxfeztenoiáknak részére, akik 900 arany
koronánál alacsonyabb összegű keresett 
adóval lellek megterhelve, s rámutatott 
arra, hogy ez annál Is inkább lehetsé
ges, mert a kereseti adó városi jövede
lmin te így a nanálá/ri programra ntor 
csen befolyása.

Az előterjesztés elintézéseképon a ke
reskedelmi miniszter leirattal fordult 
az OKIBz-hez, s — méltányolva a ha
lasztás mellett szóló pénzügyi és szociá
lis szempontokat — közölte, hogy az el- 
’mtfaésre illetékes pénzügyminiszternek 
ügyeimébe ajánlotta as OKISz javasla
tát, moly így remélhetőleg rövidesen 
megvalósul.

Aa utódállamok kereskedelmi és Ipari 
érdekképviseleteinek kösta értekezlete. 
Aa osztrák gazdasági testületek vezető
cégei amsal a tervvel foglalkoznak, hogy
ás utódállamok kereskedelmi és Ipari 
érdekképviseleteit tavaszkor közös kon
ferenciára hívják meg Bércbe. Az érte
kezlet as utódállamok gazdasági közele
désének előmozdítására törekedne.

Végleg meghiúsultak a fúzióé tárgya
lások a Belvárosi Takarék és a Fabank 
között. Már több hónap óta bizalmas 
tárgyalások folytak a Bolvárosi Taka
rék és a Fabank között egy esetleges 
fúzió dolgában. Ezek a tárgyalások egy 
alkalommal már-már megegyezésre ve
zettek. Újabban, azonban egyro inkább 
szaporodtak az ollentétek a két tár
gyaló fél között, míg azután a napok
ban áthidalhatatlan tárgyi és személyi 
nehézségek merültek fel s ennek lát
tára a tárgyalások most már teljesen 
megszakadtak. A Fabank — hír szerint 
— egyelőm nem szándékozik más bank
kal szemben sem tárgyalásokba bocsát
kozni.

Walko kereskedelmi miniszter közvetít 
a szalámigyárak te aa agrárkörök kö
zött. A legutóbbi napok során Walko 
kereskedelmi miniszter újabb kísérletet 
tett arra nézve, hogy a szalámigyárosok 
h az agrárkörök között támadt ellen
téteket kiegyenlítse. A száléin ígyárosok 
tudvalevőleg ragaszkodnak ahoz, hogy 
az idei exportkampányt — melynek so
rán mintegy 100 milliárd korona érték fi 
walámtt akarnak külföldre továbbítani 

csak külföldről, vámmentesen beho
zandó olcsó húsneműekből készült szalá
mival bonyolítsák le. A belföldi magas 
húsárak mellett a szalámigyárak — állí
tólag — egyáltalán nem tudnak konku- 
renctokójHM áruval mgjelenni a külföldi 
piacokon. Az agrárkörök természetesen 
a legnagyobb mértékben ellenzik a sza
lámigyáraknak azt a kívánságát, hogy 
a környező államokból feldolgozásra 
vámmentesen hozzanak be olcsó húst s 
Walko kereskedelmi miniszter — legjobb 
helyről nyert információnk szerint — 
most egy oly közvetítő javaslattal akar
ja egymáshoz közelebb hozni a két érde
kel teóget, hogy a feldolgozandó szalámi, 
nak legalább egy rtezét olcsó külföldi 
hússal fedezhessék a szalámigyárak. A 
közvetítő javaslat most fekszik az ag
rárkörök, illetve a földmivolésügyi mi- 
nisztérlum előtt eddigi szimptomák 
Hzerint az. agrárkörök egyelőro seroml- 
namfl hajlandóságot nem mutatnak arra 
nézve, hogy engedjenek merev, elutasító 
álláspontjukból.

* munkanélküliek
fineixodett. November 1-én a Makurer- 
k^MkiinUUT?Ukíis WOT,nt mnn-
16.715 (_1«l ' rtrt’í1 eeetl' a vidék ro 18.405 (.+4248).

igen sok 
érdekel t- 

n melyben 
Vannak

A bankok újabb leépítésekre te fizette- 
csökkentésekre**  szólítják fel vállalatai
kat. A gazdasági életben lehetőleg 
csöndben, de unnál azívósabban folynak 
a további leépítések. Újabban 
bank lnttectt megkereetat az 
aégéhea tartozó vállalatokhoz,

I további leépítéseket sürget
I olyan bankok ia, melyek egyenesen a 
hitelek megvonásával fenyegetődznek, 
ha a kívánt redukciók nem történnek 

| meg a legrövidebb idő alatt. Akárhány 
vállalatot a bankok fellépése igen kínos 
helyzetbe hoz. miután érthető módon 

, ragaszkodni akarnak egyes jól bevált 
' tisztviselőikhes. Újabban például az 
Olaszbank intézett megk*  restet néhány 
vállalatához.

A TÉBE néhány napon belül meg
teszi jelenlétiét az aranymérlegek hazai 

i alkalmazhatóságáról. Ama bizottságban, 
moly legutóbb a német aranymérlegek 
tanulmányozására Berlinbe utazott’, he
lyet foglalt a TÉBE egyik delegáltja, 
dr. Szászy György is. Dr. Szászy meg
érkezése óta állandóan dolgozik a né
metországi tapasztalatainak összegezé
sén, s jelentése rövid időn belül az il
letékes fórumok előtt fog feküdni. Mi
ként óretsülünk, a TÉBE feltétlenül az 
aranymérlegek mielőbbi bevezetése mel
lett fog állást foglalni, de hangsúlyozni 
fogja mindazoknak a szempontoknak a 
figyel emberé telét, melyeknek — az od- 
digi tapasztalatok szerint — feltétlenül 
érvényre kell jntnlok az aranymórleg- 
rondelet kibocsátásakor. A jelentés re
züméje az lesz, hogy megfelelő adó
revízió nélkül az arany mérleg-rendelet 
csak ronthat, de nem hozhat javulást 
a gazdasági élotbep.

Budapest áruforgalma. A főváros sta
tisztikai hivatala Budapest áruforgal
mának közel 2 millió métermázsás emel
kedéséről számol be as előző évhez viszo
nyítva.

GROSZ ADOLF
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árugyár. Pásztó- ée béléaánik nagyban

69

Pajor és Griesz 
posztó- és bélésáruk 
nagykereskedése

Budapest V, Bálvány ucca 5

Posztúkereskedelml üűllnlat
Textíl-OMtálya UCC1 2. sz.
(Károly körit te Wesselényi ucca sarok) 78 
Posztó-, bélte- te textiláruk nagybani eladása

Erasmo M. Reda
Biella

ElbenMtz S. Sándor
41

szövet*ru  . nagykereskedése
V, Sas ucca 4 Legnagyobb raktár az ösz-
72 szesnöi és férfi szövetekben

*

Textilwaren aller Jirt
Rtprmntan*  non 7MUfabrilnn

ÜLLŐI ÚT 5. BANKHÁZ

PtlzMItSílll ’SrjaxJ
SUGÁR ARNOLD

V, u«. 1.,
Kendő-, zsebkendő- te divatámnagy- 
kerMhedő. Állandó dúa raktál.

26 Legjobb minőségű 

férfi- és nfiiszövatak 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

FKIEDMANN FARKAS 
divatáruháza VII., Király ucca 11. sz. 
Eladás nagyban és kicsinyben II

pamiiisz3?et- hÉlésArunagykereskeiiük
A Budapest —Warnsdorfi 
Pamutszövögyár R.-Társ. 
egyedárusitói lerakaía. 
Budapest V, Zrínyi ucca 15 48

Tfiz ellen öízIösö harcod,
Ha veszel MIHIMIIXOT! 
vv 104

MAGYAR MINIMAX RT.
BUDIPEST, TI., ROZSA UCC1 8E. SZAB

Rannhia szállítmányozási és UullUlllfl beraktározás! vállalat
Ungér Sándor és Miklós,
Budapest IX, Ráday ucca 45
Telefónszám: József 39—95

Vámkezelés. Nemzetközi szállítmányozás 
Tömegraktározás. Bútorszállítás

Csomagolópapiros
LÉVAI SÁNDOR

papírnagykereskedésében.
Teleién: Budapeat,

199-00, 180—18 VI., AndrAssy-fit 35

64

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

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Noustadt an dór Tafelflckto 
i. B. Jungbunzlau i. B.

Kratzau i. B. Dalowitz L B.
vezérképviselete Magyarország számára

Bécs, Zelinkagasse 4

=r tép-és gyorsírt 
bármily gépirás-munkát, sokszorosítást, 
francia nyelvű leírást vállal saját iró- 
gépjén. Található d. u. B’/a órától este 
6-ig. Cim: rajeci Burlán Saro’ta I, Krisz
tina krt 101, II. 19 a dólivasuti szakasz

megállóval szombon

Fqgaszat-dentist 
!MARFÁI ARTÚR

W A R E NH A US |JJ BJI
MARIAHIbFERSTRASSE 85-87 R L L M 

SObIDESTES, BlbblGSTES KAUFHAUS, WIEN

Pártos, Grosz ás Tsapoixló-, bélé.nagyker6Ik ““

VI, Király ucca a
42

választék:

Kovács Ernő
13 PO»tónagykereaked*i
Budapest V, Nagykorona u. 13

Hoiczer Viktor, Budáoestl
ékszoréss, arany és exü»tm£wes 1 

Gyár és raktár- IV, KAroly k«KM KJ .félem.) | 

Villamos erőre berendezve. Készít mindenféle ' 
fi'aóS7’ alakítást és ja". b
tást Állandó raktár mindennemű éksner aranv I 
ezüstárukban és órákban. Telefónszám115-'2'U

WEISZSÁHDORésRÖNA
12 paiito- ti ktltiirHnigytirukuti 
BUDAPEST V, AKART JÓHOS DCCS H

Porges és Társa Rí.
textilaagyKeresKedés Károly Kórét 19 
5 Vezérigazgató: Wild Jenő.
Igazgatók: Batun Mór és Sonnenscheln Béta

NEURATH IGNÁC
39 poaztónagykaraak.dAM

BUDAPEST
SOMOSYI ÉS NEUBRUN

Találón 73-08

Budapest V, Bálvtny neoa 13

Donátit Jenő és Társa
Budapest, IV. PotSfl Sándor ucca ti

S. addington A Co Ltd 
londoni posztógyári 
cég vezérképviselői "0

FEHÉR GÉZA
Textil és divalántnagyJcercskedés 

Budapest, V, Nagykoron*  ucca 24.

