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A német szocialista párt 
győzött a birodalmi választásokon 

A kommunisták 17 mandátumot 
vesztettek

Berlin, december 8.
'X németországi általános válasz

tok teljes erővel megindultak.
Nagyberl inben a választások ál

talánosságban nyugodtan teltek el. 
A választóknak mintegy 80—85 szá
zaléka szavazott le, tehát szó sem 
lehet arról, hogy a választók belefá
radtak volna a választásokba.

A porosz országgyűlési választá
sok eredménye délután háromne- 
gved két órakor a következő: Az 
országos listákra eső mannátumok- 
kal együtt a szociáldemokraták elő
reláthatóan 116 mandátumot kap
nak (eddig 136, közte 28 független), 
a német nemzeti párt 111 (eddig 77), 
a etntrum 79 (eddig 79), a kommu
nisták 47 (eddig 27), a német nép
párt 50 (eddig 57), a nemzeti szo- 
calsták 12 (eddig nem voltak kép
viselve), a demokraták 26 (eddig 
ugyanennyi), a gazdasági párt 10 
(ezelőtt 4), a német-hannoveri párt 
5 (ezelőtt 3) mandátumot fog való
színűleg kapni. Ezekhez jön még 
egy lengyel.

Berlin, decem&ef 8.
X birodalmi gyűlési választások 

ideiglenes hivatalos eredménye , (zá
rójelben az eddigi mandátumszám): 
szociáldemokrata párt 130 (100), né
niét nemzetiek 102 (96), centrum 68 
(65), kommunisták 45 (62), német
néppárt 50 (44), nemzeti szocialis
ták 14 (32), német demokrata párt 
32 (28), bajor néppárt 19 (16), gazda
sági párt és bajor parasztszövetség 
17 (10), országos szövetség 8 (10),
német-hannoveri párt 4 (5), német 
szociális párt 0 (4). Összesen tciát 
489 (ezelőtt 472) mandátum.

Búd pénzügyminiszter 
víllnltn n rétsúíl kerület 

lelültségét
. A rétsági kerületnek húsztagu 
küldöttsége kereste fel Bakos Já
nos kanonok, esperes, vezetésével 
vasárnap délelőtt a pénzügyminisz
tériumban Búd János pénzügymi
nisztert és felajánlotta néki a kerü
let mandátumát..

Bőd János pénzügyminiszter vá
laszában kijelentette, hogy jól esik 
neki a bizalom., bár távol tartotta 
Jnagát mindeddig a napi politiká
tól, mert olyan megbízatásai vol
tak, melyeket a napi politikától 
mentesíteni kell. Az a kérése, hogy 
ha más személlyel biztosan el lehet 
érni a győzelmet, tekintsenek el az 
o Jelöltségétől, mert legfőbbnek az 
elvek győzelmét tartja. Ha azonban 
f zászlót az ő kezébe adják, tiszte
lettel és becsülettel fogja azt meg
védeni.

A küldöttség örömmel vette tudó- 
lni}^nl c bejelentést. Délben a kor
mánypárt klubhelyiségében ebéd 
ti h a,,neben a küldöttség tagjain 
Kívül Búd János pénzügyminiszter, 
áliiver János földművelésügyi mV- 
iHszter, Vass József népjóléti mi*  
m zier és a korúiáuypárt több kép- 
Jy ‘ •') . u.ia wtt réwí

A baloldali ellenzék 
országos agitácEót indsí az általános titkos 

választójog érdekében
Csak akkor lépnek ki passxmt^ukbői, ha Bethlen garantálja 
az általános, egyenlő és titkos választójog beiktatását — Egyre 

élesebb lesz az ellentét a kormány és a baloldal közöttt
—-

A kormány hajlandó „Bosá3is“ megegyezésre
A passzivitásba vonult ellenzék1 

egyre jobban távolodik attól a 
gondolattól, hogy ismét felvegye a 
parlamenti harcot a kormány ellen. 
Azt a tehetőséget^- hogy a nem
zetgyűlés a házszabályokba uj sza
kaszt vesz föl és ezzel meggátolja a 
kizárásoknak az uj ülésszakra, való 
átterjedését — vegyes érzelmekkel 
fogadják a baloldalon. Általános vé
lemény, hogy

semmi értelme sincs a parla
menti harc felvételének,

mert hiszen a kormány a generális 
kérdésekben elzárkózik miuden el
lenzéki befolyás elől és a többség 
a javaslatok tárgyalása során i ég 
kivételes esetekben sem tesz ma-, 
gáévá egyetlen baloldalról jövő 
módosítást sem. Ilyen körülmények 
között céltalan és hiábavaló időfe- 
csérlés volna a parlamenti harc, 
amelynek újra fölvételére kevés a 
remény.

A szövetkezeti ellenzéket erre az 
újabb állásfoglalásra a kormány
nak legutóbbi intézkedése kényszo- 
rltette, amellyel a baloldali képvi
selőknek a régi képviselőházba ősz- 
szohívott gyűlését betiltotta. Ezt az 
intézkedést, a gyülekezési és egye
sülési jog újabb sérelmének tekin
tik és ug.v magyarázzák, hogy

a kormány még nemzetgyűlési 
képviselők gyűlését is megaka

dályozza,
A két ünnepnap egyébként min

den zavaró incidens nélkül folyt 1c. 
A passzív ellenzék tagjainak nagy 
része nem is tartózkodott a főváros
ban. Györki Imre, Drózdy Győző, 
Rupert •Rezső ós Aagy Vince ke
rületükbe utaztak, ahonnan csak 
kedden érkeznek vissza Budapestre. 
A politikai helyzet alakulására 
előreláthatóan döntő befolyása lesz 
a baloldali ellenzék keddi vacsorá
jának, amelyet a Royalban tarta
nak meg. Ezen a vacsorán résztvesz 
a passzivitásba vonult biok vala
mennyi tagja. .....

A szövetkezeit ellenzék tagjait kü
lönben nem is érdekli az, hogy a 
kizárt képviselők az nj ülésszakban 
megjelenhetnek-e a nemzetgyüles 
ülésein. Mint a biok vezetőségétől 
értesülünk,

a passzivitás likvidálásának 
egyetlen feltétele van: az álta
lános, egyenlő és titkos válasz

tójog biztosítása.
Amennyiben Bethlen István gróf 
miniszterelnök garanciát nyújt 
arra, hogy az általános, titkos vá
lasztójogot záros határidőn belül 
törvénybe iktatja, az ellenzék abba
hagyja a passzivitást és újra be- 

i vonul a parlamentbe. Ellenkező

a baloldali ellenzék minden I 
rendelkezésre állé) eszközzel ‘ 
indítja a legszélesebb országos I 
agitásiót az általános, lilkos vá

lasztójog zászlója alatt, 
amely alá pártkülöubs-.'g nélkül ] 
gyülekezésre szólítják fel mind
azokat. akik ezen az alapon uj nem
zetgyűlés összehívását tartják szük
ségesnek.

A biok Budapesten tartózkodó 
tagjai ez ügyben vasárnap este 
megbeszélésre, jöttek össze. Határo
zatot a távollévők nagy szúrna miatt 
nem hoztak, de a megjelentek egy
értelműen abban állapodtak meg, 
bőgj’

a kormánytól az alkotmány
biztosítékok szempontjából ga

Nincs megegyezés a BAGER ügyben
A Holdingus bank megiagadia Molnár váltóinak kifi
zetését — A becsi Bősei kikapcsolta magát — A gabona 
cégek könnyelműen jártak el ügyleteik megkötésénél

A konjunktúra-vállalatok soroza
tos bukása újabb állomáshoz érke
zett. Ezúttal a Budapesti Általános 
Gabonakereskedőimi Itt. fölött kon
gatták meg a halálharangot.

Tipikus konjunktura-alakulaf volt 
a BÁGER. Vezére és lelke: Molnár 
Sámuel néhány évvel ezelőtt, még a 
Strasser és König-cég tisztviselője 
volt, majd Vidor Jenővel társulva, 
gabonaügynöki irodát nyitott. Ezzel 
egyidejűleg belépett apósának: 
Herzl Fülöpnek gabonabizományi 
cégébe is, ahonnan azonban szín 
kivált és a Holdingus Bank kai 
együtt 1922-ben megalapította a 
Bagert. Megalakulása után szédüle
tes kaliberekben bontakozott ki az 
uj cég. Uszályrakományokban dol
goztak és akkor kezdtek a. budapesti 
malmoknak is eladni. Az első óvi 
mérleg valóban százmilliós nyere
séget tüntetett fel.

Molnár a nagy bizalmat kihasz
nálva, erős besszspekulációba bo
csátkozott. Számítása azonban nem 
vált be. aminek következménye a 
Bager fizetésképtelensége és a hite
lezők feljelentése lett, akik mintegy 
huszonöt milliárdot követelnek a 
Bagertól.

A Rendőrségen Mikin Sándor 
rendőrtanácsos vasárnap és hét
főn az iratok és feljelentések ta
nulmányozásé val foglalkozott. hogy 
megállapítsa. bűntény esete forog-e 
fenn.

Ezzel egyidejűleg megindult a 
tárgyalás Molnár Sámuel és a Hol

ranciát kell követelnie. 
de kimondották azt is, hogy az ál*  
tahi nos. titkos választójog biztosi*  
túsa nélkül a passzív álláspontjukat} 
nem adják fel.

A kormány álláspontját beavatott 
helyen a következőkben ismerteitek; 
a Hé! iái Napló munkatársa előtt:

— A kormány nem zárkózik el a 
kiegyenlítő tárgyalások felvételű 
elől. A parlamenti béke helyreállt 
tása céljából elmegy bizonyos luw 
tárig, ha a passzív ellenzék részé*  
ről őszinte szándékot Iái. Ez azon*  
bán nem jelent mást, mint, azt, hogy; 

I hogy a kormány hajlandó a lo
jális megegyezésre,

[a kezdeményező lépést azonban au*  
ról az oldalról kell megtenni.

dingus Bank közöli, mely az utóbbi 
napokban megtagadta, Molnár vál
tóinak kifizetését. A tárgyalásokról 
dr. Erdős Ferenc, a Holdingus 
Bank ügyésze a következőiét mon
dotta munkatársunknak:

-—A tárgyalások vasárnap és 
hétfőn egész nap folytak, de eddig 
eredményre nem vezettek, ^’rt 
Molnár csak egész minimális anya
gi áldozatra hajlandó, a fivére és 
Bősei, — akik különben a Báger 
igazgatósági tagjai — pedig telje
sen visszavonullak. A Holdingus 
Bank hajlandónak mutatkozott Mol
nár minden ügyletének, amit, júniu
sig kötött, az anyagi konzekvenciáit 
viselni, a későbbiekét azonban nem. 
Ugyanis Molnár akkor már tisz
tán látta a fizetésképtelenséget és 
mégsem tartotta kötelességének a 
Holdingus Bank Bagerba delegált 
igazgatósági tagjaival a tényállást 
közölni.

—- Hibásak a hitelező malmok és 
gabonacégek is. amiért a rendes 
kereskedelmi szokástól eltérően, 
olyan kötlevetet fogadtak el, ame
lyen az egyik aláírás csak bélyeg
zett volt, mert Molnár Sváb Gyula 
elnök aláirási bélyegzőjét is leg
többször ráütötte.

•— Az ügyek további intézésébe Mol
nár Sámuel nem folyik be, hanem 
annak vezetésével Ajfai Dezső igaz
gatót bízták meg.

— Különben december 10-ére ősz 
szehivtuk a Bager igazgatóságát, 
mely a továbbiakról mtate'ikéiwu 
doniéul fog, '
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Kötetnyi elöterjasxtések a tárcaközi bizottság előtt — 
t«oq kell védeni a rádlótulajdonosok érdekeit a haxs- 
urak elten - Törvényt vagy rendeletéi hoz-e a kor

mány a rádióról!
levő

.11 hév...
nemcsak hi \ ;■1;sI• - - 

iuagáncél'd;;:i

okainál 
lelő kulim j 
Balkánon 
lur/ájában, 

égicíté véli a 
Imiikor nálunk meg a> 
nizciiákai, sem 
ilni. . ....

Hónapok óta vajuiliK 
gyúr rádió-kérdés é*>  a 
is az. hogy

ti rendőrség nap-nap 
hozza el a kísérletezi 
cliókésziá^k.
melyeket vcuni 
óla mindenütt

>;tu súg nem tániaszkodliutik semmilyen
[külföld! lo/vény id<\ágó sz.aku- 
szairn, azérl, mert a külföldi rádió
törvények teljesen rosszak, elha

ló! fák és hézagé-ak. 
•'ik egy példát kell tekinlc- 

11a .Németovszú ;b.in autonia- 
Kif a házra, unélkíil, hogy a

I .■'id’íjdoims beleegyezne, elítélik 
lakói. Ha azonban a lakó port 

idit azért, meri a háziúr nem 
45<zik bele a rádió felszerelésébe, 
il'-'ik a háziurai. Számtalan ha

sonló példát lehetne felhozni an-

uJpü előveszi 
a penátüpvénpíüvaslütot

71 beliigyminisxtériumban most szövegezift 
a módosított tevvezefet — Ax ellenzéki 

akcióval ftozzák ítavcsolatba a rend;avaslat 
beterjesztését

titán ko- 
.. „ ........ - Aol u rá-

.iilékek nagy mennyiséget.
már hónapija 
nyíltan árusí

tanak.
\ külföldön hétről hétre vezetnek 
|.( megdöbbentő újításokat s a ma
gjai*  közönség még Ízelítőt sem ka
pott még ebből az arlatluji talál
mányból. A rádiókérdés már csak 
.■l.hóí a szempontból is figyelemre
méltó, mert moslaiiabau sok szó 

, . xik arról, hogy a rádió. bevezetése 
spekulatív okok miatt késik es míg 
c.suk lassan halad előre az erről 
szóló törvény előkészítése, addig

az érdekcsoportok kemény har
col folytatnak a monopólium 

megszerzéséért.
Eddig úgyszólván semmi sem 

szivárgott még a nyilvánosságra 
azokról a tárgyalásokról, amelye
ket a minisztériumuk képviselőiből 
összeül ütött bizottság folytat. Szün
telen folynak ezek a tárgyalások,' 
melyeknek az a céljuk, hogy olyan 
tórvéuy szöveget dolgozzanak ki, 
amely a rádió bevezetését minden 
felmerülhető szempont szerint ki
meri tL

Az egyes minisztériumok es ha- 
to.ságok már régebben elkészítették 
előterjesztésüket és a tárcaközi bi
zottság ezekből a javaslatokból ál
lít ju most össze a törvény tér vezetet.

Kérdést intéztünk ez ügyben ille
tékes helyre, ahol a magyar rádió
törvényt illetően a következőket 
mondották a Hétfői Napló munka
társának:

— Még nincs eldöntve, vájjon 
törvény vagy rendelet alakjában 
•szabályozzák majd a rádió-kérdést. 
A. tárgyalások javában folynak és 
i tárcaközi bizottság előtt kötetre 
nemi előterjesztés fekszik. A rádló- 
.érdós ugyanis nemcsak gondolat- 
LOrjcsztés. tehát sajtójogi téren íno- 
'og, hanem vitálisán érinti a szem
pontok egész halmazat, amelyekre 
•gy tökéletes rádió-törvénynek fel
tétlenül ki kell terjeszkednie. Itt 
van például a kémvédelmi szeip- 
»ont, a kereskedelempolitikai szem
pont és más körülmények, amelyek 
:>ehnió (unulmányozást igényelnek.

— A tárgyalások legfőbb anya
gát a kérdés magánjogi része ké
pezi. mert a rádió felszerelése ál
lal különös jogi viszony keletke
zik a háziúr és a lakó között. Fel- 
léilcniil vigyázni kell arra, hogy a 
rádió ne adhasson alkalmat a házi
uraknak arra, hogy az automaták
nak a házakra való szerelésének 
megengedéséért túlságosan arány
talan hasznot húzhassanak a lakó 
rovására.

— A rádió eme magánjogi szaka- is, mikor azonban a szülésznő szc-
^.ainá1 11 níry nehézséget okoz az a rei hatástalannak bizonyultak, ez 
körülmény, hogy a tárcaközi bizolt-1 r —«•*  ...................

A héten lezárul a nemzetgyűlés 
első ülésszaka és legkésőbb a jövő 
kedden uj ülésszakban tárgyalja a 
Ház az indemnilásl, majd a költség
vetést. Arról, hogy mi lesz a par
lament jövő évi munkaprogramja, 
a. kormány még nem döntött. Azok 
között a törvényjavaslatok között, 
amelyek az uj üiéssteakban napi
remire kerülnek, van egy rég el
felejtett ós annakidején óriási fel
háborodást. kelteti, javaslat he

Kitűnő formából szerzett értesü
lésünk szerint

Rakovszky Iván beliigyminisz
ter máf a? uj ülésszak első hó
nap jóban napirendre. akarja tű
zetni a rendtörvényjavaslatot.

Halálosvégü műtét egy orvos lakásán
A temetés után feljelentették az orvost — A vizsgálóbíró 

elrendelte az exhumálást
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Szerdán délután dr. Frank József 
orvos Teréz-körut 24. szánni rende
lőjében meghalt Mészáros Gizella 
28 éves hivatalnoknő. A halált be
jelentették a főkapitányságnak, 
ahonnan bizottság szállt ki az orvos 
lakására, megállapították, hogy a 
halált elvérzés következtében állott 
be. Megállapította a bizottság,hogy 
Mészáros Gizella más állapotban 
volt és Frank dr. műtétet, végzett 
rajta. Az orvos a rendőri bizottság 
előtt kijelentette, hogy a művi be
avatkozásra feltétlen szükség volt, 
mert Mészáros Gizella nem lett 
volna képes a gyermeknek életet 
adni ,az elvérzés pedig megakadá
lyozható nem volt, A bizottság 
minderről jegyzőkönyvet vett fel, 

a holttestet a törvényszéki orvos
tani intézetbe vitték, péuekcn pedig 
eltemették.

Az elhalt hivatalnoknő hozzátar
tozói a temetés után följelentést 
tettek a rendőrségen és ama gya
nújuknak adtak kifejezést, hogy az 
orvos a leányon tiltott műtétet haj
tott vére. A rendőrség a följelentés 
alapján megindította a nyomozást 
és tényleg olyan körülményeket fe- 
dczeteío fel, amelyek a családtagok 
állításait valószínűsíteni látszanak. 
Gyanúsnak találta a rendőrség azt 
is, hogy a nyomozás szerint Mészá
ros Gizella előzőleg egy szülésznő
nél járt, az hosszabb ideig kezelte 

a szülésznő vitte el a szerencsétlen leghamarabb magához, odalépett a

Silányabb üvegáru: vizeskészlct ...
Boroskés-’let ................... — —
Liköikésznit i--------------- ------------

nak dokumentálására, hogy a ra- 
dió egészen precíz intézményes 
megoldást kíván. Éppen ezért

az az elhatározás vált döntővé 
a kormány előtt, hogy olyan 
rádió-törvényt hozzon, amely tö- 
kelet ességével első helyen áll az 
összes külföldi országok fölött.
— A tárgyalások elhúzódásának 

főoka az, hogy az előterjesztéseknek 
minden szakasza beható vitái, igé
nyel s a helyzet mindjárt érthetővé 
vélik, lm figyelembe vesszük, hogy 
csuk a posta és távirda előterjesz
tése 70 ler.iedeimcs szakaszból áll s 
ugyanilyen terjedelmes a többi ha
tóság. különösen a minisztériumnak 
javaslata is.

A rádió törvényt annakidején 
majd Walko Lajos kereskedelmi 
miniszter fogja a nemzetgyűlésnek 
beterjeszteni.

amelyet a kormány áprilisbanamelyet a kormány áprilisban a 
nagy felzúdulás miatt visszavont. 
Politikai, körökben a rendtörvény
javaslat előráncigálását, a legutóbbi 
parlamenti eseményekkel hozzák 
kapcsolatba és az ellenzék tervezett 
megrendszabályozásának szükséges
ségével magyarázzák. Tény az, hogy

a belügyminisztérium törvény- 
előkészítő osztályában sürgősen 
folyik a munka a rendjavaslat 

me g szövegezésén.
Az uj szövegezésre hír szerint azért 
van szükség, mert a kormány az 
ellenzék nyomása alatt már az első 
bizottsági tárgyalás folyamán mó
dosításokat határozott el.

leány Frank dr.-hoz, aki azután a 
halálos végű műtétet végre hajtotta.

A rendőrség a gyanuokokat kö
zölte a vizsgálóbíróval, aki vasár
nap délelőtt elrendelte, hogy Mészá
ros Gizella holttestét exhumálják 
és boneálják föl.

Az exhumálás ma délelőtt lesz, 
mely után a holttestet beszállítják 
a törvényszéki orvostani intézetbe.

Dr. Kenyeres és Minnich egyetemi 
tanárok kedden délután boncolják 
föl Mészáros Gizellát és a boncolás 
eredménye jitán fog a rendőrség 
határozni.

Lakadalom van 
a mi uceánkban ...

Véres régii eljegyzés a Lulza uccában
Vasárnap este eljegyzési ün

nepre jött össze a rokonság Weisz 
Illés szabómester Lujza ucca l/tí, 
számú lakásán. Weisz leányának 
eljegyzését tartották. Javában 
folyt a lakoma, fölköszöntőbeszé- 
dek hangzottak el, amikor váratlan 
esemény zavarta meg az emelke
dett hangulatot Hirtelen betop
pant a szobába Dénes László, a 
menyasszony korábbi udvarlója és 
izgatott hangon felelősségre vonta 
Weisz leányát, hogy miért lett hűt- 
len hozzá.

Az ijedtségből Weisz Illés fért

.rn?-r'1aadta n 
Ionja! os félreortlieteilrn \ . 
sokkul igyekezett a volt víilT? n’ 
tudomására adni ho-v r"7

nw mindig Mj™ er6v£ 
«í.Ita K'i'lérját, aki Ti

és
- MoKsaurtf Gyilkos! - kiáltott

Ki székkel, ki holtai, ki borosü^- 
gél es us-.v összevertél;, hogy „ «»' 
tale.nbe; amltan Ps,.tt Hk,* 7 « 

mÍIT" BSr"rÍtn,tók emeleti
. Mindez térni;,szelesen némi 7Jlj' 
jel. vs kialtowissal is járt. nsrvh.A 
a közeli őrszoba legénysége fiító- 
l.-fiesheil sietett a helyszínre, hoi?v 
rendet teremtsen.
„A. bekntöüték Weisz
Illést, akin a kés nem ejtett, komo
lyabb sérülést, úsryBneSak első se
gélyben részesítették Dénes Lász
lót, aki bizony hosszabb ideig forá 
ny'?maitV "P “ ex<’1-ie*y zA™i

A rendőrök pedig közrefogták az 
egész lakodalmas népet és e őállí- 
tották a vnr kerületi kapitóuv- 
sagra. IU mindenkit leigazoltalak, 
majd elbocsátották őket, Dénes 
László kivételével, akit a szurká- 
las miatt Őrizetbe vettek.

Rákóczi ut 16.
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PWAMA
regéli és otthon

Pénzkölcsönt 
mindenki részére legelőnyösebb fel
tételek mellett közvetítők 

lngóságoh bizományi 
eladását vállalom, azokra előleget 
nyújtok azonnal.

FöbéPieti lakást és üz
letet venni vagy eladni óhajtók 
korossók fel bizalommal irodámat

Fpeud Ingatlan Áru- 
bizományi és Kereske
delmi Válla te t
1W, u. »3. Teflon }. 73-61

Ragályos betegségeknél 
nélkülözhetetlen a

Csiszolt vlzeskószlct — -..............-
Csiszol! boroskészlet ........... . —.
Csiszolt likörkészlet ........... nnf
Dús csiszolással 0 mintában, vlzcskészi.
Boroskészlet ...  ...............  Jg-Jgc
Likörkészlet - -................. - —

A/onkiv(Jl konipótkészletek, vázák, 
jardlnorck, bő mutatós árban:
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l»í az első választásnál, 
történt ez? Miskolc vá- 
itóhbi választásnál példát 

hogy szakítva a nia- 
’, nőm 
figyeli, 
elvek r

Inti példa
a liberális polgárságnak

. közelmúlt napokban két kcrü- 
Vfnolrrú •■*>*«"  ján.lt az urnák ele, 
i ,ov megválassza törvényliuzasi 
íépviselöjét Az, első helyen »»> 
L I választás lenyegoben, mert a 
váasztás sorsát elintézte a válasz
tási biztos, aki az ellenkező vokso- 
kat azzal szerelte le, hogy az ellen
ek választottjait, a jelölésre se bo
ntotta A nagyatádi kerület pol- 
S' ságának tehát nem maradt, más 
feladata, mint — ha duzzogva is - 
elfogadni azt a jelöltet, akit a va- 
igsztási elnök önkényé cs kozvetie 
n. pártpolitika reá oktrojált.

Kevéssel Utóbb egy liberálisnak 
as demokratikus hajlandóságúnak 
hirdetett város po gársaga korú t 
az urnák elé. Az első szavazás el
döntetlen eredményt hozott. A Há
rom jelölt közül egyik se nyerte el 
a megkívánt abszolút többségét. És 
.. a választás mégis nlto példája 
lehet, a liberális polgárság szamara.

Miskolcon három jelolt küzdött 
a mandátumért. Személyileg a kor
mányhoz közelálló part.onkivuli je
lölt magasan túlszárnyalta a de
mokrata, vagy iajvedo jelöltet. Az 
eirvéni érdemek es kapcsolatok is 
a pártonkivüli jelölt, javara billen
tették volna papírforma szerint a 
serpenyőt. És mégis éppen ez a je
lölt. bukott ki az első választásnál.

Hogyan t"-“-' “• 
rosa n légül 
statuált arr. . 
gyár választási tradicióKKfiJ, 
személyi kapcsolat okra 
nem személyekre, liánéin 
adLi le voksH.it.

Miskolc város valusztu. 
deline napnál világosabban Inzo- 
nyitottn be, hoyy a kormány politi
kának nincsenek tömegei, nincs 
gvökcrc az országban ott, ahol a 
választók szabad akarata megnyil
vánulhat félelemmentesen és titko
san az urnák előtt. Kz a választási 
küzdelem bizonyos sá tette, hogy eb
ben az országban az elvek es esz 
menyek állnak szemben egymással 
es harcolják meg egymással szem
ben kemény harcaikat. Ez a válasz
tás megmutatta, hogy vannak tö
megeik a demokratikus elveknek 
és liberális eszményeknek és van
nak ugyancsak lebecsül hetlen tö
megeik annak az ébredő és fajvédő 
gondolatnak, melynek hangos , és 
harcos jelszavai sokakat elkábi- 
tottak.

