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A pénzügyminiszter 
programbeszédet mondott

Rétság, december U.
Búd János ,m. kir. pénzügyminisz

ter szombaton és vasárnap bejárta 
a rétsági választókerületet, felke
reste az egyes községeket és ismer
tette programját. A minisztert kőr
útjára nagyobb társaság kísérte el.

A pénzügyminiszter nagyobb be
szédben ismertette programját és 
többek között a következőket mon
dotta: , ,

— Csak az a társadalom egészsé
ges, melyben az egyes társadalmi 
rétegek között meg van a kjegyen- 
litödés. melyben nincsenek nagy el
lentétek. kiélezett átjne uetek.

— Nekünk a gazdasági élet min
den vonatkozását meg kell erősíte
nünk, oly gazdasági politikát kell 
folytatnunk, ípely megmutatja, hogy 
a jövőben is fel tudjuk ■venni a 
küzdelmet mindenütt, ahol a ma
gyar kérdés, a magyar elme ötven 
év alatt már annyit alkotott. Ma 
egy pöli Ilka, lehetséges csak, amely 
fele haladni kell, ez az ország meg- 
crösödésé.

— Konstatálom, hogy a demokrá
cia felé halasak, de ez ne az a de
mokrácia legyed amely csak a szen
vedély eket.kelti fel. Az az igazi de
mokrácia, amely a szenvedélyeket 
le. tudja nrérsékejijj, amely az ellen
téteket ki tudja egyenlíteni, amely 
a főártól kezdve az utolsó munká
sig mindönkit egyesit egy és ugyan
azon cél szolgálatában.

Szombaton 
kezdődik a Ház 
karácsonyi szünete

Scitovszky Bőin házclnök a legköze
lebbi munkaprogramról

A nemzetgyűlés uj ülésszakának 
megalakulása a bizottságok össze
állításával befejeződött, ugy hogy 
hétfőn a parlamentben már érdem
leges árgyalásra kerül a sor. A Ház 
munkarendjének alakulásáról meg
kérdeztük

Scilovszky Béla 
házclnököt, aki a következőket mon
dotta a B.éfői'' Napló munkatársá
nak:

— Hétfőre mentelmi ügyek tár
gyalását tűztem ki. Ezekkel még 
aznap végzünk, ha nem, ugy a 
keddi ülés napirendjére 1. a men
telmi ügyek folytatólagos tár gyalu
sát 2. a fővárosi törvényjavaslatnak 
kormányzó ur által visszaküldött 
szakaszának vitáját javaslom ki
tűzni. A fővárosi javaslat, vissza
küldött szakasza előreláthatóan nem 
fog nagyobb vitát provokálni és 
ebben az esetben sor kerül még 
kedden a pénzügyi bizottság előadó
jának a felhatalmazási javaslatról 
szóló jelentésének beterjesztésére is. 
Szerdán az indémnltás kerül sorra, 
amelynek tárgyalása négy napnál 
tovább nem tarthat, de remélem, 
hogy három nap alatt is letárgyal
ják. Ez esetben szombaton harmad
szori olvasta következik és megkez
dődhetik n parlament karácsonyi 
sziinete. amelynek tartamáról még 
nincs döntés.

Husko ezer szótöbbséssel jyízött 
n bizDlmiférfiflli mesúllapitúsa szerint

A fajvédők csúfos kudarca Miskolcon — A terror minden eszközét felhasználtok 
A hivatalos apparátus feltűnően támogatta a fajvédőket — Este 9 órakor zárták I*  

a szavazást — Hétfőn reggel bontják fel az urnákat

Milliós fogadások Huska Vilmos győzelmére
Miskolc, dec. 11.

Szombaton és vasárnap folyt le Mis
kolc első kerületében a pót.választás a 
nemzeti demokratapárt Jelöltje, Huska 
Vilmos ipartestületi elnök és a fajvédő 
egykori főispán, Borbély-Maezky Emil 
között.

Az első választáson még három jelölt 
küzdött a miskolci mandátumért, az első 
választáson azonban Tárnán Gyula dr. 
kibukott « így. a választás a demokrata 
Huska Vilmosra és a fajvédő Borbély-\ 
Maczkyra szorult.

A pótválaaztáfit megelőző választási 
agitáció féktelensége hallatlan arányo
kat öltött a napokban.

A fajvédólábur egész vezet kara le
vonult Miskolcra és a terror minden 
eszközével próbálkozott azon, hogy a 
szavazók jóindulatát Borbély-Maezky 

számára biztosítsa.

Londvui István a Magyar-. Jövő kurzus- 
lapban oldalas vezércikkekben öltögettó 
nyelvét a demokrata jelölt feló s köz
ismert mentalitásával nőm kímélte a 
nőket sem. Gömbös Gyula hirtelen legi
timistának maszkírozta magút Borbély- 
Maezky érdekében s az erősen legiti
mista érzelmű város előtt Rakovszky 
Istvánt, a legitimisták vezérét vádolta 
meg Károly király haláláért.