Büchler Zsigmond és Társa, Budapast 
Gyors-, teher- és gyüjtöforgalmak 

TELEPEK:
Wien, I., Biberstrasso 8 — Briln, Da- 
vadolni 6. — Warnsdorf, Cári Wagner- 

strasso

GYÁRT. 
KALLÓÉ

SCHNQbb-PASZTA
GYÁRTJA: SCHMOLL ÉS
KALLÓS RT., BUDAPEST M 

■M V. VÉSŐ ü. 7. TEL. 8118 ■■
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Tere-fere
FlíDlK SÁRI Mugyarországra 

gyéren küldözgeti táviratait,; 
»niiál 'sűrűbben illeni sztl azokat ( 

felé ahol szerződése szerint Snbcr U-«',™ kc'le>’c 
m,„IAk fellépeset azonban minden
áron el akaéja halasztani, mert 
Amerikában szerené visszaszerezni 
elveszett dolláijuit. .... >

Veszett fejszének legalább a nyele 
*BIge'i'i ám, csakhogy a Raimund 

Theater igazgatójának, más a véle
ménye. Ö sem a fejszével, sem a 
„veiével nem tör.ődik, neki szoron- 
gntolt anyagi helyzetében Fedők 
kell és főként Antónia kell, amely 
pompás orvossága, volna a beteges- 
kedő német színháznak. A becsiek 
azt mondják, ha Fedák nem lép fel 
n szerződésben kikötött időben 
Becsben. a direktor kíméletlenül 
behajtja rajta a kétmilliárd ősz - 
rákkorona penálót, ami nemcsak 
osztrák korona, hanem amerikai 

sum-
osztrák korona, hanem — 
dollárértékben is tekintélyes 
mának felel meg.

KOSÁRY EMMA amikor a 
Metropol Theater-hez szerződött

bécsi 
Kál- 

^án Ymro Marieza grófné című operett
je címszerepének. el játszására, kikötöt
te, hogy a partnere Király Ernő legyen.

— Nagyon sajnálom, kedves művész
nő ■ mondta egy héttel később a direk
tor _ de Hubcrt Marischkát már ide- 
szrződtettein és így Király Ernőt nem 
léptethetem fel, miután az operettnek 
csak egy bouvivanszerepo van.

— Akkor hát én sem lépek fel — 
mindta Kosáry .amelyre megindultak a 
tárgyalások és egy kis' gazsnnálás után 
meg is állapodtak abban, hogy Kosáry 
Király nélkül játssza az operettet egy
előre. de ha Marischka valamilyen ok
nál fogva nem lép fel, feltétlenül Ki
rály Ernő lesz az utóda. Ez a helyzet 
— most úgy halljuk — bekövetkezett 
és Király Ernő sürgönyt kapott a ber
lini Metropol Theater igazgatójától, 
hogy sisesen régi partnerébe® Berlinbe, 
mert már várja a huszártisztből tiszt
tartóvá lett bonviván szerepe. A Mari
ka grófnő most • legközelebb különben 
Rómában kerül színre,' még pedig telje
sen a pesti mintára. A jövő héten Bu
dapestre érkezik a római oporettszinház 
rendezője, hogy megtanulja a mi Tiha- 
nyink rendezésének cslnját-binját.

RÓMÁBÓL PESTRE küldenek 
Tendezőt tanulni, ami azt mu
latja, hogy a mi rendezőink képes
ségei megállják helyüket bárhol a 
világon. Ugyanakkor azonban, ami
kar ezt hírül adjuk, be kell számol- 
iSlnk arról, hogy ha ezt mindenki 
el is ismeri, ugy látszik mister 
Blumenthal nem, legalább is arra 
vall az a körülmény, hogy az ame
rikai yezérdirektor ide küldte Has
keli Urat, hogy a magyar operett 
helyébe került amerikai revü ren
dezésével, játszogasson egy keveset.

Igaz, hogy ennek más okai van
nak, mert hiszen jól tudjuk Jiogy 
« viszonzatlan szerelem égetőbb, 
mint amit viszonoznak. Rlument- 
hal, amikor Pestre került, a leghe
vesebb szerelmi vallomásokat tette 
Magyarországnak, amelynek szivé
ben a vallomások nem találtak 
meghallgatásra. Azóta sem. így 
hát nem csoda, hogy Blumenthal 
mindent elkövet, hogy e, hozzá hi
degen maradt szivet megmelegitse: 
mindig többet és többet . tartózkodik 
nálúnk, lányát magyarul tanít
tatja, a Vígszínházban állandó iro
dát rendez be, intenziven belefo
lyik a színházak ügyeibe, szóval 
szeretteti magát. Miután azonban a 
szerelem vak, igy hát nem csoda, ha 
Blumenthal néhanapján eltéveszti 
a célravezető eszközöket. így pél
dául most is, amikor sutba dobja 
egy zeneszerzőnek — ügy hírlik — 
pompás muzsikáju operettjét és 
helyébe, ~ kacsalábon forgó ameri
kai révü-operettet hoz, amelyet ti
zenhat amerikai girl-lel és ame- 
ztkai rendezővel cicomáz fel.

Nem 'Csoda tehát, ha a szerelem
ben megint ott állunk, ahol akkor 
voltunk, amikor Blumenthal urat 
megismertük.

SZÍNHÁZ
Egy este Marica grófnőnél

Szabolcs Ernő, 
az uj igazgató

Szabolcs Ernőt, a Vígszínház vo 
zerigazgatója a Fővárosi Operett
színház igazgatójává nevezte ki. A 
M^' ^zíibolcs tehát „nagy" Szabolcs 
lett es méltó kitiinleiést kapott fá 
yi,l,9oatatlan munkájáért, amellyel a 
rovaroNi Operetíszííjházai a nehéz 
ioók ellenére, is felvirágoztatta.

A Fővárosi Operettszínház fellen
dülésé szoros kapcsolatban van az- 

| za I az á t iraj fal. amellyel Szabolcs 
.. Ernőt a Fővárosi Operettszínház
ideges va- rendezőjevó kinevezték. Az ő ncvé- 

íhp,? fűződik a „^larínka a táncosnő*  
i. ..Három grácia**  hatalmas

Azt mondja nekem Tihanyi Vil-. 
mos, a Király Színház főrendezője:,

— Jegyünk sajnos nincs ma estére 
sem, de ha meg akarod nézni ■ 
Kálmán Imre operettjét, ülj be a 

\ színpadra, Marica grófnő kastélyá
ba és nézz ki az ablakon.

~ Legyen szerencsém — mondja' 
Lábass Juci, a kastély szerepszerinti' 
tulajdonosa.
.. Király Színház szimpatikus 
ügyelője széket hozat és én leülök 
a kulisszák árnyékában Marica 
grófnő erdélyi kastélyának színpad 
mögötti részében.

A függönyt még nem húzták fel, 
egyetlenegy villanykörte ég csak a 
színpadon, de Lázár direktor azt is 
sokalja:

— Ne pazaroljanak a villannyal. 
Nem fogok, a maguk kedvéért min
dennap tízmilliós villanyszámlát 
fizetni.
'Egyszerre megszólal, a csengetyü 

és tompa zúgással felmegy a vas
függöny.

Mintha a tenget' háborogna.
Bejön a színpadra Latabár. Szir- 

may Imrének meséli, hogy a fiának 
milyen nagy sikere van az ungvári 
színházban.

Szírmay arról panaszkodik, hogy 
„lötyög**  rajta az uniformis, pedig 
a „Kis gróf*-bán  remekül feszült 
rajta.

— Azóta kercsubb lettem és fes- 
sebb — mondja mosolyogva az 
örökké jókedvű Szirmay. Megfiata
lodtam.

Nagypál Béla, a karmester, oktat
ja a kórust.

— Ne siessetek az énekkel — 
mondja — nem fogok minden este 
utánatok szaladni.

A színpadon már kigyúlnak a 
lámpák, Kiss Ferenc öltözteiője 
Laci jelenti, hogy a művész úr. ké
szen van. Lehet sietni.

Dévényi ügyelő megnyomja a 
csengetyü főgombot és a színház 
minden öltözőjében zeng a csen
getyü. Mintha egy új zenekar szólna 
a kulisszák mögött.

Lent az orchesterben már. muzsi
kálnak. A reklámfüggönyön keresz
tül úgy hangzik a muzsika, mintha 
messziről jönne. Már a reklámfüg
göny is felszalad, a színpadra fel- 
hallatszik a közönség izgó-mozgása. 
Tompa háborgás, halk beszéd, mu
zsika . . .

Tihanyi a Király Színház főren
dezője idegesen fuikosik a színpa
don. A negyvennyolc darabból álló 
várkastély egyik fala nem akar 
megállni. Dülöng jobbra-balra, mint
ha részeg volna. Végre megállítják. 
Most már áll feszesen, mint egy 
katona.

Tihanyi lecsendesedik és figyel
meztet, hogy bújjak a kastély fala 
mögé, mert kezdődik az előadás. 
Egyszerre társat kapok. Széket hoz
nak neki. Bemutatkozik nekem. Vor- 
licek úr, a prágai német színház 
rendezője, aki eljött, megnézni a 
„Marica grófnőt*  pesti előadását.

Újabb csengetés és szétmegy a 
biborfüggöny.

A közönség hangos tapsba kezd. 
Básthy István gyönyörű díszleteit 
tapsolja.

Raskó, Marica grófnő huszárja, 
már a színpadon van és beszélget a 
cigánnyal. Alig halljuk szavaikat, 
a nézőtér felé száll a hangjuk. A 
színpad jobbféléről már jön Pásztor 
Ferike, a cigányhoz és énekel. A 
közönség lelkesen megtapsolja.

— Wunderbar — mondja a ku
lisszák mögötti német partnerem.

Jönnek a kicsi gyerekek, hogy 
köszöntsék Kiss Ferencet. Hatalmas 
taps a nézőtéren.

Az egyik apróság odaáll mellém. 
Adok neki cukrot.

— Nem eszem bácsika — mondja 
— mert akkor nem tudok énekelni. 
Majd azután.

Az öreg Sarkadi bácsi, az öreg 
I ügyelő zsörtölődik.

— Ne tessék elkényeztetni okét, 
. mert úgyis rosszaké

gyerekek számának nagy-nagy 
sikere van. Üjráz a közönség és me
gint újráz, de a kulisszák mögött \ 
már készülnek a nagy jeleneire.

Szörnyű izgalom. Lábass Juci, a| 
gyönyörű Lábass Juci a kert ajtaja 
mögött áll, Rátkayval beszélget.

— Édes Marcikám, csak ma sike
rüljön, mert szörnyen 
gyök. ... i .

— Én is, én is — sopánkodik Hát- sikere, a „nuro
A'«2/. j diodiihi s az ő egyéni szerotetre-

— Mindennap idegesek vagytok d.s| |uóJtosHgauak, művészi ^készségének
mindennap pompásak vagytok —. vUGautO ne 
biztatja őket Tihanyi. | enielgetiesa

A „gyerek-jelenet*'-nek  nem akar 
vége szakadni. Már harmdszor is
métlik. Lábass és Rátkay türelmet- mert nincs a .... .................
lenkednek. A kis gyerekek sűrűn vagy perce, hogy ne dolgozna azért 
hajlongnak, mosolyogva fordul*  fe- a színházéri. amelynek 
lénk Kiss Feri: ... ' ’ — - - ■

— Lássátok, nagyobb sikerük van, e tükör fényében nemcsak a közön-
mint nekem. , ! ség, hanem a színház vezetősége is

— Majd még elviszi őket a Nem- meglátta Szabolcs Ernőt és a nieg-
zctíbe — mondja Latabár. n | becsülés zászlaját meghajtotta < 'ö'-

A zenekar belekezd Lábass belépő- te.
jébe és a primadonna a színpadra .....
lép. Szépsége valósággal sugárzik a OaNajccaH-0 CtiitkAnx 
színpadon. A taps majd szétveti a KenaiSSanCG 5^80091 
színház falait és Lábass Juci, Ma-színház falait ŐS Lábass Juci, Ma- December 5-én, pénteken, füstön
•ríva grófnő belekezd a yyöyyörű> SzAFAOkÍ p.ui e.r.td,dalba. —wAwi VSIiaefl ■ ■ a színmüve

December közepén Lcn?ycl Menynért uj vig|átéka

A Waterlooi csataA Marica grófnő ötvenedik előadása 
szombaton^ december 6-án lesz a Ki
rály Színházban. A példátlanul diadal
mas, hóditó inuzsikáju, sziporkázóan 
mulatságos Kálmán-operettet most is a 
premier parádés együttese játsza: Lá
basa Juci. Vaúly Ilona, Pálmay Ilka, 
Pásztor Forike, Kiss Ferenc, Rátkai, La
tabár, Boross, Szirmai. Raskó. Vasárnap 
délután ce december 8-áu ünnep délután 
a nagysikerű Zerkovitz-oporett az „Ár
vácska" megj’, amely a századik előadá
son túl is táblás házakat vonz. Délután 
mérsékelt, holyárak.
777777????????