A miskolci választás ideiglenes 
eredménye intő példa kell, hogy 
legyen az elvek komoly, nagy har
cában a liberális polgárságnak. 
Intő példa a szervezkedésre azok
nak, akiket a fajvédő jelszavak 
nem tévesztettek és nem téveszthet
nek meg; azoknak, akik diktatúra 
helyet polgári jogegyenlőséget 
akarnak; akik nem akarják az ál
lamkormányzat alapjává tenni a 
polgárság és munkásság eg^s osz
tályainak üldözését, a gyűlölet szel
lemét, a numerus clausus és inter
nálások szellemét.

Mert ez a két áramlat, ez a két 
eszme áll ma szemben egymással. 
Az alkotmánynak alapvető kérdései 
ma nem dominálnál*  oly mértékben, 
mini Ptrvkoron, a közjogi helyzet 
nagy kérdései ina alig érdeklik az 
állampolgárokat, ellenben ott él, 
kiizd és tombol a mindennapi élőt 
Megnyilvánulásában a reakció és 
liberalizmus harca. A jelszavak 
csak eszközök, csak fegyverek, a 
küzdelem reakció, va^v liberaliz
mus győzelméért folyik.

Es ennek a harcnak két frontja, 
ket szélsőséges frontja van csupán. 
Es ez a két front nem bekül, nem 
Alkuszik és nem köt százalékos meg
egyezéssel békét. Ez a két front az 
obszolut- győzelemért veszi fel a 
harcot. És ezt a hurcot a polgárság
nak kell megvívnia.

A miskolci választást országos 
országos jelentőségűnek tartjuk, 
ngyelmeztető példaadónak. A libe
rális polgárságnak meg kell szer
szervezkednie elvi alapon és a meg
alkuvás lehetősége nélkül. Végzetes 
volna azl hinni, hogy a fujvédclmi 
Sz?.yak alatt harcoló sereg lebe- 
••*11  Illető. Vannak tömegeik, mert 
hntga tömegeket csak az elvhiiség 
es határozottság vonz, mert ott 
orot. sejtenek és ahol az erő, ott 
vannak a tömegek is.

7ömör Angéla a panamapörről, 
Nagyatádiról és Esküdt Lajosról 
Hat diplomája oan — Hogyan került Tömör Angéla a panama pörbe — Nagyatádi 
állandóan álomuilágban Élt — Esküdt feltűnni vágyó, erőszakos, feminim jellemű — Miért 
tiltotta ki Mayer államtitkár a minisztériumból — Nem a kormány tétette le helyettük a 

kauciót — „Most már tisztes polgári és családi életet szeretnék Élni"

Esküdtet a portástól az államtitkárig, mindenki 
utálta, a miniszter szerette

Budán, a Zsigmond ucca egyik csön
des kis mellékutcájában lakik a mai 
idők legszenzációsabb bünperónek fő
hősnője: .tftfclós Bóláné, Tömör Angéla. 
Két csinosan berendezett szobából álló 
lakás az. amelyben Tömör Angéla, az 
Eskütt-iigy mindennapos izgalmainak 
fáradtságát kipiheni.

Mikor elmondom neki jövetelem • cél
ját. élénken tiltakozni próbál ós fsak 
hosszas knpacitálás .után jelenti ki:

— Hát jó, beszélek, bár nem szívesen 
teszem. Mondhatom, maga az első új
ságíró, akinek nyilatkozatot adok. Na 
de most már kérdezzen!

— Mondja el nagyságos asszonyom, 
ohgyan került össze Esküt fel?

Tömör Angéla végigsimítja homlokát, 
egy kicsit maga elé réved, aztán, be
szélni kezd:

— Téves az a hiedelem, hogy én a 
földmívelésügyi minisztériumban gép
írónő, vagy tisztviselőnő voltam. Egy 
véletlen folytán kerültem oda. Ugyanis 
3921-ben egy soproni ismerősöm meg
kért. hogy szénakiviteiről szóló kérvénye 
ügyében járjak cl a f -ldn.ívelésügyi mi
nisztériumban. Én akkui felkerestem 
Mayer államtitkár urat, aki Nagyatá
dihoz utasított. A miniszter előszobájá
ban Eskütt fogadott. Mint mind'nkivi 1, 
így velem szemben is rendkívül barát
ságos és kedves volt. Ekkor láttam éle
temben először. A kérvény clhitézéío 
nem ment simán, többször m’og kellett 
sürgetnem, tehát gyakran jártam fel a 
minisztériumba, ahol mindig Eskütt szo
bájában tartózkodtam. Ez a szoba egy 
bizalmas nagy terem volt és én később 
is — mivel mindon nap este jártam — 
helenkint 2—3-szor felfutottam egy kic.iit 
melegedni és disknrdM.

— A teremben ugyanis állandóan vol
tak politikusok, képviselők, kérvényezők, 
deputációzó kisgazdák, szóval a leghete
rogénebb társaság volt együtt. A nagy 
forgalom azonban Esküttel nem zavar
hatta munkájában, mert a torom olyan 
nngy volt, hogy az egyik sarokban 
egész nyugodtan eladhatta, volna az 
egész minisztériumot, anélkül, hogy ab 
ból. a másik sarokban egy szót hallhattak 
volna. Nagyatádi megtörte azt a merev
séget, ami a többi minisztériumban volt, 
sőt ő maga még fokozta nz intim harmó
niát. azzal, hogy legtöbbször ebben a szo
bában költötte el a tisztviselő-konyháról 
hozatott, edédjét, Mayer és Esküdt társa
ságában. Az ilyen ebédeken jöttem össze 
Nagyatádival, do vele csak teljesen ma
gánjellegű ismeretségem volt.

— Mondjon valamit Nagyatádiról.
— Látja, erről szívesen beszélek, mert, 

csak szépet mondhatok. Végtelenül sze 
vettem és tiszteltein őt. Nagyon barát
ságos, kedves, naiv ember volt, igazi 
vidéki föld birtokos-fipús, akire jellem
zően mondhatta Rupert, hogy állandóan 
álornvilúghau élt és nem vott észre soha 
semmit. Hogy az öreget, bocsapták-c, 
vagy sem, ebben a kérdésben nem tu
dok, de nem Is akarok állást foglalni.

— Hál Esküttröl mi a véleménye nagy
ságos asszonynak!

— Nem jó véleményem van róla. Es
kütt alacsony műveltségű, nagyon ra
vasz, parasztfurfangú ember és nem hi
szem, hogy eben a. képessegében akárme
lyik zsidó vagy örmény túltenne rajta. 
Úgy látszik azonban, hogy mindon em
bert olyannak trfrt, amoilyen ő, mert ál
landóan gyanakodott és még a legártat
lanabb mondat mögött is mindig valami 
hátsó gondolatot, keresett. Azonkívül 
erőszakos, a maga véleményét minden
kire ráoktrojálni akaró, nagyon hiú és 
feltűnni vágyásból credelieskedü ember. 
Például a zsokét, szmoking, frakk, pi- 
jama és a vndáazruha használatát nagy 
előszeretettel cserélte Össze. önmagáról 
meg mindig így nyilatkozott:

— Én nem miniszteri titkár, hanem a 
miniszter titkára rogyok.

— Teljesen feminim jelleműnek tar
tom. J miaiszlérlumban a. portástól 
kezdve fel egész az államtitkárig min
denki utálta, azon tül azonban nem, 
mert a miniszter szerette. Ennek okút [ 
Esküit konnnün alatti viselkedésében ta- | 
lálom, amikor Nagyatádit .saját testével 
védelmezte. Különben is Nagyatádi any- 

I nyira jóhlszem üomber olt, akinél kis 
szimpátia mutatásával nagy szerctetet 
lehetett elérni.

— Milyen bűnökkel vádolja nagysá-
i gos asszonyt!

— A McHf/cfo-ügyben. mint bünse- . 
i gédi bűnrészest vádolnak, vagyis, hogy | 
én segítettem volna Mcngele tábornok | 

. fiának Ebküttet megvesztegetni. A tény 
az, hogy Mongolét — .akit egy társaság- , 

i ból ismertein — én mutattam be Eskütt- I 
nr’ <>k kelten aztán nagyon összebarút- , 

• koztak, sőt megbeszélték, hogy á méta | 
1 kiviteli üzletedet fognak csinálni, de ez | 
, nőm sikerült nekik. Az egész ügybe úgy ' 
i kapcsolódtam bele, hogy Menteiének ki- 
> vitel! engedélyre volt, szüksége, mert egy 
i rckonponzációs üzletet közvetített az 
osztrák és magyar állam között.

I — Az ügy természetéről nem nyilat- ' 
1 kozhatom, csak annyit mondhatok, hogy ! 
| az egész ügylet az én nevomen ment 
| keresztül — amit sz. vességből vállaltam 
' — de pénzt nem is láttam, mert az egy 
. nagybanknál volt deponálva. A fárado- 
' zásaimért 700.000 koronát, kellett volna 
kapnom, azonban az üzlet nem sikerült, 
sőt 800.000 korona veszteség volt, ami az 
én 700.000 koronámat is felemésztette. 
Szóval a végén semmit wm kaptam.

Hogy mennyire nem kerestem semmit 
ezeken a szívesség-szolgálatokon, bizo
nyítja az is, hogy bár már 1920-ban 
megkaptam a tanári diplomámat, de 
mivel nem tudtam állásba jutni, ma
gántanítványok vállalásával tartottam 
fenn magamat és újból beiratkoztam az 
egyetemre, hogy a menza konyháján 
ebédelhessek.

-- Ebben az időben történt, hogy 
Mayer államtitkár, akit nagyon szigorú 
és pedáns embernek ismertem meg, egy 
anonim levelet kapott, amelyben azt Ír
ták, hogy én túlsókat járok fel a mi
nisztériumba, ami nem jelenthet jót, 
mert biztosan szabálytalanságokat köve
tek el. Ez a levél, amely pedig csak egy 
féltékeny női szín keserve volt, annyira 
feldühösítette elhnem Magért, hogy 
azonnal Nagyatádihoz rohant és kije
lentette, hogy engem ki kell tiltani a, 
minisztériumból. Mikor erről tudomást 
szereztem, erélyes hangon megmagya
ráztam Mayernek, hogy én semmit sem 
csináltam és, hogy az ilyen névtelen 
leveleket nem szokás komolyan vonni. 
Ettől kezdve csak ritkán, 2—3 hétben 
egyszer mentem fel a földmívelésügyi 
minisztériumban.

— De, bőgj*  visszatérjek a „bÜTieimre**,  
clmoudom még, hogy mint vádlott sze
repelek a Kenedi ügyben, pedig itt 
csak küldöncszolgálntot tcljeaitetlcm, 
mert egy levelet vittem el Eskiittnok. 
Vádolnak még a Zákány ügyből kifolyó
lag. ahol szintén csak hordár-munkát 
végeztem, mert Zákány kérésére egy 
csomagott adtam át Esküttnck. Csak ké
sőbb tudtam meg, hogy a csomagban 
pénz volt. Mikor aztán később Zákány- 
nyal szembesítettek, akkor Zákány sirt. 
jajvcszékelt, tépte a lmját,, bőgj*  mi 
lesz vele, mert ő képviselő, katholikus 
pap, mire én annyira megszántam, hogy 
elég ügyetlenül, magamra vállaltam az 
Ö bűnét és azt vallottam, hogy ő adott 
nekem 200.h00 koronát, hogy liskiitfel 
kedvezően intéz lessem el a kérvényét.

Ezután letartóztattak és hat hónapig 
vizsgálati fogságban voltnm.

— Hol „ült" nagyságos assionyom !
— Budán a Fő uccai fogházban. 

Ugyanitt voltak a királypucs vezetői: 
Andrássy, Rakovszky, Sigrai, Borovle*

ccny is. akik a mellettem levő cellák*  
ban voltak.

— Kért Önöktől pénzt Esküit 7
— Eleinte nem, később azonban a ren

des illetéken felül is kötött ki bizonyon 
összegeket. Mikor érdeklődtünk, hogy 
milyen célokra kéri a pénzt, akkor be
csületszavára kijelentette, hogy nem 
mondhatja meg. mert, titok. Mi elhitlük 
neki, mert akkor volt a nyugat-magyar
országi felkelés ós azt hittük, hogy va
lószínűleg ez lesz a titkos cél.

— Hogy szabadult ki nagyságos asz- 
szony !

— Hathavi fogság után kívánságomra 
Orosc dr., aki akkor Eskütt ügyvédje 
volt, letette érteni a 400.0110 korona kau
ciót. Amit Esküit dilit, hogy úgy crte, 
mint crlem a kormány fi tette le a biz
tosítékot, erről nem tudok, mert én csak 
Orosz dr. ügyvédet, kértem meg erre.

Megkértem, hogy beszéljen valamit 
magáról, do ő szabadkozva tért ki ez 
elől, mire a férjo elmondja, hogy 
Tömör Angolának lmt diplomája van : 
tanítói, tanítóképzői, két polgári iskolai, 
gimnuziumi és rajztanán. Nagyon szé
pen fest., u szoba falai is az ö képeivel 
van tele.

— Meg egy kérdés. Mi a szándéka 
jövőre!

— Semmi különös. Naivságomért és 
tapasztálansngomórt eleget szenvedtem. 
Most már tiszten polgári és családi élo- 
tet szeretnék élni, amiben egyéves há
zasságom alatt eddig nem lehetett 
részem. Hajdú Endre.

A Márffy ügyben
szombaton hirdetik ki az ítéletet

A büntető törvényszék Langer Jenő 
kúriai bíró elnökleto alatt állandó per- 
malentIában vau, hogy megszerkessze a 
Márffy-félo bomba-pörben hozandó íté
letét. A bíróságnak szokatlanul nehéz a 
munkája, mert a majdnom métermázsa 
súlyú iratokat újliól út kell tanulmá
nyozni és a több száz oldalra terjedő 
jogyzőköuyv adatait mérlegelni kell ak
kor, amikor az ítélet indokolását elké
szíti, Ép ezért, hogy gyorsabban menjen 
manenciában volt és szorgalmasan dol
goztuk a bíróság tagjai az ítélet mog- 
szerkoratésén. Búr még igen sok munká
juk van hátra, illetékes helyről azt köz
ük velünk, hogy ítéletet minden való
színűség szerint c hét végén, szombaton 
délelőtt 10 órakor fogják kihirdetni.

A csalhatatlan
IsmertetSlelek

nevezetesen a „FrancKu 
név és a „Kávédariló" a 
dobozott új, barna-kék- 
fehír címkéjén különösen 
előtérbe lépnek.

A,.valódi Franek-liávé- 
pótlék“ aroma, jóiz és 
kiadósság tekintetében el
ismerten kiváló.

voksH.it
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Pofozkodás 

a BHsfol-szálfodáttön 

Botrány az „Angol kisasszonyok11 
és eyy szerelmes pincér miatt 
Hangos botrány zaja verte föl a na

pokban a dunaparti Bristol-azálloda ká
véházának előkelő csendjét. Egy foga
dat lan <’i>csősz, egyébként kifojrúHlu- 
lan úriember, túlbuzgósága okozta a 
botrányt, akit azután Bandi üzletvezető 
kénytelen volt erélyesen kiutasítani a 
helyiségből.

A botrány kiindulópontja az volt, 
hogy a Váci uccui „Angol kluashzouyok**  
nevelőintézet növendékei a kora délutáni 
órákban szoktak naponként a Dunakor- 
zón sétálni apácák kíséretében. A Bris- 
tol-kávéház ebben az órában zsúfolva 
tele van feketéző vendégekkel. F. K 
építési vállalkozó szintén a kávéházban 
és úgy vette észre, hogy egyik fiatal 
pincér az ablakon át integetett a fiatal 
leánykáknak.

K. F.-et az annyira felháborította, 
hogy odalépett és felelősségre vonta a ’ 
pincért. A pincér igy szólt:

— Kérem, az úrnak semmi köze siucs 
hozzá.

Az cpih'xi vállalkozó erre egy csatta
nó*  pofont mért a pincér orvára.

K’r. előkelő kávéház vendégei, akik az 
Ilyen jelenetekhez nem szoktak hozzá, iz
gatottan ugrottak föl az asztalok mellől, 
A pofonülött pincér hangosan támadt 
K. F.-re, hogy mi jogon merte megütni, 
a pincérek pedig fenyegető mozdulatok
kal siettek inzultált társuk védelmére. 
Az építési vállalkozó látván a veszélyt, 
stantorl hangon kiáltott:

- - Én birkózó vagyok, aki hozzám ér, 
azt leütöm.

Már-már úgy látszott, hogy elkoriilhe- ' 
keletien a verekedés a pincérek As n vél 
lalkozó között, amikor a l-Vma hallatára | 
elősiető Bandi üzletvezető határozott ! 
fellépéssel veget vetett a kínos helyzet
nek.

Ebben a helyiségben, — fordult az i 
építési vállalkozóhoz, — önnek semmi 
joga sincs intézkedni, sem a személyze
tet felelősségre vonni, Ha valami pana- 
trzu van, tessék hozzám fordulni, mujd 
én elintézem.

K. F. haragja erre az üzletvezető ellen 
fordult. Izgalmas vitatkozás volt ket
tőjük között, majd a vállalkozó u zse- 
bóbo nyúlt, névjegyét vette elő és Bandi 
feló nyújtotta:

■ - Ezért a sértésért felelni fog!
Az üzletvezető a névjegyet nem vette 

át, hanem így válaszolt:
— Nem érdekel, hogy ön kicsoda. Én 

Bandi üzletvezető vagyok é« állok bár- j 
mikor rendelkezésére. Ezt a Imtrányos 
viselkedést nőm tűröm és felszóllítoin, 
hogy távozzon a helyiségből !

Ez a fordulat láthatóan megdöbben
tette K. F. ot, visszalépett ós helyére 
viwza akart ülni. Az üzletvezető azon
ban nem engedte és míg egyrészt visz- 
szatartóttá a pincéreket, akik minden
áron inog akarták verni társuk megbán
tó jut, másrészt isinél erélyesen folszól-1 
Jlitotta az építési vJalkozól a távo
zásra.

Apponyl Albert gróf: 
„Abszurdum, hogy a többségi párt 
szavazzon bizalmat a házelnöknok" 
floponyi Albert gróf és Farkas Tibor beszélgetése 
a parlament folyúséjén az egységespárt csütörtöki 

határozatáról
Az egységespárt csütörtöki érte

kezletén tudvalevőén lelkesen élje
nezlek Scitovszky Béla házelnököt 
és .jegyzőkönyvileg fejezték ki neki 
köszönetükét azérí. hogy az emlé
kezetes pénteki ülésen olyan eré
lyesen végzett n baloldali képvise
lőkkel. Ez a bizalmi nyilatkozat, 
amelyet a Ház elnöke az egységes
párttól kapott, nagy visszatetszést 
keltett még a párt ónk iviili képvi
selők között is. Nyilvánvaló ugya
nis, hogy a Ház elnöke a nemzet
gyűlés legfőbb funkcionáriusa és 
nem egy párt bizalmi embere. Ez 
a vélemény klasszikus kifejezésre 
talált a parlament folyosóján, ahol 
ez ügyről pénteken délben Apponyi

Megnyitották Rómában 
a Nemzetek Szövetsége ülését

Bő ni a, december S.
A Nemzetek Szövetsége tanácüának 32. 

iiléssz.-ikót ma délután nyitotta meg a 
Palazzo Dórin termében a tanács uj el
nöke Hello Franzo (Brazília). Mussolini 
miniszterelnök helyett, aki feladta azt 
a tervét, hogy a megnyitásnál üdvözlő 
beszédet mondjon, Kalandra üdvözölte a 
tanács tagjait az, olasz kormány nevé
ben. Pdvözlő szavaira az elnök mondott 
körzönolet h egyúttal üdvözölte Cham
berlainé t, az, uj brit külügyminisztert, 
aki részvételével bizonyságot tett arról, 
hogy Anglia mily nagy érdeklődéssel 
viseltetik a Nemzetek Szövetsége tevé
kenysége iránt, t'hambcrlnino válaszá
ban kijelentette, hogy Anglia a legna
gyobb tisztelettel van a szövetség iránt 
ás előre is végérvényesen elfogadottnak

fi töröffilM itt olcsó selyemkedöl 
üzleti alkalmazottak ezerszámra lopkodták 

a selyemkendőket
Miskolezi Tgnácz Pannónia ucca 9. sz. 

alatti textiláru nagykereskedő följelen
tést tett a rendőrségen, hogy ismeretlen 
tettesek állandóan dézsmálják a selyem- 
kendőraktárt. Hozzávetőleges megálla
pítás szerint kétezer sclyemkendő tűnt 
el az utóbbi hónapokban. Ugyanebben az 
időbon Baucr és Braun Nagykorona ucca 
l. sozám alatti toxtilárunagykereskcdők 
szintén panaszt tettek a főkapitánysá
gon, hogy az ő raktárukból is tucat
számra lopkodják a selyomkendőket.

A detektívek rögtön Bejtették, hogy a 
két eset között összefüggés van és a nyo
mozást mindjárt úgy kezdték, hogy 
igyekeztek megállapítani, vájjon a két 
cég alkalmazottá közti! kik érintkeznek

Albert gróf, Farkon Tibor pártón- 
kívüli képviselővel beszélgetett 
Farkas Tibor szó vétette ^pponi/i 
Albert gróf és a köréje gyűlt kép
viselők és újságírók előtt az egysé- 
gespárt csütörtökön jegyzőkönyv
be foglalt bizalmi nyilatkozatát, 
mire Apponyi Albert gróf igy vá
laszolt:

— Abszurdum az, hogy a 
többségi párt bizalmat szavaz

zon a Ház elnökének.
— Angliában például — fejezte 

be Farkas Tibor a beszélgetést —■ 
a parlament elnöke kilép a több
ségi pártból, liógy ezzel is dokív 
mentálja pártatlanságát.

jelenti ki a tanács döntését az Trak-kér- 
désbeu, mert teljes bizalommal van 
iránta.

A Danzig ég Lengyelország között még 
elintézetlen vitás kérdések, igy minde
nekelőtt danzigi polgároknak Lengyel
országból való kiutasítása, csak a hét 
vége felé kerülnek a Nemzetek Szövet- 
ségo előtt tárgyalásra. A közbeeső idő 
alatt a tanács több tagjának közremű
ködésével igyekezni fognak Lengyelor
szág és Danzig között egyességot terem
teni. Ugyancsak ebben az ülésszakban 
kell a tanácsnak döntenie a danzigi 
népszövetségi megbízott mandátumának 
meghosszabbításáról, esetleg utódjának 
kinevezéséről. Nem lehetetlen, hogy az 
eddigi népszövetségi biztos továbbra is 
helyén marad.

egymással. Rövidesen meg is állapí
tották, hogy Miskolczi szolgája, Pecsenka 
Mátyás gyakran találkozik fíerskovits 
Márton 22 éves és ogy fiatalkorú keree- 
kedőaegédekkel, akik mindketten a 
Baucr és Braun cég alkalmazottai. Meg
tudták még aat is, hogy csomagokkal 
megtcrhelten szoktak egymással talál
kozni.

Szombaton délben mindhármukat elő
állították a főkapitányságra. Itt hama
rosan be is vallották, hogy a lopásokat 
ők követték el. A lopott kendőket Pe- 
cscnka, aki Törökbálinton lakik, értéke
sítette. Valóságos kendőkoreskedést nyi
tott Törökbálinton. A törökbálinti vásá
ron bódét állított föl és olyan olcsón 

árulta a Bolyemkcmlőkpt, hoiry tan mint ezer darabot ad.,1 el „ Vá«r„, 
A pénzén aztán Lót társává, osztozkodott' 

Vaaárnap kimentek a detektívek Pe 
raenka törökbálinti lakáéba házkntm 
táet tartani. Hatszáz eolyomkondíit á» egyáb textilárut találtak a lakáéban .t 
rejve.

A három tolvajt Egri Páter Pál ren. 
ddrkapltány kihallotta ós kihalliratás 
után letartóztatta őket

Égisz Magyarországon Kittinő 
hírnévnek örvend

DócziMór
cipőáruháza

VII. Kér., Rákóczi út 10.
Leszállított árai: E„rK

NKl|<aiVv?.Z,5r?váZÍíip5'KÍh“j,,i'’i‘l ’O
ősi íÍVH! pántos cipő.......340
Női box, laKK vagy sevró, fűzős 
magasszarú.....................

Gyermek box fűzős 26-30 sz -ÍÁ 
"Sítalppal........................ '

Gyermek box füze, 31 35 ,z -la ’ 
erős talppal..............

Fiú box fűzős 36-39 ez.-lg,'er8, 
talppal.............................. 22f)

Ferit, I-a amerikai sevró, ffizös 
cipő........................   «2n

Férfi gumitalpú cipő, barna vagy 
fekete box..............................  420

Karácsonyi felruházásra gyermek
cipők saját árban.

Kgyes párok 50% engedménnyel
Vldéld rendaláat pontoau •KkSzlOsk J

hirde
tett áruk

Zephyr férfiing két külön gallérral 135.000
Francia french ing két külön goi- - 

lérral............... _ „ ... 125.000
Csikós piquémellü ing.............. 98.000
Fehér damastmellü Ing — ... 135.00

Elsőrendű férfihálóing ... — 145.000
Hosszú csinvat lábravaló........ 98.00

rolhatkarácsonyra^

jó minőségéért szavatosságot vállalunk

STERN JÓZSEF

Rövrd sophyralsónadrág........ 69.000
f Elegáns flanellpyama ... ~ 450.000

Tartós minőségű sokul ... — 19.000
Varrásnélktiil divatsokni .........25.000 J

Kittinő minőségű cérnaiephir... 29*500  A 
Jóminöségti férflssebkendő ... 8*900

J
1
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Őrffy Imrei 
„Tarsolyomban van a kizárásokat 

hatálytalanító szakasz . •
egységespávt hajlandó a szahíjjszt megszavazni, ha az 

’éuenzéh béheszándéha őszinte**  — Orjfy Jmve tárgyalni fog 
Bethlennel, majd az ülésen öt módosítást nyújt be

Korlátozzák a napirendi vita anyagát
Politikai körökben most főkim t 

azzal a kérdéssel foglalkoznak, Im- 
tí'lvtalanitja-e a parlament a ki
vezetett képviselők kizárását. A 
nemzetgyűlés higadtan és tárgyi
lagosan gondolkodó tagjai: Hein- 
rich Ferenc. Rassay Karoly, C/fl- 
ron Gábor és mások ugy látiuk a 
helyzetet, hogy a kizárások Jintaly- 
talanitása. megnyugtató halast gya
korolna és ezen az alapon volna re
mény a parlamenti béke helyreállí
tására. Minthogy a kizárások ha
tálytalanításához szükséges házha- 
túrozatra a házszabályok nem ad
nák lehetőséget, az a terv merült 
föl, hogy

az uj házszabályokba fel kell 
venni egy szakaszt, amely ki
mondja, hogy a nemzetgyűlés 
uj ülésszakok elején elhatároz-

ként nemcsak a jelen esetre vonat
koznék, hanem általában szolgálná 
azt a célt, hogy — ha erre szükség 
vagy óhaj merül föl, — a Ház a ki
zárásokat az ülésszak végeztével ha
tálytalaníthassa. Ez jog lesz, de 
nem kötelesség.