Rémit gettók a a miskolci választókat 
a Hétfős-féle „rózsalovagok" megje

lenésével is.

Rcisingcr Ferenc, Miskolc II. kerületé
nek szocialista képviselője azonban meg
nyugtatta a választókat, hogy a Héj- 
jasék szembe fogják találni magukat a 
munkássággal s a fajvédők erro le
mondtak a „rózBalovagokról".

Feltűnő volt, hogy
a hivatalos apparátus szinte támo

gatta a fajvédő a gitártól,

míg a polgárság és a munkásság agi
táció-szabadságát meglehetősen
tozták. így a fajvédőknek a tilalmi idő- 
ben is guílUst engedi'lnézett a rendőrséu, 
ami ellen a demokratikus szövetség til
takozását is jelentette be a miniszter
elnöknek.

Nagy feltűnést és izgalmat váltott ki, 
hogy a választás első napján, szombaton 
rogirol a Heoocli llirlnp cínK napilapot 
az ügyészség utasítására a rendőrség 
elkobozta, sőt a szerkesztő. Aüu'áus 
Sámuel ellen az ügyészség letartóztatást 
indítványt tett a vizsgálóbírónak. Erre 
azonban nem került sor, mert a vizs
gálóbíró nem látta szükségét a letartóz
tatás elrendelésének.

Szombaton kezdődött a szavazás mely 
hót körzetben folyt. A liberális ellenzék 
részéről Benedek János, Mtay Ernő. 
Nantl Emii, FíbU. Béla « iniateiw 
nyolc szocialista képviselő volt jelen, 
akik minden egyes szavazó kvrzetnoi 
állandó pepnanenclúbiin voltak, hogy az

esetleges agresszivitásoknak és a sza
vazók illetéktelen befolyásolásáuak ele
jét vegyék.

A fajvédő-vezérek valamennyien Mis
kolcon tartózkodtak s a „Magyar Jövő" 
kurzuslap szerkesztőségéből irányították 
a választásokat. Különösen a nők buz
gó) kod tak erősen a fajvédő-jelölt érde
kében.

Szombaton reggel az első órákban a 
szavazás meglehetősen vontatottan in
dult meg. Kevéssel utóbb terjedt cl a 
kire a lleggeli Hírlap elkobzásának s 
erre hirtelen. megváltozóit az utca képe.

A csöndé miskolci uecúk egyszerre 
megélénkültek. A városban izgatottan 
tárgyalták az elkobzást s a déli órák
ban erro a választók csoportosan já
rultak az urnák elé.

Hirtelen oly ideges izgalom szállta 
meg a várost, hogy szombaton a 
választás lezárásáig a szavazójogu- 
sultaknak több mint háromnegyede 
mintegy 341Q-en nem szavaztak le.

A. szombat esti lejárás titán az urnákat 
beszállították a városházára, ahol a 
prtok ellenőrei vigyáztak az urnákra 
vasárnap reggelig.

Vasárnap reggel mindkét párt teljes 
erővel feküdt bele a választásba. Az 
uecúk szokatlanul megélénkültek. Az 
emberek csoportokba verődve tárgyal
ják az eshetőségeket.

Mindenki biztosra veszi Huska győ
zelmét.

Délután .*>  óra tájban jelent meg az. 
első kommüniké a leadott szavazatokról. 
Eszerint eddig az időpontig 5092 szava
zatot adtak le.

Ettől kezdvo még fokozódik az. iram. 
Kocsik, autók szállítják az urnákhoz, a

A BAGER kiegyezett hitelezőivel
Az összes följelentéseket visszavonták — Ötven 

százalékot kapnak a hitelezők
A BAGER igazgatósági tagjai kö

zött — mint ismeretes — a passzí
vák részbeni fedezésére megegyezés 
jött létre, melynek alapján a hite
lezőkkel megindullak az egyezke
dési tárgyalások. A tárgyalásokról 
dr. Erdős Ferenc ügyvéd, a Holdin 
gus Bank ügyésze, a következőket 
mondotta munkatársunknak:

— Meg van az alap arra, hogy a 
hitelezőkkel egyessé”' jöhessen létre. 
Bizonyos kategóriákba osztottuk 
őket és csoport ónk int tárgyalunk 
velük. Naponta átlag tiz hitelezővel 
tárgyalunk, akikkel eddig minden 
esetben sikerült is a megegyezés. A 
vitás kérdések eldöntésére választott 
bíróságokat alakítottunk, amelyek 
tőzsdebizoniányosokból és ügyvé
dekből állanak. Az ügyességet 50

szavazókat. A fajvédő táboron bizonyos 
lanyhulás érezhető, míg a liberális tá
bor még az esti órákban bőven ontja 
szavazóit.

A választási elnök a szavazatok le. 
járását esti 9 óra 1 percben állapí

totta meg.