I ? ? t ? 1 7 ? 7 ?7 7 ? 7 ?
Knoek a címe annak a vidám sza

tirikus remekműnek, amelyet péntek-n, 
december 5-én mutat be a Magyar Szín
ház. Jules Romáins vigjátékát, amely az 
utolsó tíz esztendő legművészibb és leg- 
mulateágosabb francia remekműve, Ka
rinthy Frigyes fordította, A szenzációs 
komédia az egyodüli darab, amely Paris
ban egy év óla állandóan műsoron vuu, 
a címszerepben Csortos Gyulának ad al
kalmat, hogy groteszk komikumát ra- 
gyogtassa. A premierig „A válópered 
hölgy" „A masam ód “ váltakoznak a mű
soron. Vasárnap délután „Az elcserélt 
gyermek", december 8-án, hétfőn ünnep 
délután „A masamód'*  megy. A délutáni 
előadások mérsékelt helyáruak.

Decemberi ünnepi 
műsor a 

CASiNO
DE PARIS

BÁN

a newyorKi Keith orfeum és 
a párisi Alhambra Színház 

művészeinek rövid vendógiáteka

Nóta Novor és R. Belsői
3 Riivas

a tüneményes gladiátorok

marii és Chariofte
a legnagyszerűbb tánckettős
Keidet*  10’ s órakor

1 tudható be a színház fölényes fül- 
iviucmcuiw! az elsők soraiba.
I Szabolcs Ernőt igazgatóvá tör
tént kinevezése munka közben érte, 

napnak olyan órája

...................  ......... színpada az 
!° tehetségének ragyogó lükre. Most

A Fügefalevél huszonötödször kerül 
szinro vasárnap este n Blulia Lujza Szín
házban. A mulatságos operett és a ki
tűnő előadás (Houthv Hanna. Somogyi 
Nusi. Harmath Hilda, Boross, Sárossy) 
csupa táblás házat jelent. Vasárnap, va
lamint december 8-án, ünnep délután 
ugyanez a műsor, mérsékelt bclyárakkai.

'?

mtní
I
II

♦<
1

>H3bb Sherlock Holmes
Kacagás 7 fötvonasbav. Orion-film

KI babája vagyok én. A Belvárosi 
Színház szombati, december 6-iki újdon
sága, Ki babája vagyok tn Félix Gau- 
dera vigjátéka. igazi francia ötletesség, 
báj és merészség. Titkos Jlouu. Mátray 
Erzsi. Kort -sz Dezső, Tarnay Ernő 
cgyütfese játszik. Premierig szerdán 
este: „A nagy hercegnő és a pincér'*,  a 
többi estén a mulatságos „Olasz asszony" 
amely pénteken ünnepli 25-ik olőadását. 
Hétfőn, ünnep délután „A nagj’hcrcog- 

' nő“ és a pincér" mérsékelt helyárakkal, 
I jövő vasárnap délután „Az olasz asz- 
szony" rendes esti holyárukkal.

Orlon-film Orion-film

Henizaui ftiw!
A CORVIN SZÍNHÁZBAN

Hentzaui Kúpért
TOMBOLÓ SIKER

HenUaul Rupert
Orion-fllm Orion-film

Ma fél nyolc órakor TVegeuer utolsó 
fellépte a Kenahsancc-Szinházban. 
(Jacguollnc.)

Nézze meg a hirdető-oszlopokon a 
Városi Színház hel.váralt.

Hócipő 200 ezer kor.
S*rclp8  aiadá^és |«vité>. VADASZ 
gumiüxem, Sxerrcten ucca 50 (wi-tcrraln) 

I Llsat Ferenc Ur éa Nagymeső uccj kötött
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rövid hírek Uj létszámcsökkentés lesz
AZ ..AMTONIÁ- T 

tavasszal felújítja a Vígszín
ház. ha Fedák Sári hazajön 
bécsi vendégszereplése után.

WBVBHJ SÁNDOR és DRÉGELY GÁ
BOR uj darabjt jön a llel'árosl 
^zinhiizban, a ,.Ki babája vagyok 
cn" után.

FALUDIJENŐ
az Unió vezérigazgatója a. jövő 
héten Berlinbe, onnan Párisba 
utazik.

A MARICZA GRÓFNŐ második azo- 
reposztása már késáru All. Lá.nss 
.fuei szerepének Viola Margt. 
Vádi?/ Ilona szerepének pedig 
fíodnár Klári a trónkövetelője.

RbSÉRbhlTl SZÍNHÁZ készül a fő
városban. Az uj színházban azok: 
a színészek lépnek fel, akiket va
lamelyik budapesti igazgató szer
ződtetni akar, do nincs alkalma 
megnézni őt.

FTTREDY HELLY, nz újpesti 
Lujza-Színház primadonnája. 
Városi Színházhoz 
KI őstör „Krizantém“-ban lép föl. 
haa a „Fügefalovél“-ben Somogyi

RÉ/KASSY .IESSY játszotta vasárnap 
délután n Blnha Luj/a-S/.lnház- 
han a ,.Fügefnlevél“-bon Somogyi 
Nusi szerepét. Fiatalságának 
pompás humorával nagy sikert 
aratott. Táncszámait lelkes taps 
kísérte.

Blaha 
a 

szerződött.

Bár 
alább

Elkészítették
az Opera vezetősége 
a látszat szerint —

az Operában
már a jövő esztendei B. listát
— lóg
ni i'nden

különösebb megrázkódtatás nélkül 
iifmta meg a Jetazámcaökkentés vi
liarait, még sem csöndesedtok el a 
Hajós uccai színház körül n hullá
mok. Az állami színházak főigazgn- 

| tója megunta az állandóan meg
újuló támadásokat és kiegyezett 
azokkal a művészekkel, akiknek 
szolgálataira még néhány héttel ez
előtt nem reflektált.

Ocslcay Kornél és Somló József 
már újra az Opera ház tagjai, de fi
zetésük felét Sebestyén Gézától kap
ják. Ezzel ügyiátázik lehíggadt az 
élére állított helyzet, most azonban 
ismét alkalmunk van beszámolni 
egy olyan tényről, mely csak arra 
aJkalmas, hogy a nagy nehezen meg-; 
nyugodni látszó kedélyeket újra' 
fölháborítsa.

A legviliarosabb napokban köröz - 
vényen hívták össze az Opera rém ; 
dezőit és dirigenseit a főigazgató 
szobájába. Délben egy órakor meg 
is jelentek a meghívottak Wlasslcs • 
Gyulánál, ahol az intendáns első- : 
sorban előadást tartott a megjeleli- I

lek előtt a színházak mostoha álln-
i jwtáról, majd arra szólította fel az 
I effyes rendezőket és karmestereket, 

hogy
.

jelöljék meg mindazon énekese
ket és zenekari tagokat és a 
színház egyéb tagjait, akiket a 
jövö esztendőre nélkülözhet a 

színház.
; Megütődve hallgatták a megjelen- 
I tek ezt a felszólítást s mindenki 
• sietve hárította el magától a vá- 
í laszadás kényelmetlen kötelességét. 
jAz állami színházak főigazgatója 
'azonban nem jött zavarba,

íróasztala fiókjába nyúlt és ki
vette onnan a jövö esztendőben

; esedékes B-listás tagok névso
rát. Ezen a névsoron énekesek, 
zenekari tagok és rendezők sze

geitek.
j Wlassics Gyula báró a névsort 
’ fel akarta olvani, azok tiltakozá
sára azonban elállott ettől, amiré az

, értekezlet szétoszlott.

Mozgófénykép színházak 
műsora

Corvln-szlnlij, (Te|. j
Hmlzaui Kanért. - FrUoUn 8*’!i 
W,V<Í‘ / l‘Ma
Mnrnar és Angol BlraAi.

Kamara (Tel: j. 140-27). A 
lem szigetén (Gunnar Toínaesj 
Mi fcaHeoboffdr (A br00k)j,n: . 
A főszerepben Bessy Lőve ’

Mozgókép-Otthon (Tel: 182-S2.)- v.i 
hők asszonya (Elaine Hammersteín) -I 
S.serelem sztgelen (Gunnar Tolnaes/

Olympla (lel: j. 129—47). A’ö 
nigsmark (2 rész, 12 felv). Mindkét ré£ 
egy előadásban. *

Royal-Apollú (Tel: J. U8- 94). r; 
restéit hajók szigete (Milton Gills) 
A hallgatás alilgye (7 felv)

liét szenzáció

flszerelem szintén
Házassági komédia. A főszerepben^

Gtinnar Tolnfiss

Két Katicabogár
Amerikai történet. Főszerepben Bécsié Lőve

V.Sz.13.

' Ml nem sxélunk
. semmit, de nézze meg
I

8 felhők asszonya
cimii attrakciős filmet

aCapltolFilmpolotOon
Salcschl kamaraénekes vendégjátéka 

a Városi Színházban. Dél-Amerika ba
bérkoszorúit hozta magával Budapestre 
■Sipúmotido Salcuchi, a milánói Scalu 
mávéase, a világhírű baritonista, akinek 
■engő hangja <*  énekművészeié három 
estén át fogja gyönyörködtetni a. Városi 
Ssinhuz publikumát. Csütörtökön a 
Pawt-ot, szombaton a Minőiéitől, a jövö 
hőtan kedden Tosca-t adják Saleschivel, 
•kinek <wi a három legjobb szerepe. A 
Városi flíinhnz a világhírű vendégmii-

MOZI ÉS FILM
Mia May legszebb filmje
Mia May a legismertebb és legkedveh .....   a x „tuu.vuui-

lebb moziprimadonnák közé tartozik. :filmgyár egyik mesfermüvo volt úgy 
Azok közé, akik évek hosszú során meg ; lnjnt mlTtéazi kiállítás, tökéle-
tudták őrizni népszerűségükét úgy, hogy , tes stílus és izgalmas cselekmény szem- 

».«_»» z- _úri,.pontjából. A Paranioimt-filmgyár ozzajI 
a filmjével bebizonyította, hogy a 
nelmi, kosztümös film is lehet 
olyan izgalmas, mint ogy modern 
dalmi dráma.