Egyébként kedden fel fogok szó
lalni és reflektálni fogok az elhang
zott beszedők érdemi részére. A mi
niszterelnök általánosságban a poli
tikumról beszélt, én

a részietkédésekben óhajtok vá
laszolni a vita szónokainak.

Lesz négy-öt módosító javaslatom 
is, igy például azt is javasolni fo
gom, hogy

napirendi vitánál csak olyan

I kérdés napirendre tűzéséi lehet 
javasolni,

amelyet a Ház valamelyik bízott sd- 
\ga már letárgyalt. Elő nem készí
tett anyagot napirendre tűzetni nem 
lehet.

— Mindezekben a kérdésekben 
kedden az ülés megnyitása előtt 
tárgyalni fogok még Bethlen 
István gróf miniszterelnök úrral.
— Felszólalásom egészen szak

szerű lesz és legfeljebb háromne
gyed órát fog igénybevenni.

Értesülésünk szerint, a részletes 
vita során Heinrich Ferenc, vagy 
Rassay Károly feltétlenül be fogja 
nyújtani a kizárások hatálytalaní
tását célzó indítványt.

I

F1SCHERSIMONTARSAI
R.-T

selyem és nőidiva: 
áruházBUDAPEST

V, Bécsi ucca 10.

hatja a kizárások hatálytalaní
tását.

Kérdést intéztünk ez ügyben 
(jrffy Imre dr. nemzetgyűlési kép
viselőhöz, a házszabály revízió elő
adójához, aki a következőket mon
dotta a Hétfőt Napló munkatár
sának :

— Az egész kérdés merőben politi
kum. Afölött, hogy a többség a ki
zárásokat az uj ülésszakra vonat
kozóan hatálytalanítsa, egyedül a 
miniszterelnök ur hivatott dönteni.

— Ugy tüdőm, hogy az egysé
gesért hajlandó a kizárásokat 
hatálytalanítani, ha az ellenzék 

abbahagyja passzivitását.
— Alkalmas és megfelelő közve 

tités esetén minden 
a parlamenti béke 
feltéve, hogy

a baloldal ezt a _ _____ ______
őszintén óhajtja?! ■

— Amennyiben valamely oldalról 
indítványt terjesztenének a Ház 
elé, hogy a nemzetgyűlés mondja ki 
az uj ülésszakra vonatkozóan a ki
zárások megszüntetését, ennek nem 
lesz akadálya.

Tarsolyomban van már a kizá
rásokat hatálytalanító szakasz

szövege és ha ugy látjuk, hogy az el
lenzékben komoly a közeledési 
szándék, készek vagyunk azt tör
vényerőre emelni.

— A hatálytalanító szakasz egyéb-

remény megvan 
helyreállítására,

békét valóban

Budapesti 
Nemzetközi 

Vásár
1825 Április hó 18 37-lg

Rendezi a

Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara

Cüróp. SMíCBnajyjhi, vilroMlbnn külKépvireltlek 

Kedvezményes utazás és vlxum 
Lakáskiutalás

^elviltóositás a vásárirodánál: 
 Siémara ucca «

Bethlen rekonstruálja 
kormányát 

Megvalósulás előtt a hármas koalíció terve
A guvernamentális politikában 

uj orientációk hire terjedt el. Az 
elmúlt héten a parlament folyosóin 
kormánypárti és kormányt támo
gató körökben a legkomolyabb for
mában beszélték, hogy

Bethlen István, gróf miniszter 
elnök rekonstruáljn kabinetjét 
és hármas koalíció alai'kin fog 

kormányozni.
A Huszár—Ernszt-ösoport egyik 
vezető tagja ezzel kapcsolatosan 
ugy informálta munkatársunkat, 
hogy Bethlen István gróf minisz
terelnök nem térhet ki a koalíció 
elől, mert abban a harcban, amelyet 
a radikális baloldallal koll megvív
nia, szüksége van azokra a komoly 
erőkre, amelyek egyrészt a Kérész-

tény Gazdasági Párt mérsékelt 
szárnyában és abban a liberális 
alakulatban helyeződtek, el, amely 
a legutóbbi napokban Itassa u Ká
roly. Heinéiéit Ferenc, Bárczy Ist
ván. Ugrón Gábor es Sándor Pál 
részvételével alakult meg.

A rekonstrukció személyi vonat
kozásairól még korai volna beszél
ni. tény az, hogy ez az uj és egész
ségesnek látszó orientáció a legko
molyabb fordulatot idézheti elő a 
politikában.

Bethlennek ebben 
végleg szakítania

Wolff-Viczián-frakcióval.
ami a parlamenti csoportosulást is 
meg változtatná, de egyúttal termé
szetes pártalakulási folyamatokat 
is segítene elő.

az esetben 
keltene a

* SElysm-, pamut- és 
gyapjuszöwgf-, bútor 
kelme-, csipke-, szál
lás-, függöny-, bár 

sony< és szőnyeg
osztályunkban uiöon 

Ságok

Feloszlatták 
a k^resxtényaaofíiallsták taggyűlését
Két rendőrtiszt és egy szakasz rendőr 
nyomait he a szakszervezet helyisé
gébe — A köztisztviselői kérdéssel 

akarlak foglalkozni
A pdrtkongre88»ii8on i8 be

avatkozott a reniüirség
A keresztényszoi'iálista párt va

sárnap délelőttre taggyűlést hivott 
egybe a Scitovszky tér 2. sz. alatti 
helyiségbe azzal a céllal, hogy ott 
a köztisztviselői kérdést megtár
gyalják. A taggyűlésed Simay Cé
zár elnöki megnyitója jltán Szabó 
József képviselő ismertette Bűd 
János miniszternek a ..................*
interpellációkra adott 
azonban alig 
amidőn

beállított a 
dörtandcsos 
mazó egy i______ ..

a gyűlést feloszlatta.
Szabó József nemzetgyűlési kép
viselő ez ügyben a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munka
társának :

— A rendőrség felsőbb utasításra 
hivatkozva feloszlatta párt gyűlé
sünket, amit pedig a törvény értel
mében külön engedély nélkül is 
meg lehet tartani. A feloszlatás 
ellen tiltakozásomat fejeztem ki. a 
megjelent rendőrség azonban ezt 
nem vette figyelembe. A párttagok 
‘•lesen kikeltek az eljárás ellen, vé
gül Is felszáll fásomra leesendi’sed 
tek és eltávoztuk.

tiszt viaelő- 
válaszát, 

beszélt 10—15 percig,

i terembe egy ren- 
< és rendőr fogai- 
szakasz rendőrrel és

Rendőri beavatkozásra került a 
sor a keresztényszociálisták párt
kongresszusán is. A kongresszuson 
ugyanis csuk a főtitkári jelentés
hez lehetett hozzászólni. Csík Jó
zsef nemzetgyűlési képviselő a falu 
viszonyairól beszélt és azt bizo
nyít gáttá, hogy az og.vségespárt 
nem nevezheti magát kisgazda
pártnak. mert több benne a nagy
birtokom, mint a kisgazda. Erre a 
rendőrtanácsos beavatkozott és 
figyelmeztette Csík Józsefet, hogy 
csak u jelentéshez szólhat hozzá, 
politikai kérdésekről nem beszél
het. Ősik József — mint munka- 
tássunknak kijelentette, — nem 
akarta, hogy miatta feloszlassák 
a kongresszust és ezért letért az 
inkriminált témáról. A pártkong 
resszust erre tovább folytatták.

NyaKKendő- 
selymeK nagy 
választékban

Vidékre mmíáhaí ki 
uánaíra készsÉggei 

küldünk
&

NEUMANNM.
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Férfiöltöny 
Férfi átmtntti kabát 
Fiáfittöny 
Fiú átmeneti kabát 
Núi ruhák 
Női kosztüm 
Női kabát 
Férfi., női, gyermek

elnök
Eltáranfiú mértékotztály
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Külön osztály 
nagyban 

való eladás részére

mindenféle maradékok 
olcsó árusítása



HÉTFŐI NAPLÓ

Négyezer szegény gyermeket 
öltöztettek fel a Szabadság téren 
A TÉBE gyermekfelruházásl akciója

Vasárnap déldőft tizenegy óra 
tájban zsil.o ngó gyermekhad lepte 
el a szabadságiéri tőzsdepalota kör
nyékét. Tanítóik vezetése alatt a 
főváros különböző iskoláiból mint
egy négyezer iskolásgyermek vo
nult a tőzsdepalotába, ahol a Ta
karékpénztárak és Bankok Egyesü
lőié az év. nként szokásos gyormek- 
fejruházási akció keretében ruha- 
■emüekct osztott ki közöttük.

Tizenegy óra elöli néhány perccel 
nyitották meg a bejáratot és a , 
gycrmclo k töbhszázas turnusokban 
sorakoztak a kupolacsarnokból két 
oldal ra nyíló folyosón, ahol hosszú ■ 
asztalokon volt fel halmozva a ki
osztásra kerülő árutömeg. Az asz
talok niellett Némethy ezredes, a | 
TÉBE rigazgat.jának vezetésével 
körülbelül ölven hölgy dolgozott a 
kiosztás gyors lebonyolításán. Min
den csoportvezető tanító a kiosz
tási utalvánnyal a kezében állí
totta az asztal elé a gyermekeket. | 
akik boldog örömmel vették át a 
kap< itt ruhadarabokat A kiosztás I 
alatt számtalan megkapó jelenet 

zódott le. u gyemnek között, 
ik gyermek, mikor megkapta 

a tólikal,áljai, szinte sírva fakadt 
az örömtől, simogatva, becézve vitte 
kezében a drága kincset. Másik 
azonnal felhúzta a kapott cipőt és 
büszkén mutogatta az uccai vára
kozó édesanyjának.

Két óra alatt lebonyolítódon a*  
kiosztás, a gyermekek elvonullak. 
Pár perc múlva újra csöndes lett I 
a szabadságién palota, amelyben 
egy napon át — pesti argót sze
rint — a hosszisták levetkőztotcse 
helyett négyezer szegény gyermek 
öltözött fel.

I

A kereskedelmi miniszter 
.lem járult hozzá a borbélyüzletek 

vasárnapi nyitvatartásához 
)A borbélyok föladták a vasárnapi 
' munkáért folytatott harcot

Régóta folyik u harc a borbélyok 
között abban a tekintetben, hogy is
mét behozzák üzleteiknek vasárna
pon való nyitva tartásál. A kérdés 
az ipar testületben valóságos harcot 
provokált s a testület kisebbsége 
legutóbb fel is kereste a kereske
delmi minisztert, hogy kikérje véle
ményét ebben a kérdésben. A mi
nisztériumban azonban kijelentet
ek a küldöttség előtt, hogy a kor
mány az egyes iparágak között nem 
kirá.n különbséget tenni a vasár
napi munkaszünet szempontjából és 
nem járul hozzá a borbélyüzletek 

i Vasát napi nyitvafartásához.
■ A borbélymesterek tudomásul vet
ítek a kormány álláspontját és kü
llőn testületi ülésen foglalkoztak a 
[miniszteri döntéssel. A napokkal 
■ezelőtt megtartott ülésen, amelyen 
a borbélymesterek egy része zajos 
.viharokat provokált, elhatározták, 
-azután, hogy egyelőre egészen eláll
nak a további mozgalomtól.

Mint értesülünk, n borbélymesto- 
írek, most újabb mozgalmat indítot
tak, mely azonban az úgynevezett 
-üzemi borbélyok" ellen irányul. 
Üzemi borbélyoknak nevezik azo
kat, akik az egyes minisztériumok
ban és közhivatalokban működnek 
óé a rendes ániál jóval olcsóbban 
borotválnak. Különösen sérelmes a 
borbélyokra az. hogy ezeket, a bor
bélyokat a legtöbb helyen mint köz- ' 
alkalmazottakat bevették az aktiv 
státusba s mint, ilyenek fix havifize- 
tést is kapnak. Száznál több ilyen 
üzem működik a fővárosban, az ál
lamvasutak hivatalaiban, a posta
hivatalokban, minisztériumokban és 
másutt.

A borbélyok ipuriostülete <i kér- 
• dóst összefüggésbe hozza az adókér
déssel, muri mig ezek az üzemi bor
bélyok forgalmi adót sem tartoz
nak fizetni. addig a borbélyok mos 
tani adókivetésénél sem vették figye
lembe azt a kimutatható csökkené
sét a Klientúrának, amit éppen az 
üzemi borbélyok konkurenciája 
okoM>tL I

A rendőrség napról-napra kapja a fenyegető levelek 
özönét — Hetényi fökapitényhelyettest és Schweinitzert 
mindenütt rendőrök és detektívek őrzik — A rendőrség 

nyoméban van az uj levélküldőknek
A hírhedt bomba ve (ők pőrében a 

bíróság a napokban mondja ki az 
i(élelet. Az Ítélet kihirdetését min
denütt lázas érdeklődés előzi meg, 
mert mindönki megnyugvást vár 
az Ítélettől. De egy egész serege 
azoknak, akiknek nem jutott szerep 
ebben a piszkos ügyben, még most 
is fészkelődik és kívülről, a bur
kol fság pincehomályából még min
dig küldözgetik mérges nyilaikat az 
igazságszolgáltatás őrei felé, abban 
az őrült és egyben gyermeki hitben, 
hogy gonosz fenyegetéseikkel talán 
még az utolsó órában megremegtet
hetik az ítélkező 
névtelen levelek 
érkeznek ____ _
mindenesetre megtették 
gcs óvintézkedéseket.

z/ rendőr séd kettőzött 
gél figyeli még most is 
köröket, ahonnan ezek „ .... 
lek érkeznek és csak a legkisebb 
megmozdulást, várja, hogy rá
csaphasson azokra, akik még 
most is továbbüzik a veszedel

mes játékot.

hatóságokat. A
___ most halmazával 

a főkapitányságra, ahol 
a szüksé-

éberség- 
azokat, a 
a leve-

A főkapitányság mindent meg
üt. hogy elegendő védelmet nyújt- let . _T„„ ...._____ _______ ____ .....

són azoknak a főtisztviselőknek, 
akik a bombapör nyomozásában és 
vizsgálatában resztvettek. mert 
személy szerint is leginkább ezek
hez küldözgetik az újabb gyilkos
ságokat beigérő fenyegető levele
ket..

Különösen Hetényi főkapitány- 
-dÁnaj v qunpiXuu.u u<qp 
getések. S bár értéküket illetően 
nem túlságosan nagy jelentőséget 
tulajdonítanak ezeknek az ijesztge
téseknek, intézkedés történt, hogy

az összes megfenyegetett rend
őri tisztviselők mellé állanáé) 
kisérő készültséget rendeljenek, 
ki Hetényi főkapitányhelyettest 
és Schweinitzer kapitányt nem
csak rendőrök veszik körül, 
de a detektívek nagy csapata is 
állandóan nyomukba jár s ezek 
utasítást kaptak, hogy egy eset
leges merényletki séri étnél az el
képzelhető legnagyobb szigorral 

járjanak cl.
Ez a munka annál könnyebb a 

hatóság számúra, mert csaknem 
I tökéletesen ismerik azokat a he
lyeket. ahonnan ezek a mindeneset
re szervezettségre valló fenyegeté
sek származnak. Míg a büntetőtör
vényszéken a főtárgyalás folyt, az
alatt újból széles nyomozás indult 
meg a levélírók ellen s e nyomozás 
során a rendőrség úgyszólván töké
letesen felfedte azokat a búvóhelye
ket, ahonnan az összeesküvők terv
szerűen teszik meg utolsó erőfeszí
tésüket a rend felbontására.

Az újabb nyomozás során 
nős figyelemmel kisérték az 
régi főfószkét, a IX. kerületi 
vezetet, mert feltűnt, hogy . . _ 
csoport a főtárgyalás megkezdése 
óta isméi az alakulás és pagyobb 
szervezkedés jeleit árulja, el. Mint
egy kisérő jelensége ennek a meg
mozdulásnak a többi közöli az. is. 
hogy a tányérsapkán ébredők újból 
nagyobb csoportokban láthatók nap

kiilö- 
ÉME 
szer
ez a 

Rendkívül 
olcsó árak!

létaxO

ragián, öltöny és gyermek 
ruhakülönlegességeket 
melyen leszállított Írben adom el!

Városi bunda szőrmével már 27: milliótól
SCHNUR HENRIK

hói vásároltam külföldön árukat és eddig

Teljes üzletfeloszlás

ilap níán a Ferenc körúti Valériá
ké véházban, ahol, mint három év
vel ezelőtt, most is állandóan ösz- 
szejönnek titokzatos találkozóikra. 
A rendőrség figyelmét nem kerülte 
el ez az újabb, s mindenesetre bizo
nyos célokat szolgáló csoportosulás s 

noha a IX. kerület és egyéb 
körzetek megfigyelése és egyes 
egyének igazoltatása állandóan 
folyik, a hatóságok csak akkor 
térnek a cselekvés terére, ha. a 
fenyegetések beváltásának leg
csekélyebb kísérletét produkál

ná bárki is azok közül.
Értesüléseink szerint legközelebb 
interpelláció is fog elhangzani a 
nemzetgyűlésen, amelyben felvilá
gosítást kérnek majd arra nézve, 
hogy miután a Máriíy-pör, a névte
len, de ismert levélírók és az ÉME 
között ma is feltétlenül fennáll a 
kapcsolat — amit egyébként a pör 
anyaga is eléggé bizonyít —, mi
lyen gyökeres rendszabályokra 
szánja el magát a belügyminiszter 
abból a célból, hogy a rend és a ha
tóságok nyugalmának megzavarása 
ebből az irányból egyszer s minden
korra lehetetlenné váljék.

A főváros társadalmi és immár 
művészeti életében egyre tágabb 
teret foglal el az újabb évek során 
az immár 60 év óta fennálló budai 
dalárda, mely „Ol’ner Sangerbort" 
néven 3864-ben alakult meg s már 
1867-ben Aradon oly sikerrel szere
pelt, hogy az ottani verseny harma
dik diját nyerte el, 1886-ban Pécsett 
már első dijat is tudott szerezni. 
Azóta a dalárda szinte állandóan 
az ország legelső ilyen intézménye 
gyanánt szelepei.

Érthető ily körülmények között, 
hogy a népszerű dalárda vasárnap 
esti jubileumi hangversenye, me
lyet 60 éves fennállásának emlékére 
rendezett, valósággal ünnepélyes 
keretek között zajlott le s a dalárda 
minden egyes számát a lelkes kö
zönség kitörő tapsviharral fogadta.

Külön meg kell emlékeznünk az 
elismerés hangján Szeghő Sándor
ról, a dalárda ritka népszerüségü 
vezetőjéről, akinek tudása, ízlése, 
szugge.szliv egyénisége és energiá
ja szerezte 
amszterdami 
súgnak.

Egyébként 
folytatódott

meg annakidején az 
diadalt a magyar

lictfön este tovább 
................... a dalárda jubileumi 
ünnepsége. Ez alkalommal a vidéki 
dalárdák egész sora vonult fel a 
Vigadóban, hogy dallal köszöntse 
a budaiakat. A Budai Dalárda ez 
alkalommal nagy tetszéstől kísérve 
előadta Cuypers hollandiai zene
szerzőnek egy uj müvét, amit a 
holland mester egyenesen a budai 
dalosok jubileumi ünnepségére irt 
és dedikált.

Budapest

Fioárasi
13 WM- 
csarnok 
Ull., Erzsébet kim 2?

la volt Gambrinus nagy helyiségében/ 

Az összes szükségleti cikkek nagy 
árura kiára. Mindent amire szük
sége van, legolcsóbban beszerezheti

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

Sziláéi:
i Angol férfi- és női szövet- 

maradéKoK olcsó árban

KSiKrt-szíiüSMárn: 
Női selyemh arisnya 39.000 K 
Cérna fátyol............ 29.000 K

Kkizp:
' FérfiKalapoK .........64.000 K

Női KalapcK legolcsóbb 
árban

Bőr- és díszműáru 
Női KézításháK, utazó bőrön- 

döK, maniKűr-KészleteK 
Porcellánáru, cipőK, arany- 

éséKszeiáru 
EtKészleteK, zsúrKészletelí 

stb. legolcsóbb áron 
JátéKáru, háztartási ciKKeK 

i Fűszer, csemege és cuKorKáK 
Vasáru, dohúnyzóclKKeK 
Nagy Könyv- és Képvásár

Hideg ós meleg bii/'ó este 8 óráiii 
nyitva

Érdemes 
megfekinieiii

*

Szabad bemenet
*

Vásárlás nem 
kbíelexb

Tulajdonos: brettd Sándor
Ingatlan Árubizományi és 

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

(Telefón: József 72-63)
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Kereskedő és Iparos Újság
Iparos lesz

Miskolc képviselője
Az OKISz küldöttsége 

Miskolcon
*■ miskolci képviselő választás 

eredménye — mely néhány szavazat 
híjjá u abszolút többséget szerzett a 
kisiparos jelöltnek • a Ital a nos oro
méi keltett a kereskedőInn es ipari 
körökben annál is inkább, mert a 
miskolci küzdelem nem személyek, 
hu neni elvek közölt folyt le, s 
Huska Vilmosnak immár bizonyos
ra vehető megválasztása ezért bir 
különös jelentőséggel. .

A miskolci választás elvi ,ielen- 
lőscge bírta az OKISz vezetőségét 
is arra, hogy a küzdelemben teljes 
erejével részt vegyen. Ezért Ledet:- 
mami. Mór, elnök vezetésével uz 
OKISz-nek nagyobb küldöttsége 
utazott Miskolcra Huska Vilmos 
támogatására. A küldöttség tagjai 

Koncsok Sándor, Leuchtmann 
Emil, Franki Leó, Goldstein Jenő. 
Szarka István dr. és Eeleky László 
dr. — Lcdermunn Elnök irányítása 
mellett két nupon keresztül a leg
élénkebb ag táció kapcsán igyekez
tek a miskolci iparosokat és keres
kedőket felvilágosítani arról, hogy 
csupán a kisiparosjelölt támoga
tása és megválasztása felelhet meg 
érdeküknek. Nem kis részben en
nek az ágitációnak tudható be, hogy 
az OMKE miskolci fiókjának s az 
ezzel karöltve működő Kereske
delmi Testületnek hivatalos jelölt
jére sokkal kevesebb szavazat esett, 
mint amennyien ajánlási ivét alá
írták.

A Miskolci Kiskereskedők és Kis
iparosok Egyesülete több száz tag 
vezetésével tartott összejövetelen 
ünnepelte az OKISz küldöttségét. 
Az összejövetelen Huska Vilmos 
képviselőjelölt, Ledér ma nn Mór. 
Létay Ernő, Saly Endre, Rcisinger 
Ferenc nemzetgyűlési képviselők és 
Felcky László dr.; az OKISz titkára 
szólaltak lel a jelenvoltak nagy tet
szése mellett.

Az alapválasztás eredményei után 
kétségtelen, hogy a pótválasztás 
Huska Vilmos győzelmével fog vég
ződni.

Bizakodó 
a magánforgalom 
A középeurópai tőzsdéken barát

ságos irányzat uralkodott az el
múlt tőzsdei hét utolsó napjaiban 
és ennek hatása alatt a budapesti 
tőzsdén és a magánforgalomban is 
jobb hangulat kerekedett felül. A 
tájékozó árfolyamok a tegnapi leg
magasabb jegyzések szintjén mozog
tak. Magyar Hitel 535-532, Osztrák 
Hite] 182—185, Általános Kőszén 
34.1Ö, Kohó 465, Ganz-Danubius 
3t00. Rima 136-138, Őstermelő 260.

Bécs lanyha
Bécsi tudósitónk telefónjelentése 

szerint a három napi magánforga
lom igen lanyha volt.

A tőzsdei intervenclős-Dlzottsői 
a WzÉppnpiroUiian is uúsárlnsoiint fos vőseznl 

Sándor Kálmán az intervenciós-bizottság jövő 
feladatairól

legutóbbi hetek során a ked- 
vezo körülmények összejátszása 
folytán a vezető tőzsdei értékek 
igen számtotevő emelkedést produ
káltak s a csaknem kél hónappal 
ezelőtt alakult intervenciós bizott
ságnak aránylag csak igen szeréng 
korlátok között kellett olykor be
avatkoznia a tőzsdei ár folyamok 
alátámasztására szolgáló vásárlá
saival. Alkalmunk volt legutóbb 
Sándor Kálmánnal, a P. K. ügy
vezető-igazgatójával s egyben az 
intervenciós bizottság vezetőjével 
hosszabb beszélgetést folytatni s ez 
alkalommal többek között a követ
kező érdekes kijelentéseket hallot
tuk:

— A 100 milíiárdot kitevő inter
venciós alap jelenleg úgyszólván

teljes egészében meg van még 
s igy teljesen tévesek azok a hírek, 
hogy az intervenciós alapot az idő
közben történt nagymértékű vásár-

Halasztás o jöuedelmiadó hefizetésére
A pénzügyminiszter méltányolta az OKISz előterjesztését

Mult számunkban megemlékez
tünk az Országos Kereskedő és Ipa
ros Szövetségnek arról az akciójá
ról, amely a kereseti és jövedelmi 
adó befizetési határnapjának elha
lasztására irányult. Az OKISz 
ugyanis arra való tekintettel, hogy 
a kereseti adónak elkésett kivetése 
folytán az összes részleteket most 
egyszerre kellene befizetni, továbbá, 
hogy a kereseti és jövedelmi adó 
befizetésének egybeesése az ez év
ben kónyszerkölcsönnel amúgy is 
súlyosan terhelt kereskedőket és 
iparosokat lehetetlen feladat elé 
állítaná, arra kérte a kereskedelem
ügyi és pénzügyi kormányt, hogy 
a kereseti és jövedelmi adó fizetési 
határnapját jövő évre halásszál:.

A kereskedelmi miniszter méltá
nyosnak találta a kérelmet és ér-

Az Igazgatósás KI) töretébe veti onK réjzt 
Seheizlha elhociátöiál elhatározó liláién 

Mi lesz a vallás-alapokkal!
Az elmúlt napokban nemcsak a 

közguzdasági körk, hanem az egész 
közvélemény nagy s mondhatni ki
ncs meglepetéssesl szerzett tudo
mást a Nemzeti Hitelintézet belső 
válságáról, mely tudvalévőén Se
besztha Kolos vezérigazgató várat
lan távozásával robbant ki. Nyilat
kozatok egész sorozata igyekezett 
világosságot deríteni Sebesztha ve
zérigazgató s a Nemzeti Hitelinté
zet szakításának okaira, anélkül, 
hogy ez a gazdasági életben szokat
lanul éles nyilvános vita közmeg- 
nyngváat keltett, volna. Sőt. ma 
már attól kell tartani, hogy a Nem
zeti Hitelintézet vezetése körül ki
kifejlődött kíméletlen harc károsan 
fogja befolyásolni a külföld han
gulatát is, 8 nagyon sajnálatos, 
hogy ezt a szempontot a személyi 
harcok előidézői egyáltalában nem 
Vették figyelembe.