Ennek a filmnek pedanfja a

Mary Tudor
ud arra, hogy játéktudásának, bensősé-j nu*ely  e hét végén kerül két előkelő 
ges mimikájának és szépségének mindon : mozgószínházunkban a közönség elé. Az 
momonluniót érvényre juttathassa. Meg-’oj’gol luvagkorbau játszódik le, Mary 
lopetéti lesz a közönség számúra az a szó- Tudornak, a szépséges angol királykis- 
rop, amelyet e filmben játszik Mia May, asszonynak izgalmakban gazdag sze- 
aki a szerelmes, szenvedő asszonynak 1 relmi története, az angol történelem 
egyik legtökéletesebb megszemólycsitoje egyik legérdekesebb és legfinomabb epi- 
a filmművészeiben. i zódja. Pazar kiállítás, tökéletes rendezés*

A film cselekménye az izgalmaknak, stílusos és grandiózus beállítások jellenj- 
a fordulatoknak hosszú és változatos so- , zik ezt a filmet, amelyot szokatlanul 
iát adja és ogy öregedő asszony szerel- I nagy apparátussal készített el az amúgy 
me körül forog. A nagy művésznő, aki ■ ’s bőkezű Paramount-filmgyár.
sem szépségéből, sem llatalsá,góbéi még A filmnek, amelyet a Rádius Filmipari 
nőni \Tszt6tt semmit, valóságos művészi j hü hoz forgalomba Budapesten, Marion

Románc 
az angol lovagkorból

A múlt év egyik nevezetes eseménye 
volt a Nászhajó cimii hatalmas törté
nelmi filmfestmény, amely a Pnrauiount- 

’t úgy

n közönség mindig sziveden üdvözli 
u jabb fellépéseiket. Hosszabb pihenés 
után Mia May most, uj filmben mutat
kozik be a magyar közönségnek.

Erősebb a szerelemnél
n elme ennek a® uj Mia May filmnek, 
amely a kiváló művésznőnek alkalmat 
ud arra,

törtk
éppen 
társa-

véiwi nevéhez méltó előadásban hozza ' áldozatot válla! o szerepnél, hiszen lo i Doviej. a legbájosabh amerikai fllmszi- 
.1 i— kell mondania szerelméről valami minit négznők egyike a főszercDlő lo. nlv finom.tocinro a három operál. Jegyeke mind 

három előadásra áruéit a Városi Szlnhds 
pé nádora és valamennyi jegyiroda.

a Ml laanagyobb sikere

Elveszett 
hálák szigete 

Zsúfolt házak olött mutatja bo a 

KOYAL APOLLÓ 
(PROJKI'TOGRAPH FILM)

((vittek é, Hálálok mosolyorva is 
•Ubriadosva hallgaOi s Várotí Ssin- 
/w.-fcaa Farksa In,ro poéttku, dlrttörlá- 
iimánok sa tfflól itiAleoknak wivböl fa
kadó dalait ia kedves, donié jolonoleil. 
llMn a hótan kaddoo, p,<oú*an  tá VMó r- 
n*P  oda köríti Mhim a darab a niswr,- 
!*kl«l  Palló ImnSvel, Ssiklaival, Kö- 
urat Tortaot.

F« nmlvkor kezdik a Vdroal Ssln. 
hísbaa aa «»M előadásokat.

Ma líKföa oau - Ery tj Velencéhea 
* oporett kerül színre

Szmhdtban, a premier azorcp-

I Mary Tudor |

| Kiáll a TMMnk /y.

Mozgóhép-Olthon
Amerika nagy világfilmje

Felhők asszonya
Gunnar Toinaea legújabb alakítása-

Szerelem szigetén
 (4, 6, 8, 10)

A soványak kövérek 
lesznek,

Ha Szent István 
maláta - kivonatot 
esznek.

kell mondania szereiméről valami miatt, 'nésznők egyike a főszereplője, oly Unom, 
nmi erősebb a szerelemnél. I hősies alakítást nyújtva oblten a szerep-

A pompás film a Rádius Filmipari Rt. bpn hogj- bizonyár^egy csapásra éppen 
monopóljakf-pon pénteken kerül beniuta- t °br«u népszerű lösz nálunk, amilyen 
tásra a Kamarában. • Amerikában.

ó-és sárcipók 
versenyklvUH Arakon

Jltaf Aidcfp* elsőrangú Wlm- ttAA AAA 
passing-gyánmany ..................... K JUILUUU

JVSt Mctptf elsőrangú ame- ara aaa
rikal gyártmány _...............— ... K JJUeVUU

Férfi 4» gyermek hó- ói lórdpók 
dtis választékban

MFTAI iftNflt I.Nészéroia.Z Krisztinalérssrok
HLIhL JAllUá (Autóbusz végállomástól 1 pere)

Amerikai mozikirályok 
Budapesten

A Paramount-gyér vezérigazgatója és 
méa amerikai mozifejedeimek a héten 

Magyarországra Jönnek
Ai amerikai filmek mind, jobbau és 

jobl>an dominálják a magyar mozik mii- I 
sorát és -úgy látásik, azt a szimpátiát, i 
amellyel a magyar közösé? az amerikai 1 
filmek iránt viselkedik, az amerikai 
filmvilág is viszonozza. Legalább is erro 
vafli az, liagy az amerikai mwüipar né
hány kiválósága európai kőrútján e hé
ten Budapestet is felkenvi.

Csütörtökön, december 4-én érkezik 
meg Budapestre Sidncy R. Kent, a Fa- 
mous Players-Lasky Corporation vezér
igazgatója. Sidney R. Kontet a váJlalat 
legutóbbi köagyiildsén, amelyen Oltó H. 
Kaim, a nálunk ia jól ismert amerikai 
bankár elnökölt, választották nmg a Pa- 
ramount-filmgyár vezérigazgatójává és 
most, ö az, aki élén áll ennek a nálunk 
nagyszorií« ismert amerikai gyárnak.

Sidney R. Kent igazi amerikai self 
inadé mán. aki Colorado! bányamunkás 
étére küzdötte fel magát, erre n tekinté- 

/ ** magos pozícióra. Európai utján
felkeresi a Paruuounbgyár fiókjait és 
tanulmányozna Középeurópa országai- [ 
uak filmipari viszonyait Kentet útjában 
K J-raser és Jolin F. Ragland, a Harald 
sédk mtárwvh,t ’n®n«irerje! is ciki- :

▼hidegek uóUáuy napú, 
töltenek Budapeatoa.

ma om
ma, december hó 1-től

Leonidas és Berberidas oroszlán
csoportja és a 

birkózó oroszlán 
ember és fenevad harca 

Azonkívül a többi sláger: 

Muttésjeff 
néger exentrikusok 

Nel la Mury 
a csodaszoprán 

Pauló és Flórian 
a repülő emberek 

Dénes Oszkár 
és még8 remek artistaszám

Kezdete g órakor

Fiatalos, (ide 
kristálytiR7.ta arcbőrt varázsolt dr. Kaisor- 
llng HYVARJON szópitöszerc, adagja 
K 30.000. Főraktár: Török-gyógysxartFr. 
Király ucca 12. szám. .Opera*  - gyógy

szertár, Andrássy át 26. szám

limit kiphaW rtgl idOkMI fentit 
Waldhelm-jélE 

souányitó-iea 
Biztos hatású, igen kellemes izfi, telié*  
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nvulánk alak érhető eL 
Kapható minden gyógyszertárban és 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Szent Péter gydgyiiervegyéHttf 

laborsfdrlom
Budspuf. TU Ftlifl grdoaor K. ssási

Lakására jövők
ruhát, eahápnemCH. hatonmrwhát ath.
FrlsSmr, Rflkk Szilárd u. 22.11L »» TeL

SZAKORVOSI
EZÜST SALVARSAI-OLTáa. - Rendel*  

kskócai-át 32 L ea. A MMOsMM*
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fimBfiKa 
szaporít ja haderejét

Párizs, nov. 30.
Pershiug tábornok, az Kgyesiilt- 

Allamok hadseregének vezórkaii 
főnöke, a Newyoi-k Héráid wuh- binJoni jelentése szerint ovi be- 
Izlmolójában kifejti, hogy

Az egész rendőrség talpon volt va
sárnap, hogy az esetleges rendzavará
sokat elfojtsa. Az összes raabadnapaso- 

fönoKC a - --------; kát is berendelték, úgyhogy a rendór-
i.íii doni jelentóse szerint ovi be-1 s6g teljes létszáma szolgálatban volt az 
K/ániolójáhan kifejti, hogy az napon keresztül.
h’^vesiÜt-Állanioknak szaporitauiok | a rendőrlegónysógot már a kora reg-
'’Tl léiti haderőjüket, egyszersmind . gd, órákban szétosztották a különböző
■jzoDiittn rámutat arra, hogy tárna- kerületek és őrszobák között. A csapa- 
dis céljaira még mindig a gyalog- reggel 8 órakor elfoglalták a kijo-
súo« a hadsereg gerince; az sem ve- K',u. helyüket és várták a parancsokat.

’ i, hogyha hadviselés | Minden őrséghez több detektívet is osz- 
í napon át cirkál- 

laDornua a c- • ía^ kijelölt körzetükben és a lakosság
serei? 13.090 tisztből CB 130.000 ionyi hangulatát figyelték és időnkét telefon- 
legénységből álljon. jelentéseket adtak lo a fökapitányság-

-• nnk. A jelentések kivétel nélkül ugy
Kereskedők a miskolci denio- hangzottak, hogy a legteljesebb rend 

kréta Jelölt mellett, lluska Vilmos, óz nmatalanzáa nuomal 'eholtom 
a’dewotalta^tart MVatal™“ jelillljo I A vas!Írnap„ WrdcMt politikai gyü-

* inat naü folyamán, az. Orsin-, l««‘k<4. a reudöreég mar szombaton bo- 
ét' Inarus Szövelréij tiltotta, vasárnap pedig erős rendőr- 

kflldöttaéíre utazik . Mis-, csapatok jelentek r.neg minden hirdetett 
Sora, hogy agitáeiójával e’'-—1 -"ma. imivie . a.ouí.
lyozza’azt az illetéktelen b

Rendzavarás nélkül múlt el 
a kritikus vasárnap

Az egész rendőrség készenlétben állott — A betiltott 
gyűléseken senki sem jelent meg

tr
d
síig a «
]1( tő számításba, ~ --- •,......— ------ ---- -----
•i] )i)('lv«‘i megváltoztak, lersning toltak be, akik egész 
t-ihornok azt kívánja, hogy a »a<-‘-! tak kijelölt körzetükh Áa monon fn
1 egé11ységból álljon.

inégÍH megiséreljék a gyűlés megtartá
sút. Különösen nagyszáma rendőrség 
vonult föl a Thököli-ut környékére, 
mert vasárnap délután 3 órára volt 
hirdetve a szociáldemokrata párt gyű
lése a Vas- és fémmunkások Thököli-uti 
helyiségébe.

Délután félkettőkor egy szakasz gya
logos és fólezakasz lovasrendőr helyez
kedett el a Thököli-ut és Aréna-ut sar
kúi), azonkívül 10—15 lépésnyi távolság
ban őrszemeket állítottak föl az egész 
útvonalon.

A gyűlések bolyén azonban ogy lélek 
som jelent meg és igy a rendőrségnek 
dolga sehol sem akadt.

Marinovich Jenő dr. főkapitány a 
vasárnap folyamán többször jelentést 
tett a belügyminiszternek és a minisz
terelnöknek a főváros hangualtáról.

Délután 5 órakor, az általános nyuga
lomra való tekintettel, megszüntették a 
teljes készenlétlet, a pcrinanencia azon-

— A Pesti Tőzsde legutóbbi számú
im rí szenzációs cikk számol bo ;i külföld 
részvényvásárlásairól, a Zaholai, Kő
szén, Brassói, Líchtig, Unio-szinház 
részvényeiről, a Gschwindf,-részvények 
emelkedéséről, a Flóra osztalékáról, a 
Szalámigyár iigybon foganatosított 
bűnügyi zárlat részié tőiről. Szerkesz
tős ég és kiadóhivatni: Budapest, VTII., 
Rökk Szilárd ucca 9.

— Megtalálták az elveszett autót. A 
főkapitányságon Felit IjúszIó kereskedő 
bejelentette, hogy az autóját ellopták. 
Előadta, hogy a garázsban nyert infor
mációja szerint a soffőr az autót, kive
zette, majd később arról értesült, hogy 
az autó Nagytétényben van. Kiutazott 
oda és a vasúti vendéglő udvarán tel
jesen összoroncsolt. állapotban meg is 
találta az autót. Megtudta, hogy az 
autó, melyben egy százados és egy nő 
ültek. Tóténybon összeütközött egy I>a- 
rasztszekérrcl, felborult és igy teljesen 
tönkrement. Az utasoknak ás a soffőr- 
nok nyoma veszett. A rondőrség megin
dította a nyomozást.

k MIS- csapatott jeicnKK -neg niinüon niriietett teljes jceszenteier, n porrnam 
nl ellensu- gyűlés helyén nehogy a betiltás dacára ' hun továbbra is megmaradt.

ivoz.za «« béfolyáno-
l'ásit. melyet egyes miskolci kereske-

dötteére a választás befejezeseig1 
Miskolcon marad.

— Elfogott sikkasztó. A Magyar- 
Amerikai Bank körülbelül ogy hónap- _ ____ _
Pai <wMtt feijoionióst tett a fökapi Betörő, a!si csak a ruhákra „pikkc!“ — Mikor a vas-, 
Sa*xr?ta  ^Sbá“k XtataMi' kazedábait csak okmányokat talál a betörő 
20 millió koronát, kiemelt és azután _ A Hétfői Napló tudósitójától. —
megszökött A vizsgálóbíró elfogató pa-

adott ki ellene de a detektívek Néhány nappal ezelőtt a Rottenbiller 20 éves cselédlányról is azt állította, 
r3h 1 sem találták, míg végül tegnap uccában Miklós Kálmán és Szabó Jenő hogy egyik betörése alkalmával segitő- 
8°tc Nyugati pályaudvaron az egyik állumrendőrsógi detektívek igazolásra ] társ volt. Pólyák Erzsébet szerepe azon- | 
Aká vonatnál sikerült elfogni. Elő- . szólítottak fel egy gyanús külsejű fér—i hun csakhamar tisztázódott és a továb- 
AUltoták a főkapitányságra, ahol ta- fit, nki egy nehéz ruhakosurat cipelt, bi nyomozás soráu kiderült, hogy a ma 

dt a sikkasztást és elmondta, hogy Az illető Róth Ernő néven igazolta ma- ' kacsul hazudó betörő eddigi vallomásai- 
Párizsban volt, mert parkettáncos akart gát és azt mondotta, hogy költözködik I val csak valódi tettestársairól akarta! 
lenni do szerződést, nem kapott, pénze és a kosárban a ruháját viszi. A detek-; elhárítani a gyanúi, A Pettendy cso- 
>ifno4ntt és ezért visszajött. A rendőr- tiveknek azonban gyanús volt ez a me-[ port ugyanis megállapította, hogy mind 

® ...... ro llnvi I tMr Afrv líi'rznli lrnmi nln n'nnl i rt »n/n7z« nnnilmónnl l

Kysls telsrást köpetett el 
szerelőjével egy cselédlány

túrosa cllon, nki a bank

se. Bevitték egy közeli kapu alá, ahol i a nyolc betörés alkalmával szeretője, | • 
megmotozták. A motozáskor egész cső- J Meszlényi Júlia, csavargó cselédlány,' 
mó tolvajkulcsol találtak zsebében, mire\volt a segítőtársa, ai fenek lakásán a de-' 
előállították a főkapitányságra. Hosszas | tektivek egész kocsirakományra való 
faggatás után bevallotta, hogy pár iuxp- ^ruhaneműt, bőröndöket, és ékszereket tá
pul ezelőtt Létay altábornagy Baross i láttak. A betörésekből szerzett pénzen 

............................... ..... ... 1 éltek; mulatni f 
Többet ! jártak és elegánsan öltözködtek. Róth

* n -‘ 1 Ernő az oléjo tárt bizonyítékok hatása 
alatt nőm is kísérelte meg a további 
tagadást. Most már pontosan megnő- I 
vozte valódi orgazdáit Az orgazdák , 
közül azonban jelenleg egy seiu tartóz- . 
kodik Budapesten e igy a rendőrség 
megtette az intézkedéseket, hogy a vá- | 
rosba érkezésük alkulmával előállítsák 
őket. Remélhető, hogy igy a többszáz 
millió koronás kár nagyrésze meg fog 
térülni.

A beismerésbon levő betörőt Barna 
Péter rendőrtanácsos letartóztatta. Le
tartóztatás után átkisérték az ügyész
ségre.

ség letartóztatta.
— Látta-e már a Fenyves Dezső Kt. 

ragyogó karácsonyi kirakatait, ol
vasta-e már a mai újságban a cég olcsó 
árajánlatain Lapunk olvasóinak szíve
sen küld a cég vidékre is mintákat, ha 
azokat megtekintés után v‘“ — 
utaztatják.

— Egy műegyetemi hallgató szél
hámoskodása. A rendőrség nemregi- 
ben letartóztatta Hattyasji 
műegyetemi hallgatót, aki fiatal 
kora dacára nagyarányú szélhámos
ságokat követett el. így bizományi 
eladás végett Kukán Géza festőmii
vésztől elkérte négy millió korona 
értékű „Térdeplő leánjjmunkas , 
P ént elei Molnár Jánosnétól 9 millió 
értékű „öt pohár víz*  és Vastaph 
Gézánétól 3 millió korona értokü 
„Oroszlánteji*  című festményeket és 
azoknak árát elsikkasztotta. Ezenkí
vül több kereskedő is feljelentést tett 
el)eno — különböző szélhámosságok 
miatt A bíróság szombaton vonta 
kérdőre Hattyasvt, akit tekintettel 
fiatal korára, 6 heti fogházbünte
tésre ítélt, amit vizsgálati fogsága 
által kitöltöttnek vett.

A Collín! Ezüst- és Fémárugyár | MOfcUXVO„ _________
Részvénytársaság városi üzlete Kossuth v^^ettát vitt magával. A súlyos ka- 
Lajcte ucca 5. sz., a Nemzeti Caglnöban, K • • • •• 
szenzációja a Belvárosnak. Tegnap | hosszas 
délután Walkó Lajos kereskedelmi mi
niszter őexcellenciája jelenlétében báró 
liánfíy Zoltán ideinek ur a vállalat 
ügyvezető alelnöke nagyszámú előkelő
ig jelenlétében az üzletet megnyitotta. 
A e'-g 100—150 munkást foglalkoztat, 
gyártelepe a Futó ucca 15. szám alatt 
saját házában van ahol ezüst, arany és 
francia modellek után ékszeráruk ké
szülnek. Az árak oly előnyösek, hogy a 
polgári szükséglet kielégítésére messze n ti (t t u^u,n,ult twtn 
Malraulják a külföldi és hasonló hasal I “mőlMt. "hőőn "ííőhő" Jözsőf
r jórlmányokat. ltranck alpacca Ami a I minden jetórősdróf tudott, M az ucca 
karácsonyi plao szenzációi én olosösá-1 mr/.d„ vdrt rA A„„„ dtvehessa tőle a 
sokkal és jó kiviUdükkel a közönsép I Jsrf;£„,Azonkívül Políjdlc Erzsébet 
tetszését már megnyerték. Az ezüst- I sMUífiwmMH&flflHI
árugyár vezetője, Blrő-Bachriich Lipőt 2*  n Ji ami,
vozéflghzgtttó, az ékszer- és aranyoBz-' 
lály vezetője T.öw Vilmos igazgató. Az 
előkelőségok között niog kell emlite- 
nün gróf IVénckhelm Dóuos, gróf 
^zéchtmyi Emil, Welczek német, nagy- 
lövet, Jekelfalussy Zoltán. Nrirtnsitv 
Imre és gróf Forgó eh János v. b. t. t. 
urakat, A belső berendezést Faragó 
Sándor é» (jirosa Joztwf iparművészek 
tervezték.

visszás*  í' acca 103. alatti lakásán betört és a ru-i mindkettőn nagylábon
' 1 ■ — — . . . ■> -1- a. , Mm „r. M ■ > M •> M ■ 4/*aa4nl*  A „ M A V. M rt V. íihanemüek onnan származnak. T. 
azonban nem akart beismerni. A Pcl- 
tendy-csoport detektivjei azonban ezen 
a nyomon elindulva, megállapították, 
hogy llóth Ernő nyolrendbeli betöréses 
lopást követett el. Létay altábornagy
nál elkövetett betörésén kívül úlkulcs- 
csal felnyitotta Szidó n Béla mészáros 
Wesselényi ucca 13. szám alatti, Wald- 
mann Imre dr. szemorvos Baross uccai. 
Kobierszky Elomér Baross téri, özvegy 
Schwartz Miliályné Rákóczi úti laká
sát, azonkívül ogy ismeretlen joghall
gató József körúti, Nagy Béla igazgató 
Csokonai uccui, valamint Schwartz 
zsef Mária Terézia téri lakását is 
fosztotta,

A nyolc esőt közül két Ízben csak 
hancmüe.ket vitt cl, mert mint kihallga
tása alkalmával elmondotta, a ruha
neműnket és értéktárgyakat könnyeb
ben lehet értékesíteni. Elmondotta még, 
hogy egyik betörése alkalmával ogy

Jó
ki-

Hl-

— Baleset munkaközben. Tegnap 
éjszaka a MÁV északi főműhelyében 
Ernők Pál munkás a liftet javította, 
midőjj a lift eddig még ki nem derí
tett okokból elindnlt és Emököt a 

i kötél a lift dobjához sodorta. Életve- 
zettát. kicipelte a Köztemető útra, ott iszélyes sérüléseivel a Rókus-kórház- 
hosszas „munkával**  kinyitotta, azon- ha szállították.
bán csak részére teljesen értéktelen ok
mányokat talált benne. Róth Ernő val
lomása szerint a betörésekből származó 
holmikat Kohn Járult focekeuccai ke- 
reskedő vásárolta mog tőle. Kohnt orré 
előálitották, azonban tagadta, hogy ő 
lőtt volna az orgazda. Csupán annyit 
ismert be, hogy agy-két ruhadarabot 
saját használatára teljesen Jóhiszeműen 
megvásárolt Róth tói. A szembesítés al
kalmával azonban llóth konokul meg- 

t, hogy Kohn József

— Felakasztotta magát. Silberer Já- 
nosné háztartásbeli nő Örömvölgy ucca 
16. szám alatti lakásán ismeretlen okok
ból felakasztotta magát

— öngyilkosság. A Szentkirályi ucca 
2. számú ház első emeletéről Szalontai 
Etel 22 éves háztartásbeli alkalmazott 
öngyilkossági szándékkal lougrott Sú
lyos sérüléseivel a mentők a Rókus- 
kórházba szállították.