Amint ismeretes, Sebesztha 
loslos szinte kétségbeejtő körűimé; 
nyék között vállalkozott a Nemzeti 
Hitelintézet szanálására, s ezt

a feladatot rövid idő alatt ki
fogástalanul oldotta meg.

Azt. hogy a Nemzeti Hitelintézet 
ma egyike a legszolvensebb intéze
teknek, úgyszólván kizárólag Sc- 
bestha érdémének kell betudnunk. 
Tárgyi szempontból tehát nem le
hetett semmiféle oka annak, hogy 
Sebesztha az intézet éléről távozzék 
• így kétségtelenül csupán személyi 
differenciákra vezethető vissza a 
magyar közgazdasági életnek ez a

lások máris felemésztették s most 
újabb 100 milliárd korona össze
hozásáról van szó. Mint értesülünk, 
erről már csak azért sem lehet 
szó, mert

az intervenciós bizottságnak je
lenleg már egyáltalán nincsen 
számottevő értékpapirállomávya, 

miután az intervenciós vásárlások
ból eredő részvényeken a bizottság 
•má r

teljesen túladott
és pedig igen jelentős nyereséggel.

— Az intervenciós bizottság kebe
lében egyébként, újabban az a 
meggyőződés alakult ki. hogy a 
vezető tőzsdei értékek szinte kivétel 
nélkül meglehetősen szilárdan fek
szenek. s igy az újabb intervenciós 
vásárlásokat, most lehetőleg

a komoly belérlckct reprezen
táló közé ppa pirók alátámasztása 

érdekében kell lefolytatni.

tesileltc az OKISz elnökségét' hogy 
előterjesztését pártolókig telte át a 
pénzügyminiszterhez.

Az OKISz előterjesztése a pénz
ügyminiszternél is kedvező fogad
tatásra talált, aki a halasztási ké
relmet. ha nem is egészében, de 
legalább a jövedelmi és vagyonadó 
tekintetében teljesítette. Megenged
te ugyanis, hogy a jövedelmi és 
vagyonadó első részletének kivéte
lével, amely mindig a fizetési meg
hagyás kézbesítését követő 15 nu
pon belül fizetendő, az 1924-ben 
aranykoronában eddig fizetendő 
összegek és az .1924-re tényleg kive
tett összegek közötti különbözeinek 
második részleté január 15-ig, a 
harmadik részlet pedig 1925 már
cius 15-ig kamatmentesen fizethető.

kínos szenzációja.
Amint egyébként értesülünk, Se- 

besztha eltávolítása még forma 
szerint sem történt a nagyobb in
tézeteknél szokásos keretek között, 
mert

az igazgatóság 36 tagja közül 
mindösze tizen vettek részt az 
ominózus igazgatósági ülésen.

s ezek közül is csupán 6 foglalt. 
Sebesztha ellen állást. így tehát 
az intézet jövőjére nézve életbe
vágó fontosságai ügy felett szinte 
puccsszerűen történt meg a döntés, 
mely az igazgatóság túlnyomó több
ségét befejezett tények elé állította, 
Sebesztha nyilatkozata szerint a 
hat igazgatósági tag bizalmatlan
sága személyes ellenségeskedésre 
vezethető vissza, s ez a tény az 
igazgatósági határozatnak is min
denesetre sulyoá szépséghibája.

Úgy tudjuk egyébként, hogy Se
besztha távozásával az affér még 
korántsem nyert elintézést A Nem
zeti Hitelintézetnek az állami val
lásalap ugyanis nemcsak egyik fő
részvényese, hanem legnagyobb kli
ensei is, mert a Nemzeti Hitelinté
zet kezeli a • vallásalap vagyonát. 
Az intézet belső életében lezajlott 
viszólykodások és nyilvános vádas
kodások után pedig a kormánynak 

'komoly megfontolás tárgyává kell 
| tennie, hogy az eddigi, szinte kor
látlan bizalommal viseltotik-e to
vábbra is n Nemzeti Hitel intézet 
iránt s vállalhatja-e a vallásalap 
vagyonának elhelyezésére vonatko
zólag továbbra is a felelősséget.

A devizák szabad forgalmáról 
még hosszauu iáéig nem lehet szó 

Róz Jenő nyilatkozata
A legutóbb napvilágot látot’t de- 

vizurendelet igen élénk visszhangot 
keltett a pénzügyi körökben s 
akadnak oly vélemények is, ame
lyek szerint a legutóbbi rendelke
zés már tulajdonkénen a valuta- 
és devizaforgalom teljes szabaddá- 
tételének az útját kivántflr egyen
getni.

A rendelet és egyéb aktuális va
lutakérdésekben kérdést intéztünk 
dr. fíoz Jenő igazgatóhoz, a í^- 
számitolóbank valuta- és deviza- 
osztályának a vezetőjéhez, .akitől a 
következő információkat kaptuk:

— Az uj devizarendelet tagadha
tatlanul igen fontos könnyítéseket 
tartalmaz az igénylésre nézve s 
amennyiben ennek rendelkezései 
átmennek a gyakorlatba, úgy a 
valutáris igénylések, a különféle 
devizaügyek az eddiginél jóval 
gyorsabb s simább módon fognak 
elintézést nyerni. Ez pedig kétség
telenül azt fogja jelenteni, hogy 
azok a kényelmi szempontok, amik 
még a legutóbbi időkig az igénylők 
jelentős részét a nem hivatalos for
galom felé terelték, most már tel- 
jesen tárgytalanok lesznek, s az 
igénylők — szinte kivétel nélkül — 
a hivatalos szerveket fogják igény
bevonni a valutaszükséglcteik meg
szerzésénél.

— A valuta- és devizaforgalom 
teljes szabaddátételéről ma még 
nem lehet beszélnünk addig, mig a 
környező államok kivétel nélkül 
különféle korlátozások révén igye
keznek kezükben tartani a valns 
Iáik sorsát. Németország, Cseh-*  
Szlovákia, s Ausztria — az arány
lag rendezett s ikegyenlitettnek to- 

j kiüthető államgazdasági viszonyok 
'mellett is még mindig különféle 
rendszabályok jftján igyekeznek 
megakadályozni a valutáik ki
áramlását. Ily körülmények között 
Magyarországtól igazán nem kí
vánható, hogy elsőnek léptesse 
életbe a minden korlátozástól nien- 

I les valuta- és devizaforgalmat.
— A valutapiacnak egyik — két

ségen kiviil — igen érdekes esemé
nye mostanában a magyar és osz- 
Irák valutának egymáshoz való 
közeledése. A magyar és osztrák 
korona a fontnak további 4%-os 
emelkedése mellett, egyazon nívóra 
fog kerülni s látszólag a magyar 
és osztrák pénzegység ily módon 
ugyanazzal a vásárlóerővel fog 
bírni. Ez a helyzet azonban egy
előre éppenséggel nem bir nagyobb 
jelentőséggel számunkra. Úgy ná
lunk, mint Ausztriában bizonyára 
akadnak egynéhányan a gazdaság
politikusok között, akik a két állam 
között, valutaegységet (Wahrnngs- 
einheit) szeretnének megteremteni. 
Ennek azonban az előzetes gazda
sági egyezmények nélkül teljesen 
platónikus jellege volna. Hiszen a 
koronának — ahogy ma látjuk — 
már a vásárlóereje — tehát értéke 
—- a csaknem egyazon nivó mellett 
is Budapesten és Bécsben. Az azo 
nos valutarendszernek csak akkor 
lehet a két. államra nézve gyakor
lati jelentősége, ha előzőleg meg
felelő vám , tarifa- és adózási 
egyezmények létesülnek. Erre pe
dig manapság semmi kilátás nin
csen.

— Ami a dollár árfolyamgyen
gülését- illeti, erre nézve ma általa - 
lián az a felfogás, hagy a svájci és 
angol pénzügyi körök újabban erő
sebb mértékben realizálták az ame
rikai követeléseiket s innen eredt a 
dollárnak bizonyára pillanatnyi, 
szimptomatikus gyöngülése, elte
kintve attól, hogy a nemaetköii 
valutapiacon erős a hajlandóság 
változatlanul arra, hogy a font és 
a dollár között még mindig fenn 
álló 4%-ős diaaparítáat speknlative 
mogjátofták.

Fi*a ck— Smotíng
Skalla Taton. IV, Hajt <■ t TM. nV-M
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Mnívar-romdnMUSyOrrOIIIÚn ! Az egész ipar és kereskedelem 
kweskctíeimi szerződés a forgalmi adó revízióját sürgeti

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara teljes ülése
cs | rcskcdelemellenes politikát folytat.

! Megjegyezte, hogy ennek a hangu
latnak kifejezését a miskolci válasz- 
táso kapcsán is észrevette. Végül le
szögezte. hogy amennyiben a for
galmi adó reformja sürgősen meg 
nem valósul, a nagykereskedői cé
gek kénytelenek lesznek Becsben 
fiókot, létesíteni, hogy ezzel a for
galmi adó kétszeri lerovását elke
rüljék és versenyképesek legyenek 
a külföldi cégekkel szemben.

A trianoni béke szerződ óh követke 
zéseként tudvalevőleg Magyaror
szágnak igen sok függő gazdasági 
és pénzügyi kérdéseket kell megol
dani az utódállamokkal. A békeszer
ződés vein szabályozza a függő kér 
dóseket, hanem ugy intézkedik, hogy 
ezeket külön megállapodással kell 
megoldani .’z érdekelt államokkal. 
A magyar kormány már hónapok 
kai ezelőtt előkészítette az erre vo
natkozó tárgyalások hatalmas anya
gát és megfelelő gondoskodás tör
téni, hogy az utódállAmokkal mi
előbb le is tárgyalja a megoldásra 
vár problémákat is mielőbb mfg- 
kössiil a szükséges egyezségeket. A 
tanácskozások már meg is kezdőd
tek a csehekkel, a iugoszl óvókkal és 
a romár okkal, s legelőször Romá
niával sikerült uz egyezményeket 
megkötni.

A magyar-román egyezményeket 
a hivatalos lap egyik legutóbbi szá
ma közli. Mintcrv negyven oldalra 
terjed a különböző egyezmények 
szövege, mely magyar ás francia 
nyelven jelent meg. Valamennyi 
egyezmény között kétségtelenül e. 
legnagyobb jelentőségű a Romániá 
val kötött kereskedelmi egyezség
nek van. A román kereskedelmi 
szerződés megkötését az tette szük
ségessé és sürgőssé, hogy a román 
kormány néhány hónappal ezelőtt 
újjáalakította új vámrendszerét, de 
áttért a differenciális vámkezelés 
rendszerére. Ez tudvalevőén annyit 
jelent, hogy Románia azokkal az 
államokkal szemben. amelyekkel 
legtöbb kedvezményes árucsere szer
ződést nem kötött, a maximális 
vámtételeket alkalmazza. Mivel pe
dig a magyar iparnak, kereskede
lemnek jelentős export lehetőségei 
vannak, sziikség volt a kereskedel
mi egyezmény mielőbbi megköté
sére.

Ezenkívül a letétek szabad ren
delkezésére bocsátása és a régi osz
trák, illegve magyar koronára szóló 
tartozások és követelések rendezése 
dolgában ugyancsak két fontos 
egyezmény jelent meg. A kisko
rúnknak és gondnokoltaknak a 
gyámpónztárokha n kezelt értékére 
- vagyis az árvapénzekre vonat
kozóan ugyancsak közöl egy egyez
séget a hivatalos lap. Fontos és 
nagyjelentőségű egyezmény a ha
társzéli forgalomnak szabályozásá
ról szóló egyezmény is, mert ezzel 
megszűnik a román-magyar hatá
ron fekvő községek közlekedési for- 
ga Írná nak ánomá 1 iá ja.

A biztosító vállalatokra vonatko
zó pénzügyi szabályozásról és a biz 
tositó társaságokkal szemben köve 
tendő kölcsönös eljárásokról szóló 
egyezmény is napvilágot látott. 
Végül a bírósági iratok, telekköny
vek és anyakönyvek, valamint a 
földadó kataszteri munkálatok ki
ese relédéről és a Gozsdu alapítvány 
ügyéről szol egy-cgy egyezmény.

Tlrinilhia swilllmanyozail ti 
UutlUUlU btnkíartnail vállalat

Ungír Sándor és Miklós,
Budapest IX, Rádav ucca 45
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Vámkezelés. Nemzetközi szállítmányozás
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Kovács Ernő
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Budapest V, Nagykoron*!  U. IS

A Budapesti Kereskedelmi 
Iparkamara a forgalmi adózás mai 
rendszerének revíziója, és az oszt
rák rendszerre való áttérés sürge
tése érdekében a napokban teljes 
ülést hívott össze. Az ülés iránt 
úgy ipari, mint kereskedelmi körök
ben igen nagy; érdeklődés mutatko
zott, amit legjobban bizonyít, hogy 
már az ülés kezdete előtt több mint 
húsz szónok jelentkezett a legkülön
félébb szakmák köréből, hogy elő
terjeszthesse a mai adórendszer szá
mos hibáját és hátrányát s kifejtse, 
hogy milyen okok, teszik szükséges-. 
sé. az osztrák rendszerre való át
térést.

A napirenden lévő kérdést Süefjhö\ 
Ernő dr. titkár ismertette. Kifej 
tette, hogy az üzleti világ kész a 
forgalmi adózás terheit viselni, 
azonban csak olyan rendszer mel
lett, mely számol a kereskedelem és 
ipar érdekeivel. Amikor az adórend- JttUU1 lwrve,WIJ 
szer revízióját sürgeti, ezt azért te-' taii körökkel 
szí, hogy ennek helyére egy, 
dekeltekre zaklatást i 
egyszerű, áttekinthető és i UJX a «uv
versenyképesseget biztosító, bevált ( zésnek azt a rendszerét, amely bírsá- 
rendszer lépjen. Határozati javasla-, gokkal, büntetésekkel és adócsalások 
tol terjesztett elő, mely szerint az ' pallosával igyekszik őzt. az új adónemet 
ipar és kereskedelem a forgalmi i népszerűsteni, nőm ismeri és nem is 
adózásnak az osztrák fa^is-rendszer 6Zándékozik meghonosítani. Az osztrák 
alapulvételé melletti reformját a : kormány ugyanis igen helyesen azon 
legrsurgoaebb közgazdaság; és allam- a véleményen van, hogy egy ilyen új 
pénzügy1 feladatnak farija s eyeg- adónem bevezetésénél négy-öt éven ko
hol szükségesnek véli, hogy a pénz- ‘ reSztíil az állami közigazgatás szervei- 
ugymimsztcr az érdekképviseletek Iie]j nom ]ehet más feladatuk, mint az, 

< vonásával a revízióra vonatko-> j10gy az adófizető kereskedőket, iparo
sán sürgősen beható tanácskozást Bokat & termelőket oktassák és tanít- 
kcz< jen. . s csak amidőn ezt az oktató mun-

A megindult vitában elsőnek j kát elvégezték, lehet arról szó, hogy a 
(ililcküthal Samu dr. szólalt fel. Fel- j rendelet be nem tartását törvényes szl- 
hivta a figyelmet arra, hogy a ná
lunk érvényben lévő forgalmi adó
törvény nem más, mint szolgai foi- 
dítása egy 1920-bau készült osztrák 
törvény tervezetnek, mely azonban 
ott soha törvényerőre nem emelke
dett.

Utána Vida Jenő azt a sérelmet 
tette szóvá, hogy u külföldi szén 
nem fizet forgalmi adót s hogy ez
által a külföldi széntermelés előnyö
sebb helyzetbe kerül. Míg mi így 
kedvezményezzük a külföldi szenet, 
addig a bennünket környező álla
mok, ahová a magyar szén is gra- 
yitál, a szén értékének 15-30 száza
lékát, kitevő illetékekkel és adókkal 
sújtják az importszenet., Szurday 
Róbert szembeszáll t azzal a törek
véssel, mely a forgalmi adózás mai, 
rendszerét arra akarja kihasználni, i 
hogy a kereskedelmet kikapcsolja I 
az üzleti fogalomból. Hangoztatta, 
hogy a belföldi iparnak szüksége I 
van a kereskedőimre s az ipar nemi 
töltheti he a kereskedelem feladatát, 
mert neki a gyártási technika fej
lesztésével, a helyes és okszerű 

lüzemvezetés problémáival kell fog- 
: lalkoznin, hogy versenyképességét 
i biztosítsa.
; Balkánul Kálmán, az OMKE igaz
gatójának felszólalása után Szúr- 
dajj Róbert a textilgyárosok nevé
ben szólalt fel és hangsúlyozta, hogy 
a textilipar nem kívánja a forga
lom lebonyolításából a kereskedel
met kikapcsolnli. A magyar keres
kedőre szükség van, hogy a magyar 
ipar piacot találjon. Barczen Gábor 
annak a kívánságnak adott kifeje
zést, hogy a kereskedelmet politika
mentesen közöljék.

Lcdcrmann Mór, az OKlSz elnöke 
hosszabb beszéd keretében fejtette 
ki azt az álláspontot, melyet á for
galmi adóval szemben kezdettől fog
va elfoglalt Adutokkal mutatott rá, 
hogy egyes cikkeknél a forgalmi 
adó egészen 30 százalékig emelke
dik. Vázolta azt az utat, melyet pél
dául a nyersbőr tesz meg egészen 
addig, amíg a cipő elkészül. Rcllek- 
túlva Szurday Róbert felszólalá
sára. megállapította, hogy a keres
kedelem egyes konkrét tényekből 
kénytelen volt azt a következte lést 
levonni, hogy a gyáripar igenis ke-

| önállósították magukat 
a forgalmiadó ellenőrök

] Ismeretes, hogy amikor a trágyát1 
kormány kiküldöttől az osztrák for
galmi adórendszer tanulmányozása cél- 

, jából Bécsben jártak és az ottani hiva- 
I tali körökkel tanácskozást folytattak, 

*e egy, az ér- « azza] a kioktatásnak is beillő felvilá- 
nein jelente, gosítással tértok vissza, hogy az osz- 
. es.. .külföldi | trák kormány a forgalmi adó cllenőr-

, iriiuuitji, ue 11 fin wiiianui luivviijvo osi- 
gorral büntessék.

I Magyarországon a pénzügyi kormány- 
| zat nemcsak a bolátámak ezt a fokát 
1 nem tanúsította, hanem mindjárt kez- 
! detben lelje® kímélctleuséggol lépett fel 
■ mindazokkal szembon, akik nyilvánva- 
; lóau jóhiszeműen, s csupán a kellő rész
letességei és kellő precizitással nem szö- 

. vonzott rendelctek homályossága miatt 
| követtek el tévédéseket.
I Valóságos hajszát indítottak nálunk 
a kereskedelem és ipar ellen a forgalmi 

I .adó területén és éhez a hajszához egy 
j külön hadsereget létesített a pénzügy- 
j minisztérium az úgynevezett forgalmi 
' adó ellenőrök hadának a megszervezé- 
, sével.
, A forgalmi adó ellenőrök ezt a nuikö- 
j dcsiiket eddig mellékfoglalkozásként lát- 
| ták el és erre a funkcióra olyanokat al- 
] kalmaztak, akik rendes állami, városi, 
i vagy más közigazgatási hivatalnoki 
teendőket láttak el.

A forgalmi adó ellenőrzés azonlmn 
1 csakhnmar igen jó kereseti forrásnak 
bizonyult, mert a forgalmi adóról szóló 
törvények és rendeletek hiányai, vala- 

' mint az új adónem beszedjére és lo- 
1 rovására kellően ki nem oktatott ke
reskedelmi és ipari osztályoknak járat
lansága bő alkalmat szolgáltatott a 
forgalmi adó ellenőröknek arra, hogy 
a bírságolás és adócsalás fegyvereinek 
az alkalmazásúval kereskedőket és ipa
rosokat rászorítsanak olyan egyezségek 
zalóka a forgalmi adó ellenőröket illeti, 
s akik ebből fix fizetésüket messzo túl
haladó keresetre tottok szert.

Az elmúlt hónapokban, amidőn ille
tékes kormányférflak részéről ismétel
ten történtek kötelező Ígéretek az osz
trák forgalmi adórendszer meghonosí
tására, az egész gazdasági élet azt várta, 
hogy meg fog szűnni, vagy legalább 
is jelentékenyen redukálódni fog a for
galmi adóelleuőri szervezőt is, amelynek 
ebben az új rendszerben igen kevés 
szerepe lesz. Ennek ellenére ez a nép
szerű B. lista mégis olniaradt és a for
galmi adóellenőrök számát nemcsak 
hogy nem apasztották, hanem még sza
porították is.

Sőt úgylátazi,k hogy a forgalmi adó- 
clleiiőri állás ma már oly jövedelmező 
koncessziónak mutatkozik, amely a pa
tika-jogok, vagy a trafik-jogok értéké
vel vetekszik. Legalább is erre vall az 
a körülmény, hogy egész sereg ember 
ajánlkozott erre az állásra minden fix- 

Hoffmann M. Mihály a reskedők sérelmét tette stóiW; 
Fer ee Emi adott kifejezést’Ca 
a kívánságának, hogy amennyibe 
a kormány a kereskedelem és ipar 
óhajait nem volna hajlandó meg 
ha ligáin , erélyesebb eszközök!-,’ 
kell nyúlni.

i Farkas Vilmos, Miitter Antal vn Emi' dr. s többek felszólalása’ idíi 
Belahnu Arthur elnök a vitát ben-í 
késztette es közölte, hogy a Kamat-, 
sürgős ankét összehívására fogin 
fölkérni a pénzügyminisztert aki 
ugyan előkészíti a forgalmi adó re
formját, de ellentétben az általános 
óhajjal, nem az osztrák rendszer 
mintájára.

fizetés nélkül, puszLin n keresedőkre 
és iparosokra kivetendő bírságból Őket 
illető százalékra kívánván exisztonciú- 
jukat alapítani.

Érthetetlen csupán az, hogy a kor
mány, amidőn ogyrészről az osztrák 
forgalmi adórendszer bevezetését és en 
nek természetes járulékát, a forgalmi 
ad-.ellenőrök létszámának apasztását hi
vatalosan beígéri, másrészről elfogadja 
ezeket, az ajánlatokat, amelyek a for
galmi adóellenőrzés önálló kerestforrá 
sá avatják, s a gazdasági életet egy új 
önállósított forgalmi adóellonőri szer
vezettel kívánja boldogítani.

Ideje volna, hogy a pénzügyi kor
mányzatunk végre nyilatkoztassa ki 
szándékát ebben a kérdésben valamely 
olyan formában, amely azután a kor
mányra is kötelező legyeu.

x*  EMIL
KÖZP. IRODÁI
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Budapest kedd, december 9. HÉTFŐI NAPLÓ a
Kamatszámitási A külföldi hitelezők felülvizsgálják 

labirlnfius a főváros pénzügyeit
fokozatos

a főváros pénzügyeit
^ke^WeSra'ktm^'n^'fek-íNagy izgalom a városházán - Ereky Károly »zak- 

'óífokra emelte a különböző köz- ertonek jelentkezik — Mi lesz a belföldi hitelezőkkel? 
4 fíxisok késedelmes teljesítése 
tíiri ,„„óllnnHatí kamatlábat. , A fuvaros külföldi tartozásainak mészetcseií döntő fordulatot .jelentéseiére uie„al 1 kérdési*  az eddigi tárKValások a lkai bet a főváros pénzügyi gnzdálko-
sőt egye*  törvényekben is »Iő van tudvalévőén csak ideigíenc-
- a hogy bizonyos köztartozások I spp nyert megoldást s fíárczy Ist- 
! i Jklmcs fizetésére hány százalék ván; volt- polgármesternek legutóbbi 
kthCnc évi1111 küldetésé is eredménytelenül vécr-Vnmat fizetendő. így az ....... , w fkamat fizetendő. így az, —- 
XXXIII- törvénycikk ugy reud'd- 
kezik. hogy a papírkoronában ki'- 
vetett köztartozások után a késedu- 
)0m minden meirkozdett hónapjára 
10 százalék késedelmi kamat flzo- 
tendö, melyet ugyanezen törvény
sikk szerint méltányassásból sem 
lehet mérsékelni..

Ka a rendelkezés annak idején, 
amikor az adózók a korona romlása 
következtében a keseaelem által ha
szonhoz jutott, indokolt es helyes 
lehetett, azonban a korona stabilt- 
táea óta. vagyis 1924. évi március 
hó 1-je óta. esedekesse vált köztar
tozásokra ez a rendelkezés a lcgna- 
írvobb mértékben igazságtalan, mert 
azóta a korona értéko számottevő 
ingadozásokat egyáltalán nem tün
tet fel és koronaromlásról többe 
nem lehet szó, igy tehát a havi 10 
százalékos kamat, mely , kamatos 
kamattal együtt évi 200 százaléknak 
felel meg, a gyakran elnézésből, 
vagy anyagi zavarok miatt késede
lembe jutott adózónak indokolatlan 
megkárosításával jár. Ezt a tör
vényt a kényszerkölesönbol kifolyó 
tartozásokra vonatkozólag a pénz
ügyminisztérium már hatályon kí
vül' helyezte és elrendelte, hogy ke- 
sedclcm eseten havi 1% késedelmi 
kamatot kell fizetni, ami a kincstár 
érdekeit teljesen ki is elégíti. Ellen
ben nincs hatályon kívül helyezve 
n a törvény egyéb köztartozások 
tekintetében és így például a for
galmi adóknál és betegsegelyzo 
pénztáraknál még mindig havi 10% 
késedelmi kamatot számítanak fel. 
ami négy havi késedelem esetén is 
már 50%-ot tesz ki.

Hasonló a helyzet a vámhitelek Az alábbiakban csupán két ecetet fo- 
után fizetendő" kamat tekintetében trenk kira^iit azok k&WI . kormtay- 
is. A vámhitel kamatlábát nirvánák- rata «• koawugataal intézkedések közül, 
kor emelte fel a kormány, amidőn amelyek egy céltudatos gazdaeugi poli- 
a köztartozásokra heti 2% késedelmi kap-
kamat fizetését írta elő. A legitóbb 
aranykorona összegben kivetett ál
talános ktreseti adó késedelmes be
fizetése esetén az adófizető már csak 
havi 1% kamatot köteles fizetni, el
lenben a korona stabilitásának kö
vetkezményeit a kormány mindig 
nem vonta te a vámhitel után fize
tendő kamat ttkintetében, mert ez 
dacára a pénz állandóságának, ma 
is 18%-ot tesz ki, vagyis a kamat
láb ma is jigyanolyan magas, mint 
amilyen a korona értékcsökkenésé
nek idején volt. Megjegyzendő, hogy 
a vámhitelnek ehez a 18% kamatlá
bához hozzá kell számítani a bank 
garancia-költségeit ite, ami szintén 
legalább évi 6%-ot tesz ki, aminek 
következtében a vámhitetek után 
minimálisan 24% fizetendő. Ez nem 
je’cnt mást, mint a vámoknak 
ugyanilyen mértékű # emelkedését, 
amely okvetlenül kifejezésre jut a 
külföldről importált áruk eladási 
árában, megfelelően megdrágítván 
azokat.

Amint a 
lalásból is 
késedelmes 
t ozásokhoz _____ __ .___ _r-. _^..r
gáltatásokra 5-6-féle kamatláb van 
érvényben, aminek egy állandósult 
értékű pénznem mellett nem volna 
szabad megtörténnie. Nemcsak a 
kereskedelem és ipar kívánsága, ha
nem a fogyasztói érdek is azt köve
teli, hogy a köztartozások és az 
ezekhez hasonló szolgáltatások ké
sedelmes teljesítése esetére a kor
mány úgy amint az általános kere
seti adó késedelmes fizetésére elő
írta, egységesen, legfeljebb havil% 
késedelmi kamatot állapítson meg.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség ebben a tárgyban előter
jesztéssel fordult a pénzügy mi nisz- 
tériumihoz, amelyben a késedelmi 
kamatnak a fenti értelemben való 
egységes szabályozását szorgal- 
rna^a.

fentebbi rövid összefog- 
kitunVk, a köztartozások 
teljesítésére és a köztes
hasonló természeti szol-

....... ................. finnül vég
ződött. mert csupán a Wolff-féTe 
ideiglenes megegyezés prolongálását 
tudta elérni. Ez az ideiglenes meg
egyezés pedig nem elégíti ki a kül
földi hitelezőket s emellett

a legnagyobb mértékben anti
szociális is,

mert a villanyszámlák és a villa
mosjegyek tíz százalékos megadóz
tatásával nincsen tekintettel a fő
város polgárságának teherviselési 
képességére s a külföldi kölcsön 
törlesztésével járó

összes terheket túlnyomó rész
ben a szegényebb osztályra há

rítja.
A külföldi kölcsön törlesztésének 

kérdése tehát minden tekintetben 
sürgős megoldásra vár s így ért
hető, hogy nemcsak az angol, hanem 

az összes külföldi hitelezők rö
videsen a fővárosba érkeznek, 

hogy személyes tapasztalataik útján 
győződjenek meg a szanálás tehet
ségeiről. A külföldi hitelezők meg
bízottat elsősorban tájékozódást 
óhajtanak szerein! a főváros pénz
ügyi helyzetéről s munkájukat

a városi üzemek . 
felülvizsgálásával kezdik meg.

A külföldi hitelezők érkezése ter-

Az alábbiakban csupán két ecetet

Vámkezelési zaklatásokkal tönkretették 
a Józsefvárosi Pályaudvar forgalmát 

A forgalmiadó-rendelet megszünteti a csomagforgalmat 
fo- mindezekben az. ecetekben a vámkezelő 

azonnallccsapott a prédára, az esetek
ről jegyzőkönyveket vettek fel és megin
dították az illetők olleD az eljárást. To- j 
kiütöttél arra, hogy a vámhivatalnok a 
birsúgk^ht kiszabott összegek bizonyos 
százalékát jutalomként kapja, nem lehet 
állítani, hogy a vámhivatalnok teljesen 
érdektelenül jár cl, eöt ellenkezőleg úgy 
áll a dolog, hogy a vámhivatalnaknak a 
téves bevallások kereseti forróét jelen
tenek.

A Józsefvárosi Pályaudvar vámkiren- 
delfsógénól mindezek a szekatúrák és 
Jegyzőkönyvezések naponként a keres
kedők százainak okoztak nagy károso
dást, úgyannyira, hogy erre a pálya
udvarra ma már a kereskedelem egyál
talán nem diszponál árukat. A vám-

kodó kormányzati intézkedések által 
okozott nagy közgazdasági károkat 
mindennél jobban illusztrálják. De meg
világítják egyúttal azt is, hogyan lehet 
meggondolatlanul kibocsátott és kizáró
lag fiskális érdekeket szolgáló rendelő
tökkel a gazdasági élet egész rendjét 
felforgatni és régi, bővült, jóhirnevű 
intézményeinket tönkretenni.

Ismeretes, hogy a behozatali tilalmak
kal mesterségesen tenyésztett korrup
ciónak a gyökérszálai a vámhivatalokat 
is körülfonták, s kötelességükről megfe
ledkezett vámközegek igen sok csempé

szfcnatoló bizaliUatlánsűggnl 
a kereskedőiomnek időben •« 
értékekben helyrehozhatatlan 
Szinté bevett szokássá vélt, 

textiláruk olvámolása alkalma-

IOUIUóUH íRvaa óva .-o-uu-y ttUUU IIVHl VB11I-
széstés egyéb visszaélést segítettek elő. | raktár üresen áll és az azelőtt elfoglalt 
” . .x, x vúinhivatalnokok munka nőikül töltik

napjaikat
Sikerült tehát a zaklató intézkedések- 

kol ogy nagyforgalmú pályaudvar áru 
forgalmát teljesen tönkretenni, amiből 
senkinek sincs haszna, legkevésbé azon
ban az Államvasutaknak. A kereskedő- 
lömre som előnyös, hogy megszokott ; 
pályaudvara helyett most máshová 
kénytelen dirigálni árult, mert ez nem
csak több fuvarköltséget, hanem egy
úttal torlódást is jelent, mert viszont 
a többi pályaudvar nincs berendezve 
arra, hogy a tönkretett Józsefvárosi 
Pályaudvar áruforgalmát lebonyolítsa.

Klasszikus eset ux is, amely a posta
csomagokban érkoző áruk forgalmUadó- 
iának a kirovása körül történt, A for
galmi adó végrehajtásáról szóló törvúriy 
végrehajtási rendoleto előírja, hogy 
amennyiben a postacsomag szállítólove- 
lóhoz számla nincs mellékelve és emiatt 
a forgalmi adó a vám 20%-ában kell 
megállapítani. Ezt a 30%-ot ezután 60 
százalékra ömölték föl, a kereskedelem
nek azonban szabadságába állott a for
galmi adót a számlaösszeg szerint lo- 
fizetni. A legújabb forgalmi adórende
let azonban nőm engedi, meg tábbé a 
forgalmi adónak számlaértók szerint 
való lerovását, hanem tekintet nélkül 
arra, van-e a száll í tói evőihez számla 
mellékelve vagy sem. forgalmi adó eí- 

________________________________ mén a fizetett vám 35%-át kell leróni. 
Mkta ugatta U Termtaaett-.__________■ W(M<<ta!Mgbb

Ennek a következménye azután az lett, 
hogy a pénzügyi kormányzat kénytelen 
volt alapos tisztogató muukát elrendel
ni, amelynek során igen sok vámhiva
tali alkalmazottat távolítottak el, illet
ve cseréltek ki.

A vámkezelésben elsősorban ós legfő- 
ként érdek olt kereskedelem számára 
azonban ez a tisztogató munka nem je
lentett megkönnyebbülést, mert most vi
szont az ellenkező szélsőségbe átcsapó 
szőrszálhacogatással és mindenütt visz- 
szaélést 
Okoztak 
anyagi 
károkat, 
hogy a ------------  ------
val minden egyes báláról külön beval
lást kelett benyújtani és minden egyes 
bálát külön átvizsgáltatni akkor is, ha 
ezekben nyilvánvalóan ugyanazon minő
ségű áru volt le. Ez már magában vévo 
Is nagy idő veszteséget ás községet oko
zott a kéreckedelomúek, mert, egy-egy 
nagyobb küldemény elvámolása heteket 
vett igénybe.

Még nagyobb károkat, jelentett azon
ban a vámkezelő közegeknek az elvá
molás alkalmával tanúsított ellenséges 
magatartása, amely megnyilvánult ab
ban. hogy az uj vámtarifa tételeiben 
■32 ág járatlan kereskedők kérdéseire 
olyan felvilágosításokat nyújtottak, a 

i melyek az illető cégeket legnagyobb ,JŐ- 
htezcmtieégük mellett is, hamis bevallá-

hét a főváros pénzügyi gazdálko
dása terén, mely eddig a legnagyobb 
diletautizmns és pazarlás jegyében 
folyt s a külföldi hitelezők előre
láthatólag lesújtó bírálatot fognak 
mondani a Wolff—Sipőcz gazdasági 
rezsimről. Ezért érthető, hogy a kül
földi ................hitelezők meg jelenését 

városházán nagy izgalom 
meg s a városháza mai urai 
lelkiismerettel várják a kül-

éi

előzi
rossz ................................. . „
föld szigorú bírálatát. Ezzel szem
ben máris szakértőül jelentkezett 
Ereky Károly, aki úgy hiszi, hogy 
Wolff Károllyal való szakításával 
levezekclte a múlt összes bűneit. 
Szemben az Ereky szakértőségét 
lanszírozó hírekkel, jól értesüli he
lyen úgy tudják, hogy Ereky Ká
roly személye iránt a külföldi hite
lezők részéről ezideig a bizalomnak 
semmiféle jele sem nyilvánult íneg.

Egyébként az általános felfogás 
az, hogy a külföldi kölcsön ügyében

a döntés az újonnan összeillő 
közgyűlést illeti meg,

melynek határoznia kell a belföldi 
kölcsön dolgáról is, mert erkölcsi 
lehetetlenség, hogy a fővárosi köl- 
csönkötvényejckeí rendelkező kisf.ö- 
kések egész vagyonukat elveszítsék. 
Úgy értesülünk, hogy a fővárosi 
kölcsönköf vénytulajdonosok máris 
szervezkednek s a külföldi hitele
zőkkel való megállapodás befejezté
vel erélyes mozgalmat indítanak 
igényeik érvéuyesitésére. 

w;

moly (Midig napvilágot látott, uiert a 
legaránytalanabbui osztja cl az adó
terhet.

A vám ugyanis a finomabb áruknál 
sokszor csak az érték 15— 20%-át teszi 
ki, ennélfogva a vám negyedrészében 
megállapított forgalmi adó csak az áru 
értékének 4—5%-át jelenti. Ellonbon a 
rosszabb minőségű és olcsóbb fajta 
áruknál a vám sokszor az érték 100%-át 
is meghaladja, vagyis a vám 25%-ában 
megállapított forgalmi adó nem jelent 
mást, mint azt, hogy eredetileg 3%-han 
megállapított és törvény szerint kell le
fizetni.

Nagyon természetes, hogy a kereske
delem és a fogyasztás nem bírja el ezt 
a forgalmi adóterhet és ha a pénzügy
miniszter úr érdeklődnék legújabb adó. 
rendeletének a gyakorlati hatásairól, 
tudomást szerezhetne róla, hogy ezen 
rendelote óta érkezett postacsomagoknak 
90%-át n címzettek nem váltják ki, ha
nom a feladónak küldetik vissza.

A pénzügyminiszter úrnak tehát si
került a postacsomagok forgalmát tel
jesen tönkretenni és n kereskedelmi élő
iét ismét megbolygatni azáltal, hogy az 
áru terinészeto miatt étidig postacsoma
gokban hozatott cikkok megszokott szál
lítási módszerét lehctélcnnó totte.

Külön cikknek a köretébe tartóznék 
annak a megvilágítása, hogy a 25*»  oh 
fogralmi adó mennyiben szolgálja a 
drágaság megszüntetésére irányuló ak
ció sikerét, ennek a kérdésnek a tag
lalását azonban egyelőre nmllőzve a ko- 
re.skedvlem és a fogyasztás érdekében 
csupán azt, kívánjuk, hogy őzt a leg
újabb rendeletot, amely az eddigi álla
pottal szemben óriási visszaesést, jelent, 
a pénzügyi kormány holyezzo sürgősen 
hatályon kívül és állítsa vissza a keres
kedelmi forgalom megbolygatott rendi 
jót.

Hivatalos vizsgálat címén 
teljesen megszüntették 

a tranzitraktárakat
A pénzügyminiszter még két hónappal 

ezelőtt elrendelte egyetlen visszaélés 
alapján az összes trijnzitrakfáraknak a, 
megvizsgálását és a vizsgálat tartamára 
a tranzit raktárakba való betárolást 
megtiltotta. A kereskedelmi érdekeltség 
nőm látta ugyan Indokoltnak, hogy 
egyetlen ogy cégnél előfordult vissza
élés miatt, az ös.,zoh raktárak általános 
vizsgálatát rendeljék el, nehogy azon
ban a kereskedelemmel szemben mindig 
fogékony gyanúsításra adjon alkalmat, 
nem emelt kifogást az általános vizs
gálat ellen, csupán azt kívánta, hogy ea 
a revízió minél gyorsabban fejeződ
jék be.

Dacára az. elmúlt hosszú időnek, 
moly bőségesen olegeudö volt a vizs
gálat lefolytatására, a pénzügyminisz
térium a tranzitraktárakba való betá*  
rolúst még mindig csak arra a meny- 
nyteégre engedélyezi, amely inennyí-i 
sógre az engedély szól és amely még; 
kimerítve ninca.

A pénzügyminisztérium ezt az utóbbi 
intézkedését oly kép igyekszik feltűn
tetni, mintha a revízió tartamára el
rendelt általános betárolási tilalommal 
szemben a kereskodolemro valamely 
rffikedelom bnnr-, cmfwy snrdl rdluuif 
előnyt jelentene. Ezzel szemben a hely
zet az, hogy a raktárengedélyben meg
állapított. mennyiség az illető céguek 
állandó árustockját jelenti, és azzal % 
legtöbbször azonos is. Aki például 
10.000 kg-ra kért és kapóit engedélyt, an 
rendszerint 10.000 kg-ot szokott tranzit- 
raktárán tartani, semmifélo előnyt sem. 
jelent tehát számára az, ha a pénzügy
miniszter kegyesen megengedi, hogy új 
árukat is tárolhasson he a raktárba, 
feltéve, hogy a 10.000 kg-ot ezzel túl 
nem haladja.

Elég Idő állott n pénzügyi kormány 
rendolkozésórc a vizsgálat lefolytatására 
és a kereskedelemnek érthető kívánsága 
az, hogy a vizsgálat ürügye címén a 
tranzit raktárak intézményét adják véfiz- 
sza újból a kereskedelmi forgalomnak.

Pdrter/ulr a Italai ipurtt

lamitszíiet- h ItíiesiniinMeilgl
A Budapest—Winudorfl 
PmutMöTÓCTdr R.-TAol 
ep-déru-Ttői lerakat*.  
Budapest V, Zriófi tat 15 » ,
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Szemlélődés
Jl MOVEkiviteli engedélyei
körül lehet vitatkozni afelől, hont! 
ezeket az engedélyeket a MOVE 
mint erkölcsi testület, mint rész
vénytársaság, avagy mint szövetke
zet kapta-e. Nem lehet azonban vl- 
Ms, hogy a MOVE mindenlcép reszt
vett abban a tülekedésben, amely a 
kirilel konjunktúráinak kihasználá
sára irányult s az utólagos mosako
dás csak ad bizonyítja, hogy van 
miért mosakodnia. A kiviteli enge
délyekért egyaránt versenyezlek a 
legális kereskedők s oio/f az illeték
telen elemek, akiket a síberség fo
galma alatt szoktak emlegetni. Mi
ntán pedig a MOVE igazán nem te
kinthető legális kereskedőnek: kész
séggel elhissziil:, hogy a kiviteli üz
letekben nem mint erkölcsi testület 
vett r.észt. Elit ellenkezőleg.

Jl miskolci kereskedők 
egyik szervezete röpcédulát adott 
lei a képviselőválasztás alkalmából 
s felhívta a kereskedőket és ivaro
sokat. hogy a „vezér" „utasítása" ér
telmében szavazzanak az iparos
jelölt ellen. Ez az utasítás — mely 
némi derűs hangulatot vitt a válasz
tási küzdelembe — eszünkbe juttatja 
a teli villamos történetét, melyre a 
várakozók hangos „vezére" fürgén 
felkapaszkodik s első dolga, , hogy 
lebocsássa a „megtelt" táblát. Az 
ilyen vezérnek azonban többnyire 
pechje van: a várakozók rendületle
nül követik, akár tetszik neki, akár 
nem. Igy a „vezér" sem fog egyedül 
maradni a nemzetgyűlésen, bár
mennyire is meg van győződve ar
ról, hogy a kereskedelemnek és 
iparnak ő a szabadalmazott képvi
selője.
ftSŐosSSSS 

kéM,ti MOLNÁR AMÁLIA
Budapest, Izabella ucca 10

FEHÉR GÉZA
Textil és divat árunagy kereskedés

Budapest, V, Nagykoron. ucca 24.

Pajor és Griesz 
n posztó- és bélésáruk 

nagykereskedése
Budapest V, Bálvány ucca 5

Üzlati könyvek 
és nyomtatványok 

minden alakban 
és minőségben és jutányos áron 

beszerezuetók

KOnyv-, (részér- és papír
kereskedelmi résztársnál 
a „Honúria" koroskoddini szaktan 

folyam gyakorló üzemében

BOohler Isigmond és Társa, Budapest
Gyors , teher- és gyüjtöforgalmak 

TKbKI’EK:
Wien, I., Bíberstrasso 8 — Brün, Da- 
vádolni ö. Warnsdorf, Cári Wagner- 
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KOZCMMMSI HÍREK
Tavasszal nemzői közi vásárt ren

dez a Kamara. A Kereskedelmi ros 
Iparkamara a jövő évi Keleti \a- 
sár helyett. április 18—27-én nemzet
közi vásárt fog: rendezni az eddigie
ket felülmúló méretek között. A vá
sár internacionális jellege az ösz- 
szes érdekeltségek kívánsága volt, 
tekintettel arra, hogy a kereske
delmi megállapodások hiányában 
nemzetközi kapcsolatok teremtésére 
ez az egyetlen alkalom.

A kincstári váltóürlnpok előállt lúsi 
költaégo fejében fizetendő térítés*,  fel
emelték az eddigi 100 koronáról 500 ko
ronára darabonként.

Előadás a csehszlovák követelé
sekről. A Felvidéki Egyesületek 
Szövetsége (V, Béla, ucca 2, J.) fel
kérésére dr. Nyulászy .János kor
mány főtanácsos 1924. évi december, 
hó 10-én délután 6 órakor az Ügy
védi Körben (V, Szemere ucca 10, 
földszint) a csehszlovák követelések, 
tartozások és értékpapírok bejelen
téséről tart előadást.

370 felszólamlást intézett cl az OKISz i 
adóügyi Irodája. Az OKISz adóügyi iro | 
dója most állította össze a harmadosz- 1 
túlyú kereseti adófolszólainlásokra vo I 
natkozó statisztikai kimutatást, moly ' 
megállapítja, bőgj’ az iroda néhány hét 
leforgása alatt tagjai rászóró 370 adó
felszólamlást készített cl és nyújtott be. ;

Változás a Nemzeti Hitelintézeti 
vezetésében. Annakidején jelentei-1 
tűk, hogy a Vallásalap átvette a I 
Futárától az annak tárcájában lévő I 
Nemzeti Hitelintézet részvényeket, 
miáltal a Nemzeti Hitelintézet rész- 
vényiöbb.ségének ura lett. Ennek kö
vetkeztebon a Futurának a Nemzeti 
Hitelintézet vezetőségébe delegált 
emberei ott hagyták őrhelyeiket, 
csak Sebeszta Kolos, az intézet ve
zérigazgatója nem akarta levonni 
a konzekvenciákat. Közben az inté
zet igazgatósága valutarevíziót tar
tott és állítólag olyan rendellenes
ségeket talált, melyek következése
ként kimondta, hogy Sebeszta töb
bé nem töltheti be vezér igazgatói ál
lását, amiért szerződését azonnali 
érvénnyel felmondotta. Meg kell je
gyezni, hogy kizáróan felelősség 
megállapításáról van szó és Se- 
boszta egyéni korrektsége egyáltalá
ban nincs érintve. Sebeszta maga 
egy nyilatkozatában úgy adja elő a 
dolgot, hogy az egész bajt egy má
sok által odaprotezsált új devizor 
tapasztalatlansága okozta. Egye
bekben saját, magát mint a vezetés
ben való széthúzás áldozatát tünteti 
fel.

A Magyar-Amerikai Kereskedelmi 
Kamarának vesárnap, december 7-én, 
délelőtt a főrendiház olvasótermében 
volt nz ezévi rendes közgyűlése, ame
lyen Tormay Béla dr.. a Statisztikai Hi
vatal h. igazgatója, eladást tartott a 
magyar-amerikai külkereskedelmi kap
csolatokról.

Izgalmasnak ígérkezik a Just- 
Izzó rendkívüli közgyűlése. A .Tust- 
Izzó, mely tudvalevőleg üzemét vá
ratlanul megszüntette, ma tartja 
rendkívüli közgyűlését A közgyűlés 
előreláthatólag nem lesz sima lefo
lyású, mert a részvényesek érdekeik 
megvédésére szevezetten fognak fel
vonulni. A kisebbségi részvényese
ket képviselő KÉBE megbízásából 
Halász Lajos miniszteri tanácsos és 
Felek?/ László dr. fognak felszólalni, 
de ezenkívül, még számos más fel
szólalás is várható.

Törvényjavaslat a cégmegRzün te
tősről. A kereskedelmi ós igazság
ügyi minisztériumok egyeiértőleg 
törvényjavaslatot készítettek elő a 
cégek megszűnésének a cégjegy
zékbe hivatalból történő bevezetésé
ről. A törvényjavaslat legközelebb 
tárgyalásra kerül.

A c»eh kereskedolml tárgyalások. A 
mint a múlt számunkban elsőül jeleztük 
a cfioh-magynr kereskedelmi tárgyalások 
ezen a héten Budapesten megkezdődnek. 
A tárgyalások előreláthatólag több-hó
napig fognak elhúzódni.

Az Orsxágos Kereskedő M Iparos 
Szövetség hivatalos lapja

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
 szerkeszti
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PLATSCHEK VILMOS
25 férfiruha áruháza
Budapest IV, Károly körűt (Köz
ponti városház) Telefón 11-78

Csomagolópapiros 64

LÉVAI SÁNDOR 
papírnagy kereskedésében. 

Teleién • Budapest,
199—00, 180-J8 VI., Anrtrássy-út 35

GYÁRTJA: SCHMOLL ÉS
S KALLÓS RT., BUDAPEST
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Piór és Fiai
Vilmos császár út 6 85

Férfi-, fiú- és gyermek™haflyár, Szörme- 
árugyár. Posztó- és béiésáruk nagyban

Telefón: 129-98. Silrg.-cím: Slrwnpffékcle

Gutfmann és FbKbÍb

!
.Kötött-, szövött- és tricotárul: nagy- 
kereskedése. Harisnyák és kesztyűk 
11 saját gyártása. Különlegességek: 
Divatos kötött női kabátok, téli, 
■I nyári sportruházat, selyemkesztyük 
és selyemharisnyák

Budapest, Deák fír (Hnker palota)

Epstbin és Pfeifer 
textilArú-haüykereskeoésb 

BUDAPEST, II
SAS UCCA

6
31

KIZÁRÓLAG
ENGROS
ELADÁS

FENYVES DEZSŐ RT

Donáfth Jenő és Társa
Budapest, IV. Petőfi Sándor ucca 11 

S. addington & Co Ltd 
londoni posztógyári 
cég vezérképviselői 30

BUDAPEST
bALVANY UCCA13
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SUGÁR ARENOLD
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Kendő-, zsebkendő- és dlvaMmnaev- 
kereskedd. Állandó dús raktér.

BBcch és FlschiF
rövid, szövött cs

19 norinbergiáru
nfIgykcrc8kcdés

Budapest, VII, Kiró!;. „

Erasmo M. Ileda 
Biélla

Textilwaren altér Jlrt
Rapresentanz von Taxtilfabriksn

Hot ezer Viktor, Budapest
ékaserésx, arany- és esüstmQvas

Gyár és raktár- IV, Károly kőrút IQ iféicm.) 
Villamos erőre berendezve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- és ezüstmunkát, alakítást és javí
tást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és órákban. Tcleíónszám: 116—24

Scck Vilmos és Fial
gyapjúárugy&ral

Gross — Meseritsoh
Emerich Dité Humpoleo

Iroda:
Bécs VI, Hirschengasse 25

Alapíttatott 1S87. Saját gyártmányt

esernyohBl
nagyban szállít

VEIb M. ernyflgyár
BpestVIII, Képázínházu. 2*  
Telefón: József 142-4)8
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_ A Fővárosi Szabadelvű Párt 
vacsorája. A most megalakult Fő
városi Szabadelvű Párt kedden 
este a Hungáriában vacsorát ren
dez, amelyen Hehirich Ferenc, Ras- 
sat/' Károly, Bárczy Is Iván. Sándor 
Bal. Ugrón Gábor, Szte vényt József 
és Mailekovics Sándor is részlvcsz- 
nek. A pártvacsorán előreláthatóan 
nagyjelentőségű felszólalások fog
nak elhangzani.
_ Az OMGE közgyűlése. Hétfőn dél

előtt tartotta meg ezévi rendes közgyű
lését az OMGE. A vendégek sorában 
megjelent />«</ János pénzügyminiszter, 
Tihanyi Jakul) államtitkár, mint a föld- 
mívelésügyi miniszter képviselője, Odcs- 
calchi Miklós herceg. Hadik János, Te- 
leky József, Dcrteirff# István, Iloyos 
Miksa, .ílmtissy Antal grófok és Dará
nyi Ferenc. Somzsich Loszló grót’ elnöki | 
megnyitójában kifejtette, hogy a gaz
dák az idei rossz termés következtében 
súlyos helyzeti: n vannak, miért Is a 
mezőgazdasági hitel kérdés? sürgősen 
megoldandó, még pedig hosszúlejáratú 
külföldi hitel formájúban. A földbirtok
reform mielőbb befejezendő. Bejelenti, 
hogy a Cserháti-jutalmat Székács Ele
mérnek és Kernel// Kálmánnak Ítélték 
oda. Ezután Szitass// Zoltán terjesztette 
elő a társaság múlt évi működéséről 
szóló jelen ír sét. M nlschcnbachcr Emil 
igazgató az adói rhek könnyítését kö
vetelte, majd Hadik János gróf állapí
totta mog, hogy az OMGE jóslatai a 
földbirtokreformról -mind beváltuk, mert 
a bizonytalanság a nyugodt fejlődést 
gátolja. Hűd János a különböző gazda
sági águk közötti összhang szükségessé
gét hangoztatta. Több felszólalás után 
megválasztották az. uj tisztikar.