— Győződjön meg róla minden ol
vasónk, hogy a Peri-áruhú ?^k idei ka
rácsonyi oca8siójukban árba® és minő
ségben tényleg rendkívülit nyújtanak. 
Bővebb tájékozás a mai hirdetésben.

1
1 Á CSILLÁROK
1 VaW 6s v!l!anll9S fözSkészUlékak, IZZÓLÁMPÁK: 
’ W ÁLTALÁNOS GAZIZZÓFÉNY ÉS VILLAMOSSÁGI R.-T,

Budapot, központ: VII., Vírö.msrlf utos 5.
Fióküzletek : József-körül 44, Baross-utca 52. Andrátsy-ul 9, Eruébst-körut 27.

(HcgitthH Zulnmond cégnéi)

karácsonyi ajándékok
kaphatók

Eiehel Miksa
Budapest külTirosainak 25 é, óta 

fennálló legnagyobb iruhiialbin
ÜiSői út 71.és 69. sz.

Szőrmék 
nők és férfiak részére: 
1 drb Blbret kanlnbfir . 25 ezer 
1 drb Eloktrlk rasebőr ... 45 
1 drb valódi rókabőr, fekete rzíd- 

bon ................................... tJí
Férfiak részére:

Férll sz vet tér . . • . . 68 ezer 
Kötött fórflkahátok . . 135 eier 
Színes és fehér Ing, első

rendű ..................... 95 ezertől
és selyem................. 12 ezertől

Legújabb nyakkendők, kötött 
Selyem gallérvédő . . 78 ezertőt 
Nadrágtartók . . < . 35 ezertől 
Zokni, nyári és téli . 8 ezertől
Trikó téli ing, nadrág 75 ezertől 
Köpper alsónadrág, hosz-

szu ..................... 69 ezertől
Nappa bőrkesztyűk la 125 ezertől 
Vadász- és gazdaing . 128 eeertől 
Gyapjnkelniék fekete és tegett- 
hof öltönyökre és télikabátokra 

óriási választékban
VersenyenkivUll árak I

Nők részére:
Kockás divatkelme . . 39 ezertől 
Delének, mosók és grenadl- 

nok........................ 19 és 21 ezer
Hatszemélyes damaszt kávés*  

is készlet, színes és fehér 238 ezer 
Egy készlet flandalsó és 

nadrág ..................... 175 ezer
Kabátok velour, flausch és 

posztóból . .... 585 ezertől
Cérna-opál és grenadin- 
bluz......................... 98 ezertől

Divataljak óriási választék
ban ....... 102 ezertői 

Szörineboák és mufok 180 ezertől 
Opálbatlszt kombiné . . 130 ezer 
Egy készlet hímzett ing és

nadrág ....
Zsebkendő, hímzett és vá-

szón .................
Vászon, slfón . . . . . 17 ezertől
Agy. és asztalterítő 3 db 650 ezer
Vászon fa frottlr-törül

közű ..................... . 19 ezertől
Tányér fa pohár törlővá-

szón .....................
Női kötött kabátok szép szí-

nekben .....................
Fejkenűők delén, szövet, selyem 

óriási választékban.
Brokátselyem-bélás 90 cm 

széles ......................... 118 ezer
Francia libertl bélés minden 

színben ..................... 34 ezer
Gyermekek részére:

Gyapju.szvetterek legfino
mabb ......................... 85 ezertői

Mackó-garnitúra, csodamelcg.
4 drb 1. szán.................. 285 ezer

Leányka garnitúra 3 drb. 1.
szám ...........................195 ezer

Bébé-keztyü........................ 15 ezer
Gyapjuharlsnya, 1. sz. 9 ezertől 

rnMTAC fcn’1 cfKHeK 19 NfrASatom- runim ba„ való megteklnté.e
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Mosodeién, minden színben ......   .... 11.800
Selyembatiszt, divatcsífcos szövésű ... .... ... 16.500
Legjobb zefirek és levantinok, minden színben 18.000
Divatfflanell, legújabb minták...................................... 18.800
Színtartó mosőkrepp, 25 színárnyalatban..........10.500
Fehér*  kockás ffüggönykelmék................................... 20.900
Ereded francia cérnagrenadin, elegáns mintákkal. 25.650
Selyemfényű mintás liberti szatén......................... 34.800
Gyapjúszövet-osztály:
Kitűnő használati öltömjkBlniéft 95.000 
Tiszta gyapjű-öitöngfteíméfi. . . 112.100
Eredeti angol öliönykelmék. . . 161.500
Ősei raglánhiméfi, gyapjú 165.000 
KabátDClourDh, 175.000
D«sttkMkás női ruhakBlmék.. . . . . 57.000
Eolin rühakelme, gyapjú - 104.500 
Gyapjú ftazán, minden színben-----  76.000
Kwibináit öltöny hBilÉft-c5omag 185.000

(tartalmaz ogy öltönyhöz sziiksógos összes 
hálósáé yakokat)

Selyem-osztály:
Tiszta selyem, 76.000
Crepc dethine, nehéz minőségű 140.000 
Selyem marocain, 153.000
Kitűnő diDatbársonyok. . . . . . . . . 57.000

Sima ó« mintás bólóssslymek 
nagy választékban.

Kötöttáru-osztály:
(Cwh Calvin Lóri AruhAaunkbnn.)

Hői haríSRyáll, minden színbon ........  9.500
muszlin női harisnijáft. . . . . . . . . 34.200
Fátgnl női harisnyák. . . . _ . . . . 41.800
Féri! ZOhOÍh, tartós minőség.... ........... 8.550
FÉrli 20hRÍ, téli, meleg.....................  15.200
Ftrli zokni flór. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.200
Kötötí SEÍüBffl nyakkendő. . . . . . . . . 15.200

i Téli frikííing, Mm vagy női........... .  72.200
Ggermefiszöetíer, téu................ . 62.700

; Férfi triköhesztyű, . . . . . . . . . . 31.300
i női trikókC'Sztyfi, tóiéit......... . ....26.600

HŐI ŰÖÍŐH^jliéf minőin színben 250 000

Konfekció-osztály:
fisak Calvin téri 6ruhSvunkban)

női téiikabát.. . . . . . . . . . 593.000
Velourkahát, . . . . . . . 918.000
nŐÍ iéllhSSÍt, szórmegallórral..... 978.000
Pioatcsíkos aljak__ _ _ _ _ _ _ _ _ 92.100
Veloui^aljak.S^^^lOö.SOO 
Seíyemfrikó zsemper, 190.000
Dioaios női filzkaíap, 89.000
Férfi gumiköpeny. . . . . . . . . . . . . 366.000
Férfi double ragián, 1,121.000

Vászonosztáiy:
Fenyoes mosott silón. . . . . . . . . . . . . 17.500
Fenyuesoászon. . . . . . . . . . _. . . . . 18.500

Fenti sifón és vászon külön cégünk számára 
készített elsőrendű minőségek, azok minden 
appretura és kemóDyítőmentesek. Nem ha
sonlíthatók össze silányabb utánzatokkal.

1 BStiSZlSifÖn, 130 om széles.............  39.900
: bBpedöü3SZDn,,n;t^“laó^8.dap'.R: 46.500

Paplaníepgdő nászon, m™,*,  59.900

I Vászontőriiiköző. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.950

Frottír törölköző... . . . . . . . . . . . . . . 34.300
Flanel! poríörlő. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 17.100
Pohártörlö.. . . . . . . . . .    19.900
EfkezőkészlBt, 254.600
Rumburgl lenváeznak, elfónok, batleztelfónok, 
kanaváezok, köppar ok ós asztalneműikben 

óriási választók

Női fehér nemű-osztály:
(CMk Calvin Mrl Arahéatmkban)

női nappali ing, .^.i_________36.600
női nadrág, ^rrai______________ 36.000
Mi hálóing, _ _ _ _ _ _ _ _ 88.355
Ingés nadrág 95.900

101680
Vászon párnahuzat_ _ _ _ _  73.100
Vászon paplanhuzat_ _ _ _ _ _ 201.400
Színes paplan, jó wnóségo.....325.000

Férfi 
fehérnemű-osztály:

Színes nappali ing, k^őn..^ 83.600 
Pihémellfi ing, . . . 110.200
Kitűnő hosszú hálóing 106.400 
Hosszú alsónadrág, kopperbéi „.. 95.000 
Rióid alsónadrág, 1^ mbw 44.600 
Férfi zsebkendő_ _ _ _ _ _ _ _ _ 6.650
Pyjama öitönyöh, "tíTJ 823.000

Kívánságra mintákat küidünk, azonban kérjük a minták 
szíves visszaküldését
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A koronarontási per
! egyik vádlottja megszökött

utódai
qytarmekruha- iivjnfo 
i<Uíön5egesséeja!c U&islb 
BV'HSPBt’r, IV., PARKI UCCA 1.

Tisztelettel értesítjük mélyen tisztelt 
vevőinket, hogy

i 3ű év óta 
ifennáiló cégünk
I Irént kedves vevőink hozzunk való bi 
’/alma "ly nagy mertókbon nyilvánult 
' meg, hogy üzletünk és szalonunk meg- 
»ucgyobbltása vált szükségessé. Elözé-
ii konvségllnk jeléül felhívjuk kedves 
[vevőink szives figyelmét

óriási méretű rendkívül olcso

I őrizetet,hógy betegségo miatt házi 
rendeljenek el ellene.

Weiszt két. detektív a 
őrizte, de nemrég állapota annyira 
súlyosbodott, hogy a bíróság hozzá
járult ahhoz, hogy szanatóriumba 
vigyék. Néhány nappal ezelőtt a 
bíróság arról értesült, hogy Weisz 
Miksa a szanatóriumból mcc/szö- 
köti. Miután a hír igaznak bizo
nyult, Weisz ellen most elfogató 
parancsot bocsájtottak ki.

lakásán

i

F

feltűnően olcsó árkion
a kővetkező

Túlikabátok 
Átmeneti 

kabátok 
Fiúöltönyök 
beánykarutiák 
Baktlsruhák 
Táncruhák 
Játszóruhák 
Pyamák

cikkek, u. m. •

Kotaii 
mE’.lények 

Flüköíények 
IiEányka- 

kölÉnyek 
Leánykakalapok 
■iakfiskalapuk 
Fiúkalapek 

_____  Fiúsapkák 
Gyermek, kötött Fiú- es leány

garnitúrák fetiérnemtlek
ét azonkívül az összes raktáron levő 
gyermekruházati cikkek rendkívül mé
lyen leszállított árban kerülnek eladásra
Araink közismerten a legjobb 
minőségűek és a legelesörangú 

kivitelben készülnek

szky Tibor dr. kjjl ügy miniszter, a 
következőket mondta:

— Alig pár esztendő telt cl azóta 
a nap óta, amikor Magyarország 
valóban visszanyerte függetlenbé
get újból belépett a nemzetközi 
életbe.