— A Koboz-test vérek hazaárulást 
ügyét jniiiuár 9-én tárgyalják. A 
kommiin utáni időkben tűnt fel a 
fővárosban Roboz Béla, aki Pesti t 
Élet címmel vakmerőén bátor Imii- 
gon szállt szembe az akkor életre- 
kolt. utcai kilengésekkel szemben. I 
Ez még nem lett volna szörnyű baj. i 
de szemben a hazafias felfogások- ' 
kai túlzott módon helyezte m.gát a 
megszálló román hudsereg védelme , 
alá és ezeknek érdekében, a magyar ' 
érdekek ellen kardoskodott — ami- j 
vei maga ellen zúdította mindenki- i 
nek haragját. Ahogy aztán a romá
nok citakarodtnk — Koboz is velük ■ 
ment s Kolozsváron, Bukarestben, 1 
később Becsben és Pozsonyban to- ’ 
vább folytatta a nüigynr politika- ' 
sok ellen támadásait. Később Koboz : 
Béla, testvérével, Roboz Henrikkel j 
együtt kellemetlenné vált a rouiá- . 
ltoknak — akik a két, testvért 
átdobták a magyar határon. Az 
ügyészség l’elségsértés, lázadás, 
nemzotgyalázás büntette címén ' 
emelt vádat, ellenük. l)r. Denk Ti- ' 
radar itélőláblai biró elnöklésével 
január 9-én fogja tárgyalni a bűn- | 
tetőtörvényszék ezt az ügyet.

— Ünnepi vacsora a soproni népszava- . 
■ás emlékére. A Budapesten- székelő 
fcopronvArniegyöi Kár vasárnap esti' 
díszvacsorát rendezett n soproni nóp- 
izavazás évfordulója alkalmából. A va
csorán -— amely az Ügyvédi Kamara 
dísztermében folyt lo — megjelent és 
nagyhatású beszédet mondott Rákosi 
Jenő is.

— Húrom méter grenadlnt kap In
gyen. Olvassa cl Horváth és Halász női 
fis férfi szövetkülönlegességek áruháza 
mai hirdetését.

Kedden
Uaály Ilona,
Kiss Ferenc, 

Latabár .Frnád, 
Zerkooitz Béla

adnak

autogramot

Horváth János volt detektív 
gyónás után felakasztotta magát

az ügyészség Markó-uccai fogházában
A Márffy-ügy tárgyalásán a vád- 

többizben szóvá tették, hogy 
cellájukba csuktak egy Horváth 
János nevű fogoly (letek ti vet azért, 
hogy ez beszélgetés közben ki vegye 
titkaikat és ellenőrizze levelezései
ket. Horváth csakugyan igen érde
kes megfigyeléseket tett, amennyi
ben szemtanúja volt annak, hogy 
Márffy milyen levelezést folytat a 
külvilággal és miket válaszol a 
hozzainfózott levelekre. Marossy és 

vádlottak igen ügyesen ki
védtek ezt és hogy ezek a jelentések 
súlyúkat veszítsék, azt vallották a 
tárgyaláson, hogy ők tudták, hogy 
Horváth spicli és ép ezért őt szán
dékosan félrevezették.

Horváth János veit detekt ívet an
nakidején azért tartóztatták le.mert 
tagja volt egv dollárhamisitó tár
saságnak. mely Budapestet és Bé
cset hamis dollárokkal árasztottta 
el. A detektívet később szabadlábra, 
helyeztek, de a nemrég megtartott 
tárgyaláson J/észuer ügyész indít
ványára újból letartóztatták, mert 
az a gyanú m rült fel ellene, hogv

I

i — A Dunántúli Közművelődési E^ye- 
hűiét Jókal-Unnepc. A Dunántúli Köz
művelődési Egyesület vezeti be az or- 

Iszugos Jóka i-ün népségek sorozatát,
amennyiben január 16-án a Zeneakadé
mia nagytermében egész estét botöltú 
Jókai-ünnepélyt rendez, ruelypt Rákost 
Jenő, az Országos Jókai-Bizottság és a 

p,,.nökt! ;O’it meg és melynek sze
replői ieszty Arpádnó, ki apjának Jókai 
Mórnak gyermekkoráról felette »• -li.kes 
megemlékezést irt, amelyet Feszty Masa, 
Jókai unokája fog felolvasni, Darva*  
Lili, Hegedűs Gyula, Pető Imróné dal
énekesnő, Vojnovics Géza, az Akadémia 
tagja, Pető Imre, az Operaház karnagya, 
Balázs Árpád, a neves dalköltő, kit Ra-

útlevelet szerzett magának, mely
nek segítségével külföldre akart 
szökni.

A tárgyalás azzal végződött, hogy 
Horváth Jánost bankjegy hamisítás 
büntette címén 5 évi f egyházra. 
vádlott társait pedig 7—8 évi fegy- 
liázra ítélték. Horváthot az Ítélet 
nagyon lesújtotta és elhatározta, 
hogy ön gyilkosságot követ el.. Tér-, ____Uttiauilu u ne
vének végrehajtását a szombati |dics Béla ^ügúnyz'n’ekanr^fó^’ kit 
napra tűzte ki. Szombaton este Lőrinozy György, u Petőfi- és Kisfaludy- 

.fyÓDa8, Yolt a fogházban. Társaságok tagja, és az ogyoteml éuok- 
Cellajaból, amelyben kettőn voltak, bo“ --
először ő ment fel gyónni, és csak 
mikor visszajött, ment föl a szoba
társa. Amig ez oda volt, Horváth 
egy előre elkészített összecsavart 
törölközákendővel felakasztotta nw- 
gát az ablakrácsra Már hörgőit. 
amikor cella-társa visszaérkezett,aki 
lárma tcsapott és az öngyilkosjelöl- 
tet levágták. Az előhívott fogházor
vos konstatálta, hogy gégéje meg
sérült, egyébként azonban semmi 
komolyabb baja nem támadt Hor
vát hot gyógykezelés véget kiszállí
tották a gyüj tőfogház rabkórhá
zába.

, - , ¥nfo,,n. Jcientkezö bún-; károsultak vesztesége megtérült s. __ Ian
Kg. fí*  1 a v,.zs-atá,lóbiró. panaszaikat visszavonták és a me//- arétíára

'‘k»<t< 1 g? ’ .<O|Zsí,e’ 1,0Ss7 ’dojen hol- büntetésüket nem kívánják. Egyéb-'' 
dog-boldogtalan a bankári pályára:1 ' • .......... • • ■ • • •
vetette magát, de amikor bekövet-1 
kezelt a bessz, uz újdonsült bankár-; 
generáció javarésze tönkrement.; 
így volt oz^ egy kettős bankáré,éggel : 
is, mely bár tagjai ugyanazok vol-; 
kik, az egj’ik cég Üiamant és Társa 
névre szállott, a másik pedig Glück\ 
és Weisz névre hallgatott. Az egyik i 
a Diáim:nfi-cég értékpapír üzletek-j 
kel foglalkozott, a Glück-cég pedig ’ 
kosztüzelrkkel üz<írkedetl, de azért I 
egymásnak szoros é.s kiegészítő i 
szervei voltak. A Glück-cég koszt-1 
pénz ellenében háromszorannyi ér-| 
tékii értékpapír fedezeteket vett át,’ 
melyeket a cég egyik kültagja cl-, 
sikkasztott, ugy hogy azokat lom
ba rdlm adta s a kapott' péhzeket i 
saját céljaira fordította. Ezért má-1 
jus havában a kettős cég Jivetés kép-.

\ leien séget jelenteti és tagjai Recht 
[Nándor, Diamant lápot és Glück 
; Manó „ismeretlen helyre" költöztek^

Molnár dr. vizsgálóbíró clfogatópa ■' 
i rancsot bocsátott ki ellenük, mire 1 
.szombaton mind a hárman megje-l Testvérek pékiizem 
I lelitek önként a vizsgálóbíró előtti több zsák lisztet vittek el. Mindhármu- 
és okmányokkal igazolták, hogy a| kát letartóztatták.

m0 y az ü^epaéffet bevezeti. A 
’ ,U£,.Iy 85 év ó,a a nemzeti műve

lődés terjesztője a Dunántúl területén. 
,,Jokaí-alapot* ’ kíván létesíteni, hogy ez
zel is intenzívebbé tegye közművelődési 
munkáját. Jegyek a DKE-nél (Stáhly 
ucca 15, telefon J. 11- 65) vehetők át.

Az Általános Jótékonysági Egylet k z’ 
gyűlése. Hétfőn délelőtt tm.ofta meg az 
Általános Jótékonysági Egylet (Zion) 
évi alakuló közgyűlését Elek Bornát el
nöklete alatt. A nagyszámban megjelent 
tagok egyhangúlag megválasztották az 
új vezetőséget, élén dr. Ledcrcr Sándor 
elnökkel, akit nagy lelkesedéssel iktat

ják bo íijból az elnöki tisztségbe. Dr. 
Lederer meleg szavakkal köszönte meg 
a bizalmat. ...

I ~ Jancsi bohóc pályázik a Nép- 
—r?!!2r«, amelynek pályázata ma, 
ker.dcn délelőtt dől el. A népszerű 
Jancsi, lm megkapja a bérletet, az 
egykori Barokaldi porondján akar
ja tovább énekelni hazafias és mu
lattató dalait

—• Tiz vágón széna égett eL Au 
l .ilaki Tégla és Mészégető bécsiutí 
•elcpen vasárnap éjszaka kigyulladt, 
az egy ik istálló teteje. Wunderlich 
főtiszt vezetésével kivonult a köz
ponti, a II. és 111. kerületi őrség éft 
hozzáfogtok az oltáshoz. Az istálló 
padlásán 10 vágón széna volt föl
halmozva bálákban és ezek között 
lassú izzással terjedt a tűz. Hétfő 
délig tartott mig a tüzet teljesen 
lokalizálni tudták. A széna termé
szetesen teljesen elhamvadt és az 
ölvén méteres tető is a lángok mar
taléka lett. A kár igen nagy. A 
tűz keletkezésének okát eddig még 
nem tudták megállapítani.

— öngyilkosság. Lakatos Eszter 19 
a 

második

, ként is — mondották — önhiba ju- 
! kon kívül történt a fi ze tÁs képtelen
ség, mert a cég egy kültagja sulyo- 

i sori megkárosította őket. A vizs- 
i gálóbiró rögtön foghdzöröket hiva
tott fel és a három bankár ellen el- 

\ rendelte az előzetes letartóztatást. 
Később azonban az iratok áttanul- 

j mány ozása után szabadlábra he
lyezte őket Miután az ügyészség 
meg nem nyilatkozott, hogy hozzá
járul-e a szabadlábrahelyezéshez, 
a három bankár egyelőre fogva 
marad.

— A házmester bűnszövetkezete. A. 
Rádius-íllmgyúr feljelentést, tett a ren
dőrségen ismeretion tettei, ellen, aki fel 
törto a gyár Rákóczi úti irodáját és on
nan több millió értékű szőnyeget lopott 
el. A rendőri nyomozás megállapította, 
hogy a betörést a Rákóczi ut 86. számú ... ______
ház házmestere, Kis Somogyi Gábor kö- éves cseléd leány szolgálati helyén 
vette el két társával ogyütt. Kihallgató- ‘ "*  ‘__ _______ _
suk során beismerték, hogy ugyancsak emeletéről leve te te magát. Azonnal meg- 
ők törték fel a házban levő Krausz halt. Holttestét a törvényszéki bonc tani 

raktárát, ahonnon

.Mester ucca 36. számú ház

; Á CSaLLÁROK^6,'.
éE ¥ÍSiam®s »»z»készMékek, IZZÓLÁMPÁKi

■ V ÁLTALÁNOS GAZIZZÓFÉNY ÉS VILLAMOSSÁGI R.-T.

Budapest, központ: VII., Vörösmarty-utca 5.
Fióküzletek: József-körut 44, Baross-utca 52. Andrássy-ut 9. Erzséb8t-körut 27. 

(Hegedűs Zslgmond céfjnél)

Alapitatott 1882

IMÜOF RUHAHÁZÁBAN
VII, Rákóczi út 62

A Hétfői Napló olvasóinak 

karácsonyi kedvezmény 
mélyen leszállított árakból külön 

% árengedmény

ClpflOzIef, Rákóczi út 8

csoporlárusitás egységárakon
1000 drb divat doubl ulster........................... 975
Úri télikabat, pliisbéléssel...............................1.550
Városi kabát, sillgallérral.........................  2.100
2000 darab gyapjú divatöltöny 875 
Kedvező fizetési iöliéleiek mellett is árusítunk!

ezer
ezer
ezer

ezer

liB

I
| intézetbe szállították.

— Rálőtt a feleségére. Vasárnap 
éjszaka részegen állított be Rózsa
utca 75. számú lakásába Szóród 
Alajos vasesztergályos. A felesége 
szemrehányásokat tett neki, hogy 
ilyen állapotban jön haza. Ebből 
szóváltás keletkezett, amelynek he
vében Szórád előrántotta revolverét 
és közvetlen közelből rálőtt az ágy
ban fekvő asszonyra. A golyó sze
rencsére nem talált. A lövés zajáru 
a házból iek behatoltak a szobába és 
kicsavarták a dühöngő ember kezé
ből a fegyvert, majd rendőrt hív
tak, aki a vasesztergályost előállí
totta a főkapitányságra. Szóródót 
vasárnap délelőtt hallgatta ki Ra- 
docsay rendőrkapitány. Ittasságá

val védekezik. A rendőrség szándé
kos emberölés kísérlete miatt előze
tes letartóztatásba helyezte.

— A Stern József cégnél (Calvin tér) 
az évtizedek óta közismert és általáno
san megkedvelt karácsonyi vásár meg
kezdődött. A cég tradíciójánál fogva a 
fösúlyt az áruk kiváló minőségére he
lyezi s ezért — még a legolcsóbb árunál 
is — felelősséget vállal.

— Állandó művészi bútorkiállítast ren- 
doz a Pológyj Gyula Rt., Kunz Juzspf és 
Társa cég IV., Bécsi ucca 6. szám alatti 
áruházának félemcloti helyiségeiben, 
ahol mindennemű művészi kivitelű bú
torok mélyen leszállított árban kapha
tók.

i — A legpompásabb pyjamát jórninő- 
ségű, meleg, puha, csikós flanellből ké
nyelmes, jó szabásban kaphat Guttmann 
J. és Társánál (Rákóczi út 16).

Hócipőd
minőségben kapható, javítható
Neumann Géza
VI, Nagymező ucca 5O.(Des8ewífy u. sarok
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Csak egyszer jelenik meg! Őrizze meg!
Vászonáruk

Mosott vászon minden célra . 13.900
Erősszálu angin ........................ 22.500
Ágynemű creas, lómiaüséir.i .... 21.500
Alsónadrág, raycköpper .... 27.000
Ágynemüdamast, . 33.000
Alapú cérnakanavász.............. 33.000
Fehér ’/«lepedővászon ............ 46.000

Selymek
Fehér ruhaselyem, 80 eni. .. 69 ezer
Fehér japán selyem, 90 cm.. 88 ezer
Fehér crepgeorgette, 100 cm. 135 ezer 
Fehér trikóselycm, 110 cm. . 135 ezer 
Fehér crep de chlne, 100 cm. 135 ezer 
Fehér trikó inarocnin, 140 em. 139 ezer

Szövetek
Fehér gabardinkclme, 100 cm. 40 ezer 
Fehér gyapjuvoal, 100 cm. . 90 ezer 
Fehér pouplinkelme, 110 em. . 110 ezer
Fehér női posztó, 120 cm. .. 120 ezer 
Fehér pouplinkelme, 130 cm.. 195 ezer 
Fehér gyapjugabardin, 140 cm. 220 ezer

Asztalnesnüek
Fehér 6 széni, kávéskészlet . 145 ezer 
Fehér 6 szem, ajuraskészlet . 220 ezer 
Fehér 6 szem, étkezőkészlet, len 300 ezer 
Nehéz damuszttöriilköző, len . 48 ezer

Férfiingek
Fehér piké- és sifóning .... 98 ezer
Angol pikémellü orosxiáu védjegyű 150 ezer
Frakking ........................................ 110 ezer
la frakking ................................. 145 ezer
la frakking, dupla kézelővel 169 ezer 
la angol piké frakking.........  250 ezer
Hálóing, la sifónból .............. 89 ezer
la hálóing......................................150 ezer
Luxus háló, rayeból................. 260 ezer

Férfinadrágok
Hosszú nadrág .......................... 59 ezer
Köpper. gombos ........................ 69 ezer
Itaye köpper, gombos ...............125 ezer
Fehér rövid nadrág................. 45 ezer
Fehér rövid sifónnadrág .. . 55 ezer
Fehér rövid rayenadrág .... 69 ezer
Fehér rövid köpper, raye ... 98 ezer

Gallérok
Fehér panamagallér, bécsi .. 3.900
la bécsi kemény duplagallér 17.500
la bécsi kemény szimplagallér 16.000
Juno keménygallér, dupla... 13.900
Juno keménygallér, szimpla . 11.900
Kézelő kemény, reklám..........  16.500

Zsebkendők
Fehér vászon, férfi................... 4.900
Női csipkésszélii ........................ 6.900
Női ajouros, hímzett..............  8.900
Férfi lenzsebkendő ...................... 25.000

N®i fehérnemüek
Női himzett ing, jó minőség .. 
Női himzett nadrág, jó minőség 
Női himzett hálóing, jó minőség 
la macco batiszt sifóning .... 
la macco batiszt sifónnadrág . 
la macco batiszt sifónhálóing . 
Kétrészes sifóngarnitura, 
Háromrészes sifóngarnitura,

ing, hálófng, nadrág................................................

Kötények
Fehér gyermek einpir, I. szám

Nagyságonkint 8000 K emelkedés
Feliér gyermek batiszt reform,

1. szám.........................................................
Najryságonkint 10.000 K emelkedés

Fehér gyermek himzett empir,
I. szám.........................................................
Nagyságonkint 8000 K emelkedés

Női sifón félkötény .... 49, 69, 85 ezer 
Női sifónvállaskötény 85,89,90,105 ezer 
Női batiszt félkötény................ 65 ezer
Női batiszt himzett .... 70, 82, 85 ezer 
Női himzett batiszt vállas 82,90,110 ezer

35 ezer
35 ezer
58 ozer
69 ezer
69 ezer

125 ezer
70 ezer

128 e«r

00 mer

70 ezer

82 ezer

Különfélék
Fehér pikébarcliet, méterje .. 33 ezer 
Fehér duplaszéles svájci cérna-

grenadin..................................... 38 ezer
154 Sí. fiiggöny-etamin, mtrje 42 ezer
Női fehér cérnakeztyii.............. 25 ezer
Női fehér glaszékeztyii............ 69 ezer
Férfi glaszékeztyii..................... 85 ezer
Női fehér trikóselyemnadrág . 135 ezer 
MÍírtrikóselyem nadrágcoinbiné 220 ezer 
?ehér trikóselyem szoknyacoinb. 220 ezer

Méter,iru-osztaiyunk e lapra hivatkozóknak mintát khlü. Utánváteies kiilóemíüiyeiteí pontosan szállítunk
Meg nem ffelnBöt becserélünk, a pénzt visszaadjuk

Rákóczi-ut 74

Figyelje meg a főútvonalakon fievő ffarácshirdetéseket
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Tere-Fere
A HÉT HŐSE kétségen kívül Titkon 

Ilona, aki a Belvárosi Színházban szín- i 
rákerülő Félix Gandera vígjátékban, a ! 
Ki a babája vagyok énf-ben ismét be- i 
bizonyította, hogy francia vígjátéki szí- • 
nésznőink között ma az első helyen áll. *

•
IfíY HALLJUK HELY ÁREMELÉS i 

készül a ssiuházakban, illetve a sdni- 
direktorok visszaálllljdk a régi helyára- : 
/,77/. Erre a lépésre az szol gólt alóli; 

áo0V nz ioazuatők állal hőn óhaj- ■ 
tolt konjunktúra ismét, bekacsintott az | 
ablakon. He mi, akik ezt. a ravasz sze-• 
viéll/t ismerjük, föl merjük tételezni 
róla azt, könnyen újból elfordítja fejéi, 
ha Hiten inzultus éri. Ezért hát nagyon 
csínján kell bánni vele.

SALESCHI az olasz baritonista a 
milánói Scala művésze, tudvalévőén a 
világ legragyogóbb Moüszíója. Kettőn 
vannak riválisok : ő és Bőimen. Most, 
azután egy harmadik is odaszegődött 
melléjük, akiről még egyelőre nem tud
juk, hogy nem fogja-e mindkettőjük 
dől’ elvinni a pálmát. Ez a harmadik 
pedig nem más, mint Sebestyén Géza, a 
Városi Színház igazgatója. Vasárnap 
este ugyanis az történt, hogy Sebestyén 
Saleschi t meghívta vacsorára. Igen ám, 
de Saleachi korán fekvő ember, aki 
tudja, hogyha Sebestyénnel összekerül 
csak a hajnal kergeti az ágyba, az a i 
hajnal, ami ilyenkor télen igen későn : 
jelenik meg az ég boltozatján.

— Elmegyek édes barátom — mondta • 
Saleschi a meghívásra — do csak egy 
feltétel alatt ós pedig ha vacsora után 
elénekeled nekem az egész Mcflsztót. |

— All right — mondta Sebestyén és 
délutánra bekérette a Városi Színház 
egyik korrepetitorát, és annak rendje 
és módja szerint megtanulta a Faustnak 
ezt a hatalmas szerepét. Este meg tar j 
tolták a vacsorát és éjjel a Bzámszerint 
ki nem mutatható, de elfogyasztott pa
lackborok után Sebestyén elénekelte 
Salescbinak a Meflsztót.

Saleschi tapsolt, ujrázott. s ezt 
mondta :

— Ha Mcflsztód nem is volt a legsike 
rültebb — mégis most látom, mennyivel1 
jobb közönségnek lenni, mint színész- ' 
nek.

KOLBAY ILDIKÓT, a Városi Színház 
művésznőjét a napokban harminotagú 
küldöttség kereste fel. A küldöttség 
olyan sok emberből állott, hogy alig 
fértek be a kis öltözőbe é«s ha nincs ott 
a szí nészikö rökben annyira népszerű 
Stoll néni, Kolbay Ildikó öltöztetőnője, 
a küldöttség fele kinnreked a folyosón. 
8toll néni azonban szépen elrendezte a 
küldöttség tagjait, akik cifra beszédben 
fölkérték Kolbayt arra, hogy a felvi
dékiek által rendezett lián g versenyen 
lépjen fel. A Városi Színház primadon
nája természetesen örömmel tett eleget 
a kérésnek és néhány hét múlva meg is j 
lösz a hangverseny .amelyen szerepelni ‘ 
fog.

A MAGYAll SZÍNHÁZ színpadán csen- • 
des ünnepség van. Csórt osGyula és Mé
száros Giza az ünnepeltek.

Ezelőtt nyolc évvel, mint férj és fe
leség együtt, léptek fel a Grétchenben. 
Azóta eltelt nyolc esztendő, Csortos és , 
Mészáros alig találkoztak. Most, pont I 
nyolc év után (a Grctchcnnek is decem
ber 5-én volt a bemutatója} újból össze- ; 
kerültek, persze már nem mint férj és 
feleség, csak mint jóbarátok.

Két nagy attrakció
Kamarában

MIA MAY 
EM1> a szerelemnél
Aliim boszorkánykonyhája

SZÍNHÁZ
Kihallgatáson a Hohenaui udvarban

A „Notás kapitány'
Szabolcs Ernő, a legjhitulabb 

pesti s/Jtihú/.igazgató készséggel 
egyezik bele, hogy Farkas Imre 
„Nótás kapitány" cimii operettjét 
a .színpadról, a hohenaui hercegnő 
udvarából nézzem végig, morf a 
nézőtéren egyetlen hely sincs. Még 
Haskellnek, az amerikai rendező 
nek is csak állóhely jut, pedig ő 
most a legszorgalmasabb nézője 
Bródy István rendezésének. Has
keli rendezni tanul.

•
Csillag ur, a főiigyelö már har

madszor nyomja meg a csengctyü 
gombját. Ideges készülődés a szín
padon, az öltözőfolyosókon. Peng
nek a kardok és csengnek a sar
kantyúk. A sugónő regényt visz he 
a sugólyukba. Nem kell inár súgni, 
Farkas Imre poetikns szövegét 
mindenki kívülről tudja. A hohe
naui hercogasszoiiv •'••'•••■G 
Operettszinház gyönyörű kisasz- 
szonyai holtrafáradtan öíiózkuu- 
nek. ók az. áldozatai a közelgő 
amerikai reviinek, amelyet egész 
nap próbálnak és Mr. Haskell száz
szor fel-le kergeti őket, a létrán. 
Már valósággal bclesoványodtak a 
kacsalábon forgó amerikai revü 
ta nulásába. •

„Száz szónak is egy a vége" — 
mondja Bródy István, a színház 
főrendezője és felhuzatja u füg
gönyt.

A proszcénium páholyban Beth
len István gróf miniszterelnök fe
lesége ül. A zenekar nyitányba 
kezd. Vincze karmester tempósan, 
jó kedvvel dirigál, édesen zeng fel 
a zenekarból Farkas Imre sok gyö
nyörű melódiája.

•
A színészek már bejöttek a szín

padra, amelyen pompás meleg van. 
Külön ember vigyázz, hogy a tem
peramentum mindig egyforma <na- 
radjon.

Újváry Lojzi a nagyherceg a 
drágaságról panaszkodik, Halmay 
az autóját szidja, amellyel tegnap 
éjjel, előadás után kirándult a fő
város határába és az autó valahol 
a Víztoronynál felmondta a szol
gálatot. Szerencsére jött Gottschlie- 
gék hatalmas teherautója, amely 
behúzta a kis autót a városba.

— Ezért járok cn mindig gyalo
gosan — mondja Mály Gerő — de 
nem is akadok én el soha.

•
A színfalak mögött zenekar ját

szik. Külső zene, ők játszák a ma
gyar huszárok indulóját, amikor 
bevonulnak a hohenaui udvarba.

— Tyű az áklóját — mondja az 
egyik trombitás — nincs itt a kar
mester. — Annyi baj legyen -- mo
solyog Biller Irén a színház prima
donnája — majd eldirigálom én a 
markot — és már kezébe is veszi a 
„kappelmeister" pálcáját. „Egy- 
kettő 1“ — Biller már dirigál is. •

Azt mondják a muzsikusok, hogy 
ilyen pompás ütemben még soha
sem ment a mars, mint most.

Az állásomra pályázik — mondja 
mosolyogva Vincze Zsigmond — 
mert ő tud dirigálni, de hogyan 
táncoljak én?

Nagy nyüzsgés a nézőtéren. A 
gárdistaruhába öltözött kisasszo
nyok a revü táncait próbálják a 
színfalak mögött, mígnem mogje 
lenik Szabolcs Ernő igazgató és 
rendet teremt a fiatalok között. 
Egyszerre nagy szaladozás a ku
lisszák mögött. Mály Gerőt ke
resik.

a színfalak mögött
— Hiszen még nincs jelenése — 

mondja Szabolcs.
— Igen — feleli Csillag, a fő 

ügyelő — de Halmay csak akkor 
tudja jól énekelni a „Befordultam 
a konyhára'*  kezdetű dalt, ha Mály 
a kulisszák mögött dirigálja a tak
tust.

Halmay idegesen nézeget kifelé, 
•ie Mály csak nem jön. Már nincs 
mentség. Vincze felemel! pálcáját, 
Halmay belekezd:

„Befordultam a konyhára, 
Bágynjtottam-tottam, a pipám
ra ...“

Még néhány pillanat, Mály már 
ott áll az első bal kulissza mögött 
és Halmay nyugodtan énekel. 
Olyan dörgő tapsot kan, hogy csak 
úgy reng a színház fala.

Aztán jön a ..Királyhágó" 
„Átjöttem a Kiről yh ágán 
FI ve szelt a huszáré sákőm..

Biller és Ilulmay nyitott szívvel 
énekelnek. Jön egy futár a néző
térről és jelenti, hogy Bethlenné 
kegyelmes asszonyt inegrikatta a 
Királyhágó. De nem ő az egyetlen. 
A felvonás HÍán bejön Biller Irén 
ölözőjebe egy kolozsvári színész. 
ITgy hullnak a könnyei, mint a zá- 
poreső.

Nemrégiben jött át. a Királyhá
gón. Kiutasították Erdélyből.

*
Vége a színháznak. Üres már a 

színpad, a színház, lakói pihenni 
térnek. Csak Haskel l Tír jegyez 
valamit a noteszébe. Amit ma este 
tanult... Jó lesz Amerikában...

Renaissance Színház
December 27-en, szerdán, elStzlh, 

Lengyel Menyhért uj vigjátéka

A Waterlooi csata 
Kedden, csütörtökön, szombaton, vasárnap 

Szeretni.-.

RÖVID HÍREK
BÁLINT LAJOS

operaénekes a Terézköruti 
Színpadhoz szerződött.

MAGYAR LÁSZLÓ ÉS TÖRÖK REZSŐ. 
„Juhász legény szegény juhász 
legény**  cimü daljátéka a Városi 
Színházban fog szin rekerülni.

HATVÁNY LILI
uj színdarabja is elkészült 
már. A Magyar Színház mu
tatja be.

PAULINI BÉLA ÉS HARSÁNYI ZSOLT 
magyar tárgyú színjátékét a 
Nemzeti Színház hozza színre.

A VIGADÓBAN
tegnap este hangversenyt 

rendeztek a Thomán István 
mesteriskola növendékei. Az 
estélyen nagy sikert aratott 
Karczag Böske fiatal zongora
művésznő, aki Haydn és Schu
mann müveket interpretált, 
meglepő muzsikai techni
kával.

A „TÜKÖRFOLYOSÓDNAK
Bornstein drámájának, négy sze- 
replőjo ben a Vígszínházban : 
Gombaszögi Fridn, Varsányi Irén, 
Lukács Pál és Rajnay Gábor. A 
darab címe szimbolikus értelmű : 
egy érzést háromféle megnyilvá
nulásban vetít a néző elé.

Operett-szinpadon
Irta: ALPÁR GITTA

A kecses finomságok, a halk 
hangsúlyok finom zenésze. De
bussy. az, akiért mindig rajong
tam. Ha. muzsikáját hallhatom, 
könny gyűlik a szemembe és 
cyy-egy fel zengő ritmusában az 
elet minden lilktését benne ér
zem. De ha arról van szó, hogy 
kirándulják az operett könnyeid, 
kedves területére, nem. sokat 
habozom. Főttig vitát folytatok 
azokkal, akik az Operett művé
szi értékét kélségbevonják. -4 jó 
operett m uzsika igenis üdítő, 
i rissltő nagy érték s nekem vagu 
örömömre szolgál, hogy egy jó 
operettet sikerre segítsek. Ezért 
vállaltam szívesen a. Krizantém 
főszerepét, mert, meggyőződé
sem, hogy ebben a nagyszerű 
énekes játékban dicsőség az éne
kesnőé, ha szerepet vállalt 
benne.

Első operettszereplésein Schu
bert „Három a kislány^-ábam 
volt, második most lesz a Vá
rosi Színházban, Nádor Mihály 
„K rizantém“-jében. Mondhatom, 
hogy jól esik a kirándulás az 
operett napsugaras mezejére, 
ahol remélem, éppen úgy meg- 

! terem majd számomra a virág. 
. mint az opera színpadán, ahol 
| elkezdtem énekesnői pályámat.

* Saleschi, a világhírű bar lton Ista q 
bélen kedden és pántokon lép fel a Fcr- 
ro^i Színházban. Kedden a Tosca Scar-

. piáját, szombatou a Riffolettót énekli. 
Itigolettó pénteki előadásán Gildát Al- 

I pár Gitta énekli.
* Honthy Hanna, Somogyi NuRi, Bar- 

niaih Hilda három primadonnája a 
..Fügefalevélnek. Baross, Góllal, Ma

Hány, Sáros# a komikumot képviselik a 
' Illalia Lujza Színház szenzációs operett- 

I jóben, amely a 25-ilc előadáson túl ia 
'minden esto telt házakat vonz.
‘ * „Ki babája vagyok én“, — „Az olasi 
asszony**.  Ez a két ragyogóan mulatsá
gos vígjáték tölti be a Belvárosi Színhál 
jövő heti műsorát, f ehát: minden celi 
jókedv, derű, kacagás. Titkos Hona él 
Kertész Dezső nagyszerű duója mind s 
két darabban. Tóth Böske, Tárná# Érni

• kiváló alakítása a „Ki babája vagyok 
{én", Bóth Klári, Z. Molnár, Hubinyi. 
Rozsnyói Ilona művészete „Az olasz asz- 
szony“ előadását gazdugitja.

* Galetta Ferenc bécsi nagy sikerei 
után először a Városi Színházban lép fel 
a Krizantém bonvivant szerepében.

TA BARIN
Vili, Rákóczi út 63. Telefón: Jón. 21-16

fi világ 
legjobb arab

csoportja

11 TBszerwouth 11
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Élelmezési és ruházati cikkek a legnagyobb választékban és legolcsóbb árban
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Drága mester 
egy aktot rólam...

Párisi Estély
■ Catlno de Parisban

Bendkiviill szenzációban leirz része a 
főváros szórakozni vágyó világának e 
hó JS-áji. Henry Drogéi és Róberto De- 
hui rendezéséből párisi <*tély  lösz a 
í’iisiiióban. mely az nuspiclriu.nból 
ítélve eseménye tasz a szezonnak. A 
régi békevllág felejthetetlen hangulata ----------------- -
fog visszatérni egv éjszukára. Az öröm szülte^ Bécs exportálja^ Budapest divattá teszi a leg‘

*\ujabb mániát - A nádit ás az üzlet szolgálatában -
doz a casino de Paris v</^tősége akkor, yj éves bakfis és a hetvenéves asszony rtatai

lányok, akik akt csoport felvételt készíttetnek 
ric.i áldozatkészségével azon lesz, hogy | 
hangzatos pompával mosolyt, jókedvet 
csal jen — egy estére — a szórakozni

Budapesten dühöng az aktfotografáltatási láz — Páris

MOZI ÉS FILM

vágyó emberek ajkára. Ezen az est ón 
ott lesz fönt Budapest. A felsőbb tiz- 
tmer, a főúri és művészvilág minden ki-

A hasított szoknyáktól csak egy 
lépés volt a meztelen hátakig, ame
lyekkel az úgynevezett grand da- 
me-ok gyönyörködtetik a férfi sze
meket. A háború őrülete terem - 
tette-e meg a meztelenség kultúrá
ját, vagy más lélektani momentum 

’ a ha
di vat- 
mezte-

dobta felszínre, tény, hogy 
borii utáni idők társadalmi 
hóbortjainak főkaraktere a 
leriség,.

Mondanunk sean kell, hogy 
vat e legújabb őrülete nem az erős 
nem, hanem a. szép nem körében hó
dit. Tizenhatéves bakfisok még pi
ronkodva, hetvenéves matrónák 
már pirulás nélkül susogják a fo
tográfus felé:

— Drága mester, egy aktot ró
lam.

Hetekkel ezelőtt csak nagy kokot- 
tok, vagy kis uccai lányok merész
kedtek a fotografáló masina indisz
krét lencséje elé. ma már a társasá
gok grand dame-ja is besurran s 
pirulva, előbb körültekintve siklik 
be a zsurok kedvenc na i'váj a a 
tál lányok azzal a kéréssel:

— Drága mester, egy aktot 
lám.

a di

fia

ró-

Párizstól Becsen át Pestig
A láz Párizsból jött. A kis midi

nettek évek óta ilyen fotográfiák----- ,--------- - - .. noiicK cvck óta ilyen iutogranuK.- 
tfinösé-ge. Az est keretélren ezer és ezer csinálnak maguknak reklámot 
meglepetés várja a közönséget. A Nizzai amit a kecsesen tipegő midinet- 
karaeváJra emlékeztető. Din és gazdag-1 elkezdenek, azt Párizs grand 
nág, sok móka, grandiózus at-rakciok, (]amc.ja| utána csinálják, mert ezaág. sok móka, í

‘virágkorzó, tánc, ahol megjelenik majd 
Ardca a volt cári ballet tánprimadon- 
nája, ki szépségével táncaival bizo
nyára frapplrozni fogja a közönséget. 
fa kimagasló szám lesz Gerőffy Böske, 
h kitűnő előadómüvésznö, akinek a 
fényképét lupánkban közöljük... A pá
risi estély visszhangja kétségkívül még 
hónapok inulva is beszélni fognak azok- 
a lelkében, akik oly szerencsések voltak, 
hogy ezen csodaszép estélyen jelen le
hettek.

A legszebb 
királykisasszony regénye

■ legújabb Paramount-Rédlis 
attrakció

A német úgynevezett monumentálfib 
meg ogy kissé nv'grontották a közönség 
érdeklődését a történelmi tragédiák 
iránt, aoznban ezt az elfordulást niost 
az emerikaiak meg akarják változtatni. 
Az amerikai filmgyárak, mintha össze, 
beszéltek xolna, egymásután mennek 
viasza témáért a lovagkorba é« a törté
nelmi időkbe. De azok a témák, azok a 
motívumok, amelyeket, az emrikai dra
maturgok a filmek elkészítéséhez kike
resnek, sohasem történelmileg megkö
vült mesék, hanem olyan témák, ame
lyek a mai közönséget is a legnagyobb 
mértékben érdeklik.

Ilyen sujet például 
az angol történetiem 
sebb alakjának, a t 
kisasszonynak fordulatos és drámai erő
ben gazdag története, amelyet a nini 
szemmel nézve is érdekesnek kell tarta
nunk. A pariunount-gyár készítette el 
ezt a filmet, amelyet a Royal Apollo és 
az Uránia igen nagy sikerrel mutatott 
he már ezen a héten a közönségnek. Pa
zar kiállítású korhüsóggel elevenedik 
meg a mese előttünk és a téma oly ér
dekes, oly modern, hogy’ szinto elfe
lejtjük a kort, amelyben játszik, N^m a 
látványosságért, amelyet uyujt, hanem 
magáért a filmért kell megnéznie ezt a 
filmet mindenkinek, akit a művészi fil
mek érdekelnek.

látogatott 
következö-

ról beszélgettünk egyik 
drága mesterrel, 
két mondotta:

— Az aktfotografálás _______
fan divatba jött. Nem mi kezdemé
nyeztük. A hölgyek íönnek hozzánk 
és valósággal könyörögnek, hogy 
csináljunk róluk aktfelvételt.

-- Tévedés volna azt hinni ké
rem. hogy oz pornográfia — figyel
meztet a mester. — Ellenkezően, 
képeink abszolút művésziek s nincs 
bennük esnuni erotika.

- - És mégis kik csináltatnak akf- 
felvételt! — érdeklődtünk.

—- Eleinte csak színésznők jöttek 
hozzánk — mondja diszkréten a 
mester — ma inefjrendelöink tuJ- 
nyoniórészc uriaszonv. Sok fiatal 
lány is jön ezzel a kéréssel.

— Vannak, akik csoport felvételt 
akarnak csináltatni művészi beállí
tásban. Ilyet csak a legritkább eset
ben készítünk.

— A legkülönbözőbb társadalmi 
állású és korú hölgyek keresnek fel. 
A napokban egy közel hetvenéves 
uriaszony járt itt. Valamikor ünne- ! 
pelt szépség volt. Azt kívánta, hogy 
fotografáljuk ró a fejét egy akt
törzsre. Megcsináltuk. Mikor meg
pillantotta öreges arcát a fiatal test 
felett, sírva fakadt.

— És hogyan készülnek ezek a fel
vételek? — kiváncsiaskodtunk to
vább a drága mesternél.

— Az akt felvételeknél kérem — 
hangzott, a. válasz — a legnagyobb 
körültekintéssel járunk cl. A női 
aktokat női operotőrök állítják be, 
nők veszik fel és nők is hívják elő. 
Általában ezeket a fotográfiákat az 
eponálástól az utolsó retus vonásig 
nők csinálják. A lemezeket a rende
lés után vagy megsemmisítjük, 
vagy átadjuk a rendelőnek. Visz- 
szaélés a mi részünkről nem történ
hetik.

-- Nő és a. rendőrség? Nem gyű
lik meg velük a hajuk?

A Drága. Mester tagadóan rázta 
a fejét. Aztán igy:

— Dehogy kérem! 
túl a jóizlés határát, 
kellemetlensége.

— X’.v mi különben

aki a

határozot-

I Mary Tudornak, 
egyik legérdekc- 

szépsóges király-

ebiek.
Becsben már a társaságbeli höl

gyek körében hódított a divat és 
tőlük kopirozták a bécsi színházuk 
szépei*  és az éjjeli lokálok starjai. A 
bécsi születési és pénzarisztokrácia 
körében az aktfotografálás majd
nem divatforradalmaf, csinált. Any- 
nyi volt ez, mint Pesten pl. napon- 
a Gerbeaud-nál uzsonnázni, és Bécs 
rekordot is csinált e téren a nők 
közötti lázt növelte a férfi .aktok 
kultúrája.

Sok botrány és kelelmetlenség is 
támadt ebből.

És végül Pestre is eljutott a láz. 
Alig van fotográfus Pesten, aki ne 
knltiválná ezt a jól jövedelmező üz
letet. Mert az aktfotografálús ter
mészetesen drágább. Jelentősen drá
gább. Nem is reszkírozhat ja nieg 
mindenki. De azért alig győzik a 
megrendeléseket a fotográfusok. 
Csoportjelentkezők is vannak, mű
vészies bcállitásu csoportfelvételek- 
re. Ezek a legdrágábbak.

Mit mond egyik drága mester
Az aktfotografálás divaímániájá-

* A Nótás kapitíiny M—W előadása Gyulával a címszerepben. A. szenzáció- 
tölti be a Fővárosi OperettszínMz jövő 
hetét. Farkas Imre pompás operettje ra
gyogó pályája harmadik hónapjába lép. 
Vasárnap délután a Drótost ötöt ismétlik.

bzuiuura. nyen eiuziueuyeK umn a nagy- * 51—58 — „Marlca grófnő**,  ölvén túb- 
közönség feszült várakozása mellett áll]lás ház diai'alán túl a ,.Marira grófnő**  
a rivalda elé az első modern operett- a közönség bámulatosan fokozódó érdek
újdonsággal, Nádor Mihály Krízanftím lődésa közben folytatja ragyogó pálya
című operettjével. A közönség várakozó- !futását a Király Színházban, ahol jövő 
bánnk kielégítésére nem kisebb növök vasárnap éri meg 5S-ik előadását. Min-

HIA MAY legszebb filmje

Erősebb a 
szerelemnél 

mindennap nagy sikert arat

a TIVOLIBAN
• Lábasa Juci, a Marlca grófnő fősze

replője az ötvenedik előadáson túl is 
megszakítás nélkül tovább játszik, játék
társaival: Vadig Ilonával, Pálma y Ilká
val, Kiss Ferenccel, Ildikóival, Latabdr- 
ral.

• Krizantém — a Városi Színház első 
modern operett-újiloiiBága — december 
17-én. Az a meghaló bizalom és szeretet, 
amellyel Budapest közönsége a Városi 
Színházat rövid három hét alatt kegyei
be fogadta, új inspirációkat, és fokozott 
felelősségérzetei is jeleni az új vezetőség 
számára. Ilyen előzmények után a nagy-

bánnk 
vonulunk fel. mint Alpdr Gitta, Vigh 
Manci, Molnár Vera, (Pitctta Ferenc, 
D'.lrrigo Kornél, Síiklay József ós SHr- 
may Vilmos. Az új operett ragyogó ki
állítása is igazolni óhajtja a közönség 
eddigi szeretőiét és bizalmát. A Krizán- 
tfíni premierjének cjgyeit vasárnap reg- ; 
géltől árusítja a színház pénztára és va- r 
lamennyi irodája.

• Alpár Gitta, az új énekes fanomén • 
játssza a Krizantém női főszerepét a Fd- | 
rosi Színházban. a Jegyeket vasárnap i 
reggeltől árusítja a színház pénztára. 
Bemutató december 17-én.

• Az llvegrlpő Jegyében alakul n Víg- 
színház jövő heti műsora is. A kedd es
tet. kivevő, amikor a Hunbuifi kerül szín
re, inlmb'n inip Mohiar Ferenc nagy
ié,. V‘i viujáiókut adják.

Aki1 nem lépi 
annak nincs

................    is füncfalevél- 
lel dolfjfízunk. Sok függ a beállítás
tól. Ez nem pornográfia kérem, ha
nem művészies.

És a Drága Mester komolyan 
hitte, amit mondott. Mi 
vagyunk. Csak nban nem

kételkedők
...............  „.............. .... ........i kételke

dünk, hogy ez az újabb bécsi import 
hódit, és ezt vámmentesen importál
ták be.

(K.)

MiaMay — uj szerepkörben
Erősebb a szerelemnél — Az uj 

Rádius film a Kamarában
A Kamara igazgatósága nagy miivé- 

szítéi válogatja inog a bemutatásra ke
rülő filmeket. Miudig olyat tud nyúj
tani. ami a közönségnek kedves ég ér
dekes. Most gazdag és változatos mű
során ogy új Mia May-fi lm került vá
szonra. Mia May nagy és tökéletes mű
vészetét nem kell vázolnunk a közönség 
előtt Talán kevés művésznő van, aki 
még oly tisztán és tökéletesen meg tudta 
őrizni a közönség érdeklődését és szero- 
tetét, mint Min May, akinek minden 
alakítása őszinte és művészi.

Egy itáliai kaland főszerepét játsza 
ebben a filmben a közkedvelt művésznő. 
Uj szerepköre az anyaszerep. Egy ti
zennyolc óvos fiatal asszonyka anyját 
játsza, akinek szivét azonban még egy
szer lángra gyű jtotta egy fiatalolasz 
művész szerelme. Mia May szívig ható 
művészettel tudja, megjátszani az érett 
asszony titkolt szerelmének és lemon
dásának szenvedéseit. Tragikal magas
in tokra emelkedik o filmben Mia 'May 

'játéka, és aki a művésznőnek híve — ég 
ki nem az? — annak ezt a filmet okvet
lenül meg kell néznie.

Matót kezdve

A15 éves 
detektív 

Kalandortörtónet két részben 
A francin kinematográfia 

remeke
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san mulatságos remekmű, amely oly 
nagy sikert- aratott a premieren, közbe- | 
szód tárgya Budapesten.

• „A vörös ember**.  Drégely Gábor és 
Liptai Imre új vígjútékút deeember 
13-án mutálja be a Magyar Színház, 
amelynek színpadáról indult világhódító 
kőrútjára „A szerencse fia“ és „A kis
asszony férjo“. Drégely és Liptai új víg- 
jótéká ötlet és mulatságosság szempont
jából még a két világjáró darabon is 
túltesz. A színház érthető ambícióval ké
szül n premierre, amelynek külön érde
kessége Mnkay Margit, a színház új mű
vésznőjének bemutatkozása. Törzs .Teuő, 
T. Forral Rózsi Gombnszögi Ella, Z. 
Molnár Stella, Toronyi játsszák a lösze- 

i rcpeket.

Mozgófénykép színházak 
műsora

dón este „Marion grófnő**,  vasárnap és 
ünnepnap délutánokon i> példátlanul 
népszerű ZerkovHz-operoti, az „Árvács
ka". Délután mérsékelt helyű rak.

• Hétszer egymásután a „Knock**  ke- 
I riil most színre a Magyar Színházban, 
'mindannyiszor a nagyszerű Csortos

h hit legnagyobb eseménye!

Mony Tudor
ROYAL 

APOLLO
A legszebb Paramount- 

Rádlus-film URÁNIA

Corvin Színház: Sherlock Holmes 
(Bustcr Keaton). — Láthatatlan ellenség 
(Anita Stewart). — Intim Pista in. - 
Híradók. ao.

Papitól Filmpalota (Tel. Józs. 14-—W: 
Napkelet hercege (8 felv-). — -4 két 
kezes Pilottl (7 felv.). - Hegyi Anna 
(Pnccini-úriák).

Kamara (Tel Józs. 140—27): Erősebb a 
szerelemnél (Mia May-film)- — n11"
boszorkánykonyhája.

Mozgóképotthon (Tel. Józs. 182—82)1 
Napkelet hercege (8 felv.). — Osztrigás 
Miéi (6 felv.). . ,

OlympiA (Tel. Józs. 12S—47): Két ka- 
licabogár (6 felv.). - Sjtóm nkrek. - 
Othrlto rngu a velencei IVciK Mór.

Roval-Apollo: Mnr,/ Tudor 
ben: Mnrion Pnvlea). I’aramonnt-BMla*  
11 Tivoli: Eró^rbb u szerrlndKél (Ka 
May film).

Uránia: Marti Tudor (főszerepben: Ma
rion Davlvs). Paramount-Rádiua film.
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Négyezer menekült

but/irgyár és lnkborondezósi vállalat

állandó kiállítása
Bécsi ucca 6 sz.

nyomorog még vagonokban
Akik öt év óta laknak a pályaudvarokon — Tisztviselők és 

munkások a vagonok lakói

occa«4y>>

Kunz JőzsefésTársa
áruházában

f. hó 10-én, szerdán megnyílik

Művészi kivitelű egyszerű és luxus 

byt© r© k 
mélyen leszállított árban

A kiállítás megtekintése díjtalan

— A mi vagónunkal tiézzo meg az irr! 
Meglátja, milyen repotlósek vannak 
rajta.

— Az én esetemet tessék meghallgatni, 
öt óvó lakunk vágónbán...

Alig lehet őket megnyugtatni. Mind 
a 1

Nyolc-tíz évvel ezelőtt indult el az első 
vagon Erdélyből, moly menekülteket ho
zott és azóta nőm volt megállás. A háború 
és az azt követő Idők az emberek tízezreit 
tették földönfutóvá és szegények örültek i 
lm néhány kis bútordarabokat élőtökkel _ . .
együtt egy vagónba menthették. De a (egyik a maga baját, tartja 
vagonból nem lehotott kijöíini és ők ! sabbnak. 
egyik telet n másik után fagyaskodták 
igy át. Látásunk Int, szép csendesen meg-

Hotzei*
divatháza, IV, Kossuth Lajos ucca Ö

GQLOGNE WA1 EW.
NÖ-rzCAi
A testápolás 

legújabb 
szenzációja!

LEGALKALMASABB- 
LEGOLCSÓBB

KARÁCSONYI 
AJÁNDÉK 

Rendkivtll árajánlat, mig a készlet 
tart:

NŐI SÁRCIPŐ 

nyelve#, frnn- J HQcz.er I 

na fazon . . * » '
REITHOFFER I 
WI M ? A 8 - _____

veVexira la m.|j25c,f,| 
gyönv. fazon. Lwiíiis 

FÉRFI8ÁRCIPŐ 
abszolút meg- Ifin 
bízható minős. ’uuczer 
Nyélves francia 10R 
fazoa ............... ,"''e7er
Eredeti ReiUiof cr Wim- 
passing gyári mán vú. 
nyclves extra ÍR fi 
la minőség ... ,ÜUczcr 

Bjermsksái’oipfk 
66-75„ 

teveszőr liázicipő 
la minőség,át-nniníl 

____________  hajtósbörlalp.öü lUNcz. 
Magas csattos házicipök alacsony sarokká! 140 ezer, 
férfi részére 1C0 ezer. Tornacipői: gummitalppal, bi- 

vljrös gummitalppal v“'«“ SCHAFFER-oéőnél'

Amerikai gyártmányú.lé- 
tezö legele- í n_l | 
gánsabb fa- |250ezcrl 
zoiiban ... ■
Eredeti Reithoffer (Witn- 
pássing), ma-. _ j
gísszáru. fin. I J.JUczcrl 
tcycszörbcles.» >

l'ÉRFIHÓCIPD
linóm gyapjú- 11
béléssel, két- |3Q()ezei| 
Ca'flltos .... I -I

misárcipöítf-kitűnő ininöségl^J^,

vörös fiunimitalnnjl w ,
Döbrentci-tér4. Telefón : 5—71. Keresk. engedmény 

Vidékre utánvéttel. Alapítva 1808.

A szabadalmazott

Morakat.
Xdrmdn Harcéi
*v., Veres PAlné-utca 7. 
Telefon: Jósáét 101—75.

aUMMJYALP

tartói

magas sarokkal
v I x Es a 11 a n

elegáns 
Könnyebb a bőrnél. 
Kaptató JoindenOtt.

A következő vágón előtt egy lugas nia- 
..................  „ . rád Ványai vannak kitéve az idő jóludu- 
foledkozlok róluk, panaszaik mindenütt | latának._ Egy Aradról menekült özvegy 
süket fülekre találtak és 1 
decemberét írjuk, a 
borzadva tekintenek a Ml rémséget felé, 
mint annyi év óta minden tél elejéu.

És hiába védekezik a kormány statisz- i 
ttkávnl, mely kimutatja hány vagónla- 
kót helyeztek rendes fődéi alá, mikor 
nem beszél arról, hogy még 3-1000 a 
vágón lakók száma és nőm beszél arról, . 
hogy az utóbbi időben hány .njufob mene- j 
kiilt és kilakoltatott, került vágón lakásba. 
A megszállt területekről ugyanis állan
dóan érkeznek kiutasítottak, akik termé
szetesén azokban a vagonokban laknak, 
melyekben áttranszporáltűk őket a hatá
ron. Ezekkel a szerencsétlenekkel, akik 
hazaíiságuk áldozatai, pedig senki som 
törődik-

N nmetsnk, 
ahol 
hanem még nyomorognak is, mórt 
állam „B“-listára hivatkozik és som ál
lásba nem juttatja, som segélyben nőm 
részesíti ökok

A vagónlakókat a Má 
tartja nyilván,. ahol a következő felvilá
gosítást kaptujc:

— A budapesti pályaudvarokon 
vagónban, vidéken pedig 103 vagónban ; 
mintegy 500 —550 család lakik. Ez, a szám 
lényegesen kedvezőbb nz 1921-os statísz

il ikához kópost, amikor 4600 vagont fog
laltak le a menekülteknek. Bár állan
dóan jönnek újabb kiutasítottak, másfél 
óv óta — az időközi elhelyezések folyt
tan — a vágón lakók száma meglehető
sen egyforma. De újabban a beköltözést ;npni 
engedélyt is nagyon szigorúan kezeli a Me

,minden osztályában

bár most 1924. lanitóÁő lakik itt a kislányával. Keeor- 
vagónlnkók ép oly (vésőn panaszkodik.

| — Aradon akartam maradni, mórt 
( ugy határoztuk, hogy inkább ml tanít
suk a gyerokekot, mint a román tanítók.