— Sok állam — köztük Francia
ország, amelyhez bennünket annyi 
történeti és szellemi kötelék fiiz —- 
egyre, jobban érdeklődik sorsa iránt 
s igazi értékében kezdi megítélni 
azt a sze»xiiíli» amelyet Magyar
ország a múlt hun és a jelenben 
tölt be.

—- Remélem, hogy Franciaország 
és Magyarország viszonya a legszi- 
vélvesebb lesz. Az én legfőbb törek
vésem a gazdasági kapcsolatok egy
más közti fejlesztésére irányul. Bár
ha. törekvésem kedvező fogadta
tásra találna Franciaországnál!

rőt-, férfi- és gyermek- 

facwisny’áfc 
^tpusztíthataílanok !

Főraktár:

Kovács Vfcíor*

| máinak megoldásánál megszivle- 
lést érdemel.

1 Az őszinte rokonszenv érzel- 
■ mein kívül főkép a gazdasági szo
lidaritás iránti érzék volt az, mely 
Magyarországot arra indította, 
hogy örömmel és elégtétellel látta, 
hogy Ausztria a nyomasztó Ínség 

jszükség és nyomorúság évei után 
| kiváló államférfiak vezetése alatt 
' és első sorban saját erejére 1á- 
| maszkodva ráléphetett a gyógyulás 
[ útjára. Ausztria példája azóta 
I bennünket is a gyógyulás irányába 
I téritelt és most mind a kelten 
' ugyanoly körülmények között és 
ugyanazokkal az eszközökkel tő- 

i fekszünk a pénzügyi és gazdasági 
I megújhodás felé. A nyomasztó bé
kefeltételek egyenlő terhe és az al
kalmazott szanálási program mind 

,a kél ország elé részben azonos kül
politikai célt tűznek ki és ez egy 
okkal több, mely remélnem engedi, 
hogy Ausztriával mindenkor 
lu legbarátsúgosabb viszonyokat 

_________ ___  ___________ _ ... | tarthatjuk fenn és e barátságos vi- 
bizonysága ez annak, hogy a gaz- szonyok szellemében rendezhetjük 
dasági szolidaritás elengedhetetlen j majd a két állam közt megoldásra 
az államközi viszonylatokban, és ■ kérdéseket.
főkép az európai gazdaság problé-1 A Temps tudósítójának Szcitov-

Súlyos betegen eltűnt a szanatóriumból
I Hónapokkal ezelőtt a rendőrség 
tudvalevőleg koronaionUis és csem
pészés miatt, több fővárosi keres
kedőt és belügyi nyomozót tartóz
tatott le, akiknek ügyében a hírú

jság december 15-éro már ki is tűzte 
tárgyalást. A vádlottakat időköz

ben szabadlábra helyezték és júfor- 
. mán egyedül Weisz Miksa ékszer- 
: nagykereskedő volt, már csuk ietar- 
; tóztatásba n. A bíróság nemrégiben 
: helyt adott Weisz Miksa kérésének,

JcWkv Tiöor KölíSTBiniJzter 
fíngyarerjtíi kfilpolItIKni helyzetiről

Magyarország és Ausztria viszonya barátságos 
Franciaország egyre £obb?n trdeklódific sorsunk Iránt

Scitovszky Tibor külügyminisz
ter a. Neue Frelc Presse vasárnapi

| számában nyilatkozik Ausztria és 
I Magyarország viszonyáról.
I — Biztosítom az osztrák közvé
leményt — mondotta a miniszter 

' hogy Magyarország külpolitikáját 
I Ausztriával szemben csakis a me- 
| lég rokonszenvnek amaz érzelmei 
szabhatják meg, amelyek a ma
gyar és osztrák népet összekötik 
és melyek az utolsó évek közös bab 
sorsa folytán, valamint a gazdasági 
egymásra utaltságnak mind tisztább

■ felismerése folytán és a két. állam 
! gazdasági viszonyának kölcsönös 
. hatása által csak még mélyebbekké 
j válhattak.
i Az utolsó időben rendkívül ta- 
! nulságos és érdekes volt niegíi-
■ gyelni, minő hatással volt mind a 
i két országban a gazdasági és pénz
ügyi helyzet változatos nekilendü
lése és rosszabbodása és mint vált

i mind a kettőnek előnyére a fellen
dülés és mint szenvedtek a gazda

gsági helyzet romlásától. Meggyőző

Áruházaiban
IV., VAct m. 34. VJ., Király M. 1O

Értesítési
Számos érdeklődésre való 
hivatkozással, ezúton köz
löm a t. vevöközönséggel, 
hogy a legújabb szabású 
rcndelésszerüen készült 
div■libundák és szilszkin
galléros fekete télikabátok 
rendkívül olcsó árban ismét 
kaphatók. Teljes tisztelettel 
Fefi&v*  Miksa 
Enom, kész férfi- és fiuruha 
áruháza, csak
üopút 1&. szám.

— Az egész ország ma Molnár Gyula 
(VTL, Rákóczi ut 22) divatháza kiraka
taiban kiállított szenzációs téli model
lek és azoknak minden versenyt fölül
múló olcsó árairól beszéL Bővebbet mai 
hirdetésében.

átállás mellett, ©leső ffyárt árfion, elsőrangú kivi
telben ; szállít Hí5!ú5-, gyezmek-, leánysxobékat, 
konyüia, taaiE:: ec*enrie.xések£!snalőn-
rjarstütus'áikaí, XYILOS gyermekárjyakat XY’.QS 
rugalmas faágybetétoket, saáred tt-herondozósoket részlet- 

ffaet^sre fis

Hazai Fatermelő Rt.
Városi üzlete, kizárólag V., Nádor ucca 18.Telefón8-79

Kiállítási termek: 
llwiapest VH1. Üllői ut 5SIB 
Ipartelep: Vili, Baross u. SS 
Teletóuhwtl: Jiztef 2—41 szám

Eeervápy és Társa tok, müvéssl facsll.
es mübuto-

mübutorgyár Járok és Interleurok
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N MÁV Gépgyári Sport 
Kör ifjúsági birkózó

versenye
Nav>'KZ4,inú líözönsógc volt naKi- 

Kzerü lfjútaKi birkozósrórdank va
sárnapi újabb erőpróbájának. A ua- 
talok néhány heti koplalás ntán mo
hón vetették mnirukat a kiirxlelembe 
és a MÁV vuaarnavi versenye ele
jétől végiá nívós volt.

Részletes eredmények:
Pehelysúlyban: L Jánosi Ödön 

(MTK), 2. Szabó Károly (MÁV). 8. 
tlsema Sándor (fianzgyárl TE), 4. 
Schatz (lyöriry (MAVh 
(^ET!l*FÍeoker  Mélyig(MTEk 3. 1« söre a vasárnapi mérkőzések látóba- 
. . . '4 . .. m.....i___ l j\ a TPxl.lno Mínnlr A f. ArodAÍ.IlAtT n HnnvAria úti

csati kemény küzdelem után 
tudta legyőzni a KXe-ot 

gz UTE nagy gófarányu gyózelme a BEZC fölött 
Hz FTC csak a m Isodik félidőben tette döntet 

lenné a Vasasok elleni mérkőzését 
^'Könnyüsilbih'oi: 1. Aranyi Lajos i Enyhe 6szl Időjárásai kedveskedett 
(MTE) 2. Fleoker Mátyás (MTE), 3. « söre a vasárnapi mérkőzések látora- 
LÍkó László (Kecskemét), 4. Földes , tóinak. Az. eredetileg a Hungária utl 
/ollón (ETE) pályára tervezett nemzetközi mórköa-s
“Kiskö-'énsúívban: 1. Fiirst (Török- elmaredáaéval öt bajnoki mérkőzés ke

vés) i. Fischmann (UTE), 3. Marton rült eldöntésre. A zágrábi Brmlski (Viw), 4. s^fmáry (MAC). Atotaauti SporMi Club a belgrád-
NaaykBzénsúlyban: 1. Flechmann ' magyar követségen nem tudta megszo-

\ o ■ / Af A X7A í-rvrni n vÍT.nmnkn.t Au itrv a Törekvés
(Vasas), i. Szatmáry (MAC).

(VaHaST'FÜodó'íMAV), 3. Lukács 
'MÁV).

Nehézsúlyban: 1. Szabó (MAC), 2. 
Pataki (MÁV), 3. Hegedűs (MÁV).

X1M^S-rn,,ri^3DAki^"8 —

^ort'eUörlóta érdekében külföldön nőtt, homr csaknem . mérkőzés végéig 
VLx AÍjtié .„no. Aa bop-v nem min- bizonytalan volt a meccs sorsa. Braun de" iélkT az"’Tizonyii?; a C-IM » .Itt féHdőtan megsérült és 

kud^^el^nHOkl-
XleTs’vef7iYo‘tt“A m“aríaP™’a vedet MélHtatta a bíró és igy a. erő- 
rouu i , ----- a viszonyok kiegyenlítődtek.

ilott Áz FTC kénytelen volt egy pontot le-

lométeres gyaloglóbajnoksag meg-

Népligetben lebonyolított versen’ 
trljta részvétlenséK joiryében za.1l 
In. Egyetlen rpy 
starthoz: Hóra Ferenc (ÍTC). aki a 
távot rekordnál 29 perccel rosszabb 
idő alatt „sétálta le“. A M ASz a fut- 
balltilalom ntán ezt a bajnoki „via
dalt14 íh méltán könyvelheti el a si
kerei közé..v fnihallhtrő At NSC— ai UTE-csatársor az egyetemiek háló-X Inxnltólt fntballhirt AzHáta, a negyedik gól öngól volt, amely 

BEAO-vódöJátókoeról pattant be a ka-kor Szeiff Aladár bíró ar. öltöaöjóbo 
ment, a mérkőzésen megsérült Wa- 
czek húga lcköple. A bírót négy tö
meg kísérte a villamoson, hogy egy 
alkalmas percben inzul tálja. Egy 
rendőr kísértő haza, a lakasa előtt 
azonban a tömeg kőzáporral fogadta. 
A rendőr kénytelen volt használni 
a kardját és egy suhacot megkard- 
lapozott. A tömegből néhányan a 
biró lakásába is behatoltak.

X A bajnokság állása. 1. MTK 17 
pont, 2. FTC 14 pont, 3. Vasas 12 pont, 
4. VÁC 11 pont, 5. NSC 11 pont, 6. ül. 
kér TVE 11 pont, 7. KAC 10 pont, 8. 
Törekvés 9 pont, 9. UTE 8 pont 10- 
Zugló 7 pont, IV BTC 5 pont, 12. BEAC 
3 pont.

1 r
Meinl legfinomabb 
tea keverékei.