‘ Tavaly a vizsgán azonban n román 
nyelvből megbuktam és kiút ásították. 
Kileno hónapja vagyok Pesten, állásom 
nincs és az államtól —• bár 15 évig hű
ségesen szolgáltain — egy Ollót támo
gatást. som kapok. Ezt a rossz vagont 
utalták ki nekoin, melynek a falait több 
rétegben papírral szőnyeggel kellett 
bevonni, mert a nyilasokért bejön a hi
deg. így is ha beszólok, a pára látszik a 

I szobában. Próbálkoztam a népjóléti ini- 
j nlsztí rlumban. do ott. minden ajtóra ki 
van írva hogy lakásügyben nem fógad- 

| nak. Hát hova menjek?
A Hzonxszédos vagónban

hegy vagonokban laknak, |
mindenféle betegséget szereznek. 1 Á szomszédos vagonban egy magas- 

az rangú Máv, tisztviselő lakik. Szomorúan 
meséli:

i — A negyedik telet töltöm vagónban. 
Édesanyám tavaly télen reumát és mell

igazgatósága hártyagyulladást kapott, a feleségemet 
pedig hörghuruttal most liolyoztcui el 

(kórházban. És hiába próbálunk két kály- 
618 j bábán is fűteni, mindnyájan megbeteg

szünk.
A következő vagonban egy kilakolta-

1 tott vasúti rí' 
. nek ezt 
meg. A felesége zokogva mutatja az or- 

' vosi bizonyítványt, hogy a vagónban 
, tüdőbajt kapott és az orvod véleménye 
szerint, ha tovább is vagónban marad, 
••"m él meg még egy telet.

u 1O ...... ; Mennél tovább megyünk, annál snlyo-
konnány és csak abban az esetben adja *abb  tragédiákat hallunk- 
meg, ha az. illető kiutasított igazolni 1 — Nekem már utaltak ki lakást — bo-
birja, hógy tud lakást, szerezni. Ugyanis széli az egyik de mert' egy újságíró 
a lakásoknak lefoglalt vágódok miatt a megírta az esetemet, hát visszavették tő- 
Máv. igen nagy károkat szenved, mert . lem és azt mondták, hogy legutolsó le
jei ontűs kocsihasználat! díjtól esik el. szék, aki majd kapui fog. Pedig ruogór- 

I-Iogy a hivatalos körök elaludt figyel- demelnők, mert öt apró gyerekkel már 
inét, felhívjuk c szerencsétlen emberek két éve lakunk vagónban. 
Szenvedéseire, ellátogattunk a pályaurl- 1 
varok vagónuccáiba, hogy közvetlenül •. 
ez uccák szomorú lakóitól halljuk a pa- .; 
nászok és sérelmek litániáját.

Rozoga falépcsőn felmászunk nz első 
vagónba. Somlai József törvényszéki fő
tiszt lökik itt, aki — mint megírtuk — 
nagy nyomora feletti elkeseredettségé
ben ki akarta irtani az egész családját. 
Most boldogan újságolja:

— Éppen ma kaptam értesítést, hogy 
kiutaltak részemre Pestszentlőrincen egy 
kétszobás lakást. Kicsit ugyan messze 
van, do fő, hogy rendes hajlékhoz ju
tunk, mórt még egy telet nem bírtunk 
volna itt tölteni.

— Tessék nézni ezeket az orvosi bizo
nyítványokat — szól közbe a lakk, égé — 
minden betegségem itt szereztem. Makk 
egészséges voltam égé® életomlien és 
tegnap azt mondta az orvos, hogy, ha a 
vagónban maradok, nem élőm túl a 
telot.

Közbon elterjedt a hír, hogy újságírók 
jöttek ki. Egymásután jönnek a szom
széd lakók és mind egyszerre kezd be
szélni!

— Hozzám tessék átjönni, két betegem 
is fokszik.

I

aktárnok ütött tanyát, aki- 
a Máv. kegyelemből engedte

Meinl legfinomabb 
tea keverékei.

A 2. osztály húzása 
már jövő héten

stetrcsu tsnaw«

Súlifcsijeliegség^

Negyed IT

15.000 K 11
Fél

30.000 K

Kót kisgyerekes anya invitál meg egy 
igazán bújosnn berendezett vagónba :

— Csak reggel tetszett volna eljönni 
— árad belőle a panasz — olyan ez a 
vágón bőiül, mint a háztető. A bútor óh 
az ágynemű deres lesz, csupa víz min
den. De ez nemcsak nálam van igy, 
mindenki panaszkodik erről.

Minek folytassuk T Az esetek szám
lán sorát tudnók felsorolni. Minden 
vagonban ogy-egy rettenetes tragédia 
húzódik meg, melynek vágó egy rövid 
rendőrségi hír. És a hivatalos körök 
ezt nem veszik tudomásul és nagy nem
törődömséggel pusztulni hagyják az 
emberek százait. H. E.

izonkívíil posta- stb. költség 3000 kor. 
Kérjük, hogy sorejefjyét 

mindenkisür(>sen 
újítsa mep, 

különben minden további 
Igénye olvésx!

Fapapucsot, facipőt és mindenféle börclpőt 
készít az

UNIÓ
cipő- és papucsgyár

Budapest Vll, Dohány u. 16. Tel.: József 126-41

Hócipő 200 ezer kor.
SHrcIpS eiadéu és (avitAs. VADASZ

K
mlUsam, Szerecsen ucca 50 (souterrain) 
st Ferenc tér és Nagymező ucca között

emésztik a íxervezet erejét

A legjobb ápolás és Kezelés mellett is 
szükség van arra, hogy a betegség és 
láhbadozás tartalma alatt a beteg szer
vezetébe olyan Koncentrált táplálékot 
juttassunk, amely visszaadja elvesz
tett erejét, fokozza ellenálló Képessé

gét és újraépítse a leromlott testet.
Ilyen erősítő tá nszer az Ovoraaltine, a reggeli és uzson
natejhez 2—3 kávéskanállal rövidesen talpraállít. Ara 
dobozonként 37 400 és 64.600 Kforgalmi adóval együtt 
Mintát és ismertetőt ingyen küld a Dr. Wander gyógy- 
•zer- és Upszergyár Rt., Budapest 100. postahivatal

HORVÁTH ÉS HALASZ 
ív, váci u. 26 női és férfidivatkelméK és selyemkülűnlegasségeli áruháza aiapnvaiass 
Raktárunkon az utóbbi IaKK AVAR*  (női- és férfiszövetek,
hónapokban felgyülemlett sswCSfmosóártik, 1, 2, 3, 4 méter

feltUnfien öltsön Árusítjuk
További kedvezményként a t. vevSkBzBnségnek figyelmfll, minden, legalább egy milliót MtevS vásárlásnál 

karácsonyi ajándékul Ingyen adunk 
•gy ruhára való (3 m.) grenadint kiválasztott színben és mintában. Mindenki meggyőződhet, hogy a 

fontiekkel páratlan kedvezményt nyújtunk.
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Jl KJIOE nem dili M 
a TTC elleni bat no ki 

mérkőzésévé
K II. osztályú válogatott csapat pécsi 

Hzer<-plédéből kifolyóan támadt kellomot- 
len tooldens következményeként felfüg
gesztett játékosok közül az MLSz. fe
gyelmi bizottsága tudvalevőon vissza
állta l 33-as, 1 TTC és 1 Uúsiparos-játé
kos játékjogát, míg Gutwillig (BAK) ás 
Tóth. (KAOE) játékjog felfüggesztését

SPORT

Tóth (KAOE) JátcKJOK ieiiugg«w6it»«i 
fenntartotta. A két érzékenyen sújtott I 
egyesület imái fonyegoUWJtt, hogy 1 
amennyibon a fegyelmi bizottság nem j
vonta vissza határozatát, úgy vasárnap 
nem oltanak ki bajnoki mérkőzésükre. A 
BAK •’nnc.k ellenére játszott, míg

n KAOE beváltotta fenyegetését és 
nem átlf ki a TTC ellen kisorsolt 

bajnoki mérkőzésre.

ezzol súlyos fegyelemsértést 
amelynek esetleg nagyon 

következményei lehetnek ar, 
nézve.
a le nem j átázott bajnoki

Befejezték 
az őszi fordulót 

Hu. utolsó bajnohi vasárnap nem hozott meg
lepetést — Jlz MTK-nak és a BTC-nek egymás 
eiien lejátszandó mér&özése van már csak 
hátra — ZZz MTK károm pontelönnyel vezet, 

utolsó a BTC és a BEMC
változatos játék következett és a táma
dásból mindkét csapat kivetto részét A 
37. percben Bene húsz méterről várat
lanul lőtt, melyet Neuhaus nem védhe- 

, hetf. Szünet után a III. kerületiek tá
madnak, halfsoruk azonban nem sokáig 

I bírja a tempót és a kispestiek veszik át 
az irányító szerepet. Félidő végén még

A biró sípja még egy hosszú, elnyúj
tott hangot adott és a tarka dresszbe öl
tözött játékosok levonultak a pályáról, 
amely a tavasz első langyos, rügy fakasz
tó vasárnapjáig bozárv.'t. a futballrajon
gók mögött. A nagy klubbok játékosai 
pakkolnak és lázasan készülnek a kül
földi túrákra, amely új lehetőséget ad az . ......... — „
álamatőrség keserű kenyerén élő futbal- próbálkoznak a Vívók támadásokkal, de 
listáknak, hogy klubjának legutolsó tú- a kitünően védekező kispestiek ellen nem 
rája óta lesoványodott tárcáját egy 
kissé felhizlalja mosolygó lírával, jóféle 
pezetával és büszke francia frankkal. A 
szerényebb egyesületek beérik az arany
márkával is. A kisebb egyesületek ama
tőrjei pedig sutba dobják a stoplis ci
pői, lábukra lakkcipőt húznak és a tánc- |

A KAOE 
követett ©1, 
kellemetlen 
egyesületre 

Az MLSz.............. .....
mérkőzés két pontját a szabályok értel
mében ellenfele javára írja, ottöl elte
kintve azonban nincs kizárva annak le
hetősége frun, hogy

KAOEA — miután bajnoki mér
kőzésre elfogadható indokolás nélkül 
nem állt ki — törlik a bajnokságért 

küzdő egyletek sorából.

Hír szerint a KAOÉ-bon nem okoz ez 
nagy gondot, mert nz egyesület egyéb
ként is fel akarja oszlatni futbalkvzak 
osztályát, mert a mai a matőr-rendszer 
mellett az ogyosiilot képtelen kielégíteni 
n agyigény fi játékosait és így, amíg a 
professzionizmust bo nem vezetik, az 
egyesület szünetelteti kívánja futball- 
HznkoMztályát. A vasárnapi bajnoki mér
kőzések eredményei a kösetekzők:

33 FC - KTE 0 : 0, 
MTK -Postás 1 : 0, 
UTSE -BAK 2 : 1. 

MAC—Husiparosok 1:1. 
TTMTE-Tőv. T. Kör 3 :1, 
TTC—KAOE (elmaradt).

A vasárnapi utolsó bajnoki 
után a l _ 
kezó:

1. Ékszerész (20—5) 21 
(18 10) 19 pont. 3. -----
<12 .90 14 pont. <1. TSv. T Kör <21—191 «W»te»ück ««» - W Mtez‘k - mog 
.. . e rnv va» pecsetelve. Nem híswuk, hogy a ta-

t KW A ^11) 11 nnnt 1 VBSRZnl pótolni tudja súlyos pontveszte- (13-15) 13 pont, 9. KTE (8—U) 11 pont. ■ .
10. Postás (.18 24) 9 pont, 11. UTSE; ,
dj. jlj rí popt. 12. KAOE (15-23) 8 pont, Hofzletrs eredmények: 
13. UMTE (9—19) 8 pont, 14. BAK (12—21) ' NSC—UTE 2:1 (6:1)
G punt. • Hungária út. Biró: Schiller Gyula

A zárjelben levő s/.áhiok az adott éá | 
kapod gólok számat jelentik. 1 A Nemzetiek pompás csapata ismét be

igazolta, hogy kitűnő eredményeit nem'
_ is XéJl?l?nnck/ ‘napának köszön-; ost)K „ronlmn
M flétfót he‘l- S>néP- nívós te izgalmas mntktete- erőteljesek és veszélyesek. Még az olsö

vánáovdtimévközésék ník '01tunk. v“9“t»p. ' t'tl’|1,'nk , fi:.li(1Sb(,n j.ét ^„<,0 goihoz jut »z mtk.„ _ - 111Z'ln!ian ,az, en™; >;« nirttellnpL- Al pgyi]( koM1erböl, a másik pedig Jeny
1?. k .?U jiy. a,-..UTK intenán, el en-ls^p Evéséből keletkezett. Nagy telény- 

™l(\.^n™,kaT!1:1.a C“<al>“ •k‘(u!’,un>o került a bajnokcsapat a második lói- 
. y • ‘r1 eSnto ‘f®0 íb|id6beI1- «0,ndr «' ^„„erezve* ■ »« « donte.t ent nmgm-domelt volna. Az i„ tebdrf(, Ms,6kik éK „ „óiba jutiatja „

xettaVXCal |e tó percekben az NSC szép támadó- A 37. Vcrcbe» e,lh-a mirkM,
A hétfői ünnepnapon lebonyolított lakci. ba" ..vol< alkalmunk gyönyörköd-!gólja. Senkey beadását Orth 

M“,\ *7*̂  *«i.in«ii  '«»•«-[A-aptííooí bevágja. Még egy gólt 
vezeteshez jut. A 9. percben . a bfr(-j azonban offside címén 

A sors különös szeszélye'folytán I. ' »onn megszokik egy labdaval, a vényieleníti.
t kornervonalról centcrez és a labdát Ar- 
gyclán védhetetlenül küldi a kapuba! Vasas—BEAC 3:0 (1:0)

A7, NSC a kapott gól után komé- [ üllői út. Biró: Schreiner Károly. 
nyen támad, azonban sikertelenül. Fél- . .
idő végéig változatos mezőnyjáték. Szü.; A BEAC nem m volt olyan rossz ntolso 
net ntán, a 10. percben a Sóimtól ka- ’’ r™'.1* .. ??. pa
polt labdával nenmv ZZ. kteW«<Zíf. k M'ni'két félidőben aokat támadott és ha 
27. pereben Argyelán és Csontos ossz-lea"U™.‘ ’™. 1<,t,ek vol"» “ 
Játékából utóóbt gólt 16, a btró azonban «?’“*.  tolta h ta-
offside elmén nem adja mog. A 42. perc- ™'"a r?”1!'0?1 ?•
ben ZZétnnw ZZZ. /.orneréM/ SpiL mep- iBEAC-támi.dfasnl kezdődik a mérkőzés 
srrert „ f.kctc/ehérck quő-.I,; göWf. ™ M P»?Ur frontban van A
Az UTE belefekszik a Játékba, ered-ércben egy VasM-tamadtenál Fór- 
ményt azonban már nem tnd elére!. e’VgS JSX.t eÍU?

KAC—III. kér. TVE 2:0 (2:0) 'kapura rúgja és a labda a rosszul he- 
Lóversenytér. Biró: Fenyves Miklós, 'ly^kcdő Gaál mellett utat talál a háló

iba (1:0). A második félidő elején Szent- 
A KAC győzelmét, mnr az első félidő- 'miklóssy lévl a második gólt. Kutruc: 

ben biztosította. Már a 2. percben meg-;összeütközik ErharddaL megsérül és ki
szerezte a vezetést, mikor Xeuhaus egy áll. Helyét Király foglalja el, a Vasasok 
hátraadott labdát védve, azt kiejtette azonban tíz játékossal újból fölénybe

tudnak eredményt produkálni.
FTC—Zugló 3:0 (1:1)

Üllői út. Biró: Schissler József.

Az FTC elejétől végig nagy technikai 
fölényben volt, amelyet Zugló esapata

Gerenda#- 
emlékverseny

a szöveteóg versenyét, mert 
teltette meg a régi WpvieetfMaXíSf 
Pedig a verseny megérdemelte tea?”*’ 
nagyobb közönséget is. 4 veLZ’ ? ’ 
ben Brüll Alfréd, u MBOSzete"ÍT ioz'

gyárral való birkózás kösb<£,

Pehely,My: 1 Harmath ÍMTF1 , v. meth (MTE). 8. Lengni 1 »•*-
wSth h’ ellenfeleiket ’ v^te
mete“teV^ met’Ilár Miménél Né: 
meth feladja a versenyt. 
hWffi uvjr®- * *■

(Va™)'""’" L B'ldÓ (FT0)- 2-

X A BBTE disztornája. FolejthefAtU nül szép és élvezetes látv.fnZk vrfí 
rnniim moó.nnr. .. _pől, lábukra lakkcipőt húznak és a tánc- !d,1’va7ágOkkal nróbá t ellensú verni Az I t ? P z 6Jvozotes látványnak vrft 

tetem hódító illatú atmoazfcrtjában fog-;- te UÍX"? 3“^'"’ az m te
Jók kiépíteni az, fatballstezón tán.- ““<■»cz'° ko4on»ep, amely zaateláaig töl-
dalmait. Legtöbbje azonban korcsolyát I tette meg^ a liudapesli (Badai) T
köt lábára te a teli sport gyönyörei bi- izIÓ'■s0, M>>»itett, ha-
ionjára tnb'dtetni fogják velük azokat a jPéltlIJ vógói~ nem változik a Selróot np'i'p'' A< a nccai ternacsarnokát. A 
vMzedeimokot, amolyok' hétr<n;hétre lo-' Saiin,,t n7i 5. Jrebaí ismét Kele- ..‘.'‘“’S.T’A441- an)a,yzonyúra feledtetni fogják velük azokat, a

i Szünet után az 5. percben ismét. Kelő- sportéletben felülmúlt 
J wn labdája terheli a zuglói hálót, majd 
ja 42. percben Kelemen és Tóth összjúté- dúló dallamára

Wlkpdt.k rájuk a futballmeccs izzó hnn-l labJ,ijo ter))cl| n f
gulatuban. j -----k*-.- . - ....

A Hungária úti pálya kapuja azonban , kából az FTC megszerzi harmadik gól- 
még egyszer megnyílik, hogy befogadja ját is.
az MTK—BTC meccs kicsiny, de elszánt ; ,
közönségét. Az érdeksenek egyáltalán [ . A AC—BTC 1:0 (1:0)
nem ígérkező mérkőzés egyik klub szem- ■ Loversenytér. Biró: Iváncsics Mihály. 
pontjából som bír fontossággal. AZ MTK j Hullámzó jdtók, eleinte némlBTC- 
CM helyén mar aem valtosta tat a , KI6nny(ll> k6sőbb 0Mmban ffiindkét osa.

Menthetetle-| w formin rtgJé, Umaűé.
núl utolsóelőtti. ■ «Akhól A esatíí*«ornk  gólképteleneége

! Az utolsó bajnoki vasárnap unalmas'azonban eredménytelenségre kárhoztatta 
ivóit. Talán az NSC-nek nz UTE fölött j mindkét csapatot az első félidőben. Ujrn- 
j aratott győzelme az egyedüli, amely fel-(kezdés után inkább a VAC-ot látjuk 

frontban. A 23. percben Ivanovszky be- 
’ ’ l Lébi megszerzi a mérkőzés

egyetlen, egyben győztes gólját. A ká

, .. . * ......... mlndtp eddig
rendezett^ tornaunnepólyt. A Budai in*  
—/■“ .‘“-‘“‘a történt felvonulással 
vett© kezdetét a disrztorna, amelyen 55 
férfi, 26 nő, 28 ifjú és 28 bakiig leány, 
végül 25 apró s/őko baba vett részt' tor*  
nász-drészben. Megkapó látvány volt, 
amint az őszhaja Andor Endre min. ta
nácsos mellett ott tipegett egy piciny 
négyesztendős leányka ugyancsak tor*  
nász-dresszben. Megkapó látvány volt,l’iii. Mvenu rusz».i u taiuaaa- ------ .sz.vuny von,

ivókból A csatársorok gólképtelenségo u^iin a férfiak tagszabadgyakorlatokat 
nrzmlinn nmrhtlAnvfnUncáorn Vtí o té— IHUtalfilk be. öt OROTlíirt nhnannv nv>. I_

yjv/.riuin nu ----- -
____ __________ forduló keltett© az érdeklődést. Az MTK nagy 

bajnoki táblázat képo a követ- gólaránnyal győzte le a Törekvést. Az\adásíiből 
|FTC 3:0 arányban Zuglót, a VÁC l-.0-ra egyetlen, v.yyuvn vj/usma yuipu. *»-

• -5) 21 pont. 2 TTC R BTC-t, a KAI1- 2:0 arányban a III. kor. ^ott gól után észbekap a BTC is, do már 
3 33FC (18—6) n']K>nt. a Vasas a teljesen letört I későn. A kitünően fungúló VAC-véde-

-9) 16 pont. 5. MTK ! :t:íl arányban. A rokonszenves ,lom minden veszélyesnek ígérkező táma-
(». Főv. T Kör dast már csirájában elfojt.

MTK—Törekvés 5:1 (3:1) 
Hungária út. Biró: Kiss Tivadar.

A Törekvés súlyos veresége ellenére 
is pompás futballt játszott. Vereségét 
tehát csupán az MTK kivételes képes
ségű két. csatárának: Orth és Molnár ki
tűnő játékának köszönheti. A vezető 
gólt mindjárt, a mérkőzés elején érte el 
a bajnokcsapat Molnár révén. A Törek
vés keveset támad ugyan, ezok azonban 
>.MIV|,|VOCR .r.TovíjDOun. .u<K a/, wioü

'ótenénk ifólldőben két újabb gólhoz jut az MTK.

szép lövéséből keletkezett. Nagy fölény-

............  ünnepnapon lebonyolított (akcióiban volt alkalmunk gyönyörköd- legnzcbh gólja. 
andordí jnmrkőzések közül különösen ’ TE azonban^ egy váratlan tá’oa-‘/,-apdsbóí

Vasas—BEAC-mérkőzés érdemel ©mii- “c“ *•-  4~*  * ° K -
lést.
«. BEAC a vasárnapi bajnoki mérkőzés 
után hétfőn ismét összekerült, az egye- 
toinistnkknla Corinthián-díj döntőjéből). 
A Vasas hétfőn innét húrom gólt, lőtt 
ellenfelének Kdében, Hímmer és b'senf- 
miklóssy révén. A BEAC egyetlen gól
ját Kertész lőtte.

A Magyar Kupa vándordíjmérkőzései 
porán a IT. osztályú KTE lelkes játék 
után 2 ; 1 arányban verte a vasárnapi 
mérkőzéstől fáradt olsőoeztúlyú ellenfe
lét: a Zuglói VII. k©r, AC-ot, míg a 
KAC—VÁC-mérkőzés döntetlenül vég
ződött.

jÖVÍMC r.ált férfi. 

ru*A«.  ••hérnomut, kstona'ahm ctb. 
Frlatfwr, RBkk Srilárd u. 22.111. 19 Tel. 1.62-48

SZAKORVOSI
»«pRíkócxi-út 32. |. rm. | RőkutMl siemben. F

KIAIIItftsl termák:
Hudapr.l )■///, ó'.'/A ,e.
/pur/elrj, mii, Baross a.»
Télé) SnhitóJóztitf 9—él MŰIN*

lőtt 
ér-

mutattuk be. öt csoport alacsony nyúj
tón, két korláton, lovon és ugrószekré- 

| nyeu produkált szép teljesítményeket, 
majd a gyermekek szép gyakorlatai ra
gadtak tapsra a közönséget. Az I. kér. 
Verbőczy-reálgimnázium ifjú tornászai
nak fegyelmezett módon keresztülvitt 
fabotgyakorlata i után, amelyet Kmctyká 
Lajos torna-tanár vezetett, a BBTE 
Toldi-vándordíját nyert liiros hölgycsa- 
patának Jubotgyakorlatai keltettek nagy 
hatást. Ezután a leányok ritmikus gya
korlatait tapsolta meg a közönség, ame
lyet zeno kisért. Végül Hoffcr és Erdőd}/ 
magas nyújtón végzett gyakorlatai vál
tottak ki tetszést. Hymuusz és elvonu
lás fejezte be a gyönyörű ünnepélyt.

X A Magyarországi Sporthirlapírók 
Szindikátusa december 11-én, csütörtö
kön este 9 órakor tartja alakuló-köz
gyűlését a Sárinann-kávéház külön he
lyiségében. Az előkészitőbizottság kéri a 
napilapok sportrovat vezotőit, hogy a 
közgyűlésen okvetlen jelenjenek meg.

X Bécsi eredmények. A Bécsben ven
dégszerepelt lombergi Pagon 6:0 arányú 
súlyú vereséget szenvedett a profesz- 
szionalteta Simmeringer SC-tol. — Ab 
Admira 3 :1 arányban gx^zött az Ama*  
teure ellen.

X A bajnokság állása. 1. MTK (34—7) 
19 pont, 2. FTC (84—16) 16 pont. 3. Vaou 
(18-13) 14 pont, 4. VÁC (11-9) 18 pont, 
5. NSC (19—17) 13 pont, 6. KAC (13-B) 
12 pont, 7. III TVE (8-10) 11 pont, 8. Tö
rekvés (22-19) 9 pont, 9. UTE (11—11) 8 
pont, 10. Zugló (10—20) 7 pont, 11. BTC 
(7-14) 5 pont, 12. BEAC (3-33) 3 pont, 
(A zárjclben lévő számok az adott és ka
pott gólokot jelzik).

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkladóvdnalat.

Fiatalos,üde 
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kalsar- 
llng HYVARJON szApttóazere, ■dada 
K 30.00). Főraktár: Tőrök-gyógysiertO. 
Király ucca 12. szám. . Opera‘-gyógy- 

szertár, Andrássy út 26. szám

uaiionuvH muuuv >euve, azt Kiejtette .azonban ui jaicKossai ujdoi fölénybe 
kezéből és a kispestiek ügyes, fiatal fe-!kerülnek és Takács révén érik el harma- 
aezete. Raix a hálóba nyomta. Ezután |d»k góljukat.

Meglepő árakat tizetek 
viselt févftvukáképt 
Werthehser Gy. Zichy Jenő u. 23. Telefón 532-61

Egervávy és Társa |roW, müvéiil factll
mübutorgyár l*rok  As Intsrfsurok

llnnMUI ot ,,UttA00XBM"HwWH4««iiy«mü M, WrfwtW|i>l«i IWHtk *WM  -