RendklvOll 
árajánlat 
mié a készlet tart 

Hócipő ’ök 
éa leánykák 
részére ala
csony sarok
kal 36—42 
riamig 
Hócipők 
magaassáru 
lmom gyap- 
fu béléssel

parti aa-

SárdpAk SMgbltható |ó 
■inteég - K aa ezer K 
nyelvet frunHc fazon
tan t»3 ezer K
Pérfl tArvipé me^bíx- 
háté |ó mintaét*  too 

ezer K

nyelve*  francia talon
ban ____ ISB ezer K

Gyermek eárclpő 
aa-70 ezer K

Eredeti Reitholvr Wim- 
pass ina-gyártmányú HŐI 
•Srcipő, extra, la mind-
aég, nyelve*  francia fa
ion -------vas exer K

Férfi sárelpff extra 
la nyelve*  _ ISO ezer 
NŐI hőelpO extra I*  
nMRaasziru, finom leve- 
BzöiMleaael 330 ezer K 
TavnSf HftxlclpO 
bórtőlppal áthajtós

•O ezer K 
CaaMos maga*  la M- 
zlclpó ... *40  ezer K 
Tornacipók minden 
színben é*  kivitelbe*  
Férfi sOrelpff 40- es 
nagyságban 30 ezer K 
N« nőrclpe 40 41 
nagyságban SO ezer K

I

Sch4fer ,:* n.%“.*" 7T’.:‘;**  •

SPORT
Az MIK

pályára tervezett nemzetközi mérkőzés

Akademski Sportski Club a belgrádi 

rozni a vízumokat és igy a Torok vés 
ellenfél nélkül maradt

Szürke és érdektelen mérkőzésnek 
ígérkezett az MTK—KJC-mérkőzés. A II

berrel játszott Á KAC-ból viszont ő!- 

adni a Vasasoknak. Utóbbiak szerezték 
meg a vezetést és az FfC csak szünet 
után tudott kiegyenlíteni.

As UTE csapata — látszik — végre 
megtalálta azt a csapatot, amelyre a 
tavaszi bajnoki kampányban nyugod
tan támaszkodhat. Három golt rúgott 

pnba.
Szépen szerepelt a Nemzetiek csa

pata is, amely gólnélküli félidő után 
2:0 arányban győzött Zugló ellen.

Gyönge sportot nyújtott a BTC—Dl. 
kér. TVE-mérkŐzós, amely nivótlan 
tók után döntetlenül végződött.

Részletes tudósításunk:

já-

BTC—TTL kér. TVE 1:1 (1:1). 
Határ ucca Biró: Biró Sándor.

Nivótlan és csapkodó mérkőzés. _____ ________ A 
III. kerületiek eleinte nagy fölényben 
vannak, azonban rövid idő múlva a 
BTC veszi át a támadások irányítását 
A vezető-gólt a Vivők szerzik meg a 
43. percben, szabadrúgásból, azonban 
egy perc múlva Borsányi kiegyenlít. 
A mérkőzés második részóben a mér
kőzés eldurvul és a bíró gyakran kény
telen emiatt megszakítani a mérkőzést 
Újabb engedményt azonban a csatár
sorok tehetetlensége miatt nem tudnak 
a csapatok elérni

MTK—KAC 2:3 (1:3). 
Hungária ut. Biró: Kaun Ferenc.

A mérkőzés gyöngén indult és az első 
tíz percben mezőnyjátékot láttunk. A 
10. percben Jeny egy előreadott labdá
val lefut centerét Orth fogja. Molnár
hoz passzol, aki kapásból szép golt lő. 
(1:0.) Goi után Kispest is lábrakap és 
sorozatos támadásokkal felel a kapott 
gólra. A 18. percben Orth nehéz hely
zetből lőtt labdáját Varga elvetéssel 
védi. Ezután is fölényben van a baj
nokcsapat, eredményes akció azonban 
csak a 40. percben kínálkozik, mikor a 
kék-fehér csatárláne egy szépen kidol
gozott támadását Dudás, a KAC hát
védje kornerre menti. A második félidő
ben főként a KAO-ot látjuk frontban. 
Már as ötödik percben alkalom kínál
kozik a piros-feketéknek a kiegyenll- 

; tésre. Bene tiszta helyzetbe jut és egy
-

__ _____

MEGSZŰNIK
a vm. kertiét, RAkóret M IS. nóm alatti kOtölt, aiSvfltt 4a dlv.liru tálét

Minden 
elfogadható áron 

el adatnak: kötött divatkabátok, mellények, harisnyák, keztyük, nyakkendők, sseb. 
kendók, női ért férfifebérnemtlek, női- és férfi téli sportasvetterek és mellények stb 

déhlőrt^ •tar Berendezés eladó!

lépésről kapu fölé lő. Néhány perc 
múlva egy hasonló helyzet adódik, 
amelyet Gresch ront eL A kispesti half- 
sor pompás labdákkal látja el csatár
sorát, amely azonban sorozatosan hi
báz. Majd a bajnokcsapat kerül fö
lénybe óa a 80. percben Orth írtósatos 
erővel lőtt labdája halszálnyira süvít 
ol a KAC kapuja mellett. A játék el
durvul, amelynek következménye, öl- 
vedy kiállítása. Az MTK egymásután 
három kornert ér el. Végre a 44. perc
ben Jeny lefutása és pompás lövése 
biztosítja az MTK győzelmét

Vasas—FTC 1:1 (1:0). 
Üllői ut. Biró: Kiss Tivadar.

Heves tempóban kezdődik a mérkőzésneves vempuuan kbzuouik a meraozes , 
és mindkét csapat veszélyes támadá- j mee* 
sokat vezet. Eleinte az FTC 
kitűnő összjátéka, majd Takács egyéni 
támadása visznek lendületet a játékba. 
Több, mint negyedóráig tartó, élveze
tes játék után a 20. percben Takács ki
tör és áttörve a zöld-fehérek védelmét, 
kapura lő. AmseU 
miatt a labda utat 
A kapott gól után 
A Vasas védekezés 
gedett eszközökhöz 
votkezménye Kohut két bomba-szerű 
szabadrúgása. Szünet után sorozatos 
FTC-támadások. amelyek Pataki várat
lanul gyenge játéka folytán erőtlenek- 
A Vasasok szórványos támadásai sok 
veszélyt rejtenek magokban. A 29. perc
ben Takács teljes rush-el fut össze 
Keviczkyvel, amelynek következtében 
következtében mindketten percekig* 1 
eszméletlen állapotban ftküsznek a föl 
d"” d 95. nercben F/’víc’irw 
hdzdi mayát 9t II méérről jot*- ’dbbal 
a badarokba védhetetlcu yoli lő. <1:1.) 
A mérkőzés végéig az FTC támad, 
azonban eredménytelenül.

NSC-Zurlő! VII. kér. AC 2.-Ü (•:•.)
Millenáris. Biró: Szeiff Aladár.

A Nomzetiek páratlanul lelkes küz
delmet folytattak a két bajnoki pontért 
Hevee tempóban folyt le a mérkőzés, 
amelyen elejétől végig a fekete-fehére
ket láttuk frontban. A zuglóiak kitűnő 
védelmo az első félidőben még ellen
állott szünet után azonban halfsoruk 
felmondta a szolgálatot ............... ...
végződött félidő után, Rémay 
rezte meg a Nemzetiek első 
Spitz beadásából. Zuglónak 
nyílik a kiegyenlítésre egy, a 
megítélt tizenegyessel, amelyet 
OaHowich kezébe rúg. A 42. 
Spitz kiszökése eredményezi a 
tiek második gólját Zugló egyéni tá
madásokkal próbálkozik, • akciói azon
ban meghiúsulnak *»  NSC jó vé
delmén.

UTE—BEAC 4:« (2:3).
Lágymányos. Biró: Schiller Gyula.
Az UT'E félidőnként 2-3 gólt rúgva, 

fölényesen bánt el a BEAC teljesem le
tört csapatával Az egyetemiek saját 
pályájukon játszva sem tudták a győ
zelmet maguknak biztosítani. Az első 
félidőben itt-ott felcsillant még as 
egyetemi csatárok technikája, fedezet
soruk gyatra játéka azonban nem tudta

íycs tanuidít-
FTC-csatárBor I

pillanatnyi késése 
talál a hálóba. (1:0.) 
az FTC belefekszik, 
közben meg nem en- 
nyul, amelynek kö-

Gól nélkül 
II. sze- 
gólját, 

alkalma 
javára 
Pollák 

percben 
Nemze-

neumannm.
rahaíraMza, Múzeum 11 Árút |

Férfiöltöny
Férfi átm»n«tt Itaéét
Fiúöltöny
Fiú átmeneti kabát 
Női ruhák 
Női kosz fám 
Női kabát

cipők
Elsőrangú mértőkosziálp 

neumannm. 
ruhaáruhúze. Múzeum Mart, i

a esatárso-t frontban tartani, .IrneUn 

mésoóosztólyn bajnokáig vásárnál,! 
eredményei: 

83FC-ETO 2:0.
Főv. T Kör—BAK 1:0. 
Ékszerész—KTE 1:6. 
TTC—Husipáros 0:0. 
MAC—ÜT8E 2:0.
Postás—KAOE 5:2.

Vasárnapi bécsi eredmények: 
Wiena—fiimering 3:2. 
Wao—Rapid 2:1. 
Hakoah—Slovan 3:1.

Nem fejeitek be 
Magyarország boxoló- 

bajnokságainak 
küzdelmét

Maryarorezífr boxoló bajnoksó- 
ífalhak küzdelmeit annak ellenére, 
hogy a mérkőzések már régóta 
folynak, ma sem tudták befejezni, 
j.. “orközóseken csak a közép
döntőig jutottak el. amelynek ered
ményei a következők:

Légsuly: Adlor Zsigmond (in. kor) 
győr Leldner (BTK) ellem Kocsis An
tal (MÁV) győz Baróti Lóránt (Laptop- 
jesztők ellen. Nagy meglepetés.

Pentam-suly: Hold Miklós (NSO) győz 
Szalal László (IIL kor.) ellem.

Pehelysúly: Bernharneld Andor (ÜL 
---- ----  ■■ ■ - (MTK)

Warm
kér.) győz Schlesinger Márton 
ellen. Haas Imre (MTK) győz 
Jenő (IIL kér.) ellen.

Könnyüsvly: Szakács Ödön 
győz Kollár János (BTK) ellen._____
József (MTE) győz Weiner Lipót (BTK) 
ellen.

Waltér-súly: Sporting Lajos (MÁV) 
győz Borbély Ferenc (FTC) ellett 
irige Károly (MÁV) győz Csiszár Fe
renc (BTK) ellen.

Közép súly: Osterman Géza (III kar.) 
győz Micsloeák János (FTC) ellen. Bö
köd! Lajos (RÁC) leütéssel győz Szőke 
Jenő (NSC) ellen.

Nehézsúly: Sári Géza (MÁV) győz 
Pulyéki György (NSC) ellen. Nánai 
László (Megyeri TK) győa Untenecker 
József (FTK) ellen.

Kiadja:
▲ „Hétfői Napló* 4 lapkiadóvállalat

(MÁV) 
Wlnter

500.000
korona
jóminŐ8égfl Himalaya

női kabát
Gerő Márton, 

Király ucca 2X (wokuinn