Háromnegyed 9 órakor az egyes kár*  
zetok szerint a kövotkező a helyzet. La*  
adtak az

I. körzetben 856
II. körzetben 903
III. körzetben 904
IV. körzetben 767
V. körzetben 639
VI. körzetbe 653

VII. körzetbo 690 szavazatot
Közben híre terjedt, hogy
a fajvédők halottakat is leszavaz*  

tattal;.

Még nagyubb izgalmukat leélt fel a pol
gárság körében, hogy a városi fogatok 
u. fajvédők szórványos szavazóit szállít- 
jók az urnákhoz.

A választás hevességére jellemző, hogy, 
a pótválasztáson közel 200-zal több sza
vazó adta le ezavazatát.

Pont 9 óra 1 perckor lezárták a sza
vazást. A megállapodás szerint a hét 
körzetben összesen 5163 szavazatot ad« 
tak le.

A városban egyébként a szavazás le
zárása után is nagy élénkség volt. 
Mindenhol a választási esélyeket tár
gyalták. Általános a vél ómény, hogy 
Huska. Vilmos 600- 1000 szótöbbséggel 
győz n fujvédő jelölttel szemben.

A szavazó urnákat egyébként hétfőn 
reggel bontják fel és az eredményt dél
után 6 óra körül hirdetik ki.

százalékos alapon kíséreljük meg. 
Az összes hitelezők visszavonták fel*  
jelentésüket, az eljárás inegszüut a 
BAGER ellen és Molnár a házi őri- 
zetbevélel alól is felszabadult.

— A tartozások összege 37 milli
árd. amivel szemben 15 milliárd ak
ti va^ áll rendelkezésre. Az aktívák 
átvételére Követeléseket Kiegyen
lítő Rt. eim alatt rész vény társasá
got alakitól fűnk, melyek a szanálást 
fogják elvégezni.

— December 22-éro összehívtuk U 
BAGER és a Holdingus Búnk köz
gyűlését. amelv n felszámolást ki 
lógja mondani. Biztos ru vészein, 
hogy esődöTikivülP kónyszen'gyeRseg 
bejelentésére nem kerül M>r. ha non 
minden hitelezővel sikerül 
egyeznünk.
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Elfogták 
a buda; nyaralók 

betörőit
Bgy év alatt negyven betörést 

követtek el
- A Hétfői Napló tudósítójától. -

A Teleki téren r a zz I ázó dotektíveknok 
feltűnt egy munkásruhában járó fiatal
ember, aki orvosi műszerekül akart el
adni. Kénlőre vonták, mire a fiatal
ember, Heim <1 (nncf 21 éves napszámos, 
zavart feleleteket adott ós sehogy roih 
tudta megmondani, hogy az orvosi mű
szereket honnan szerezte. A detektívek 
bevitték n főkapitányságra, ahol Hóim 
rövidesen beismerte, hogy 
a Munkásbiztoeító Fő uccai 
valók, ahová két társával 
rom nappal ezelőtt,

Heim vallomása alapján 
bűntársait,

Ugrón Gábor 
ijesztgetésnek tartja a rend

javaslat benyújtását
A be Ugymlnicztart ígéret köti a névjegyzékek kl- 
Igazitásárói szélé törvényjavaslat benyújtáséra - Vita 
nélklll fogadják el a fővárosi javaslat visszaküldőn 

| 10. sraKaszát
| A nemzetgyűlés keddi ülésén kerül
sorra a fővárosi törvényjavaslat vissza
küldött 10. paragrafusának tárgyalása. 
F. Szabó Géza új szöveget fog a Ház elé 
terjeszteni, amely csak abban különbö
zik a régitől, hogy a bennefoglalt ellen
tétet oliminálja, amennyiben n Tiszt-

külön egyszakaszos törvényjavasla
tot fog a Ház elé terjeszteni.

I

előállították
Schuszfer J őrsöt 28 éves 

elektrotechnikust és Patar László 24 éves 
gyárimunkást. Kiderült, hogy hárman 
már ogy év óta betörőbandát alakítottak 
és több mint 40 betörést követtek cl. ök 
törtek bo a Medve uccai iskolÁ fizikai 
szertárába, a Műegyetemre és a legtöbb 
budai nyaralót ők fosztották ki.

Orgazdáik között ogy fővárosi orvost 
is megneveztek, aki a műazorekot vette 
meg tőlük. Az orvost vasárnap délelőtt 
beidézték, az orvos azonban beigazolta, 
hogy jóhiszeműen vásárolt az elektro
technikustól kisebb műszereket és nem 
tudhatta, hogy azok lopásból szúrmag- 
lak. Az orvost kihallgatása után clbo- ' 
csájtották.

A három betörői letartóztatták, orgaz
dáik ellen pedig folytatják az eljárást.

amolyben lehetővé fogja tenni olyan 
egyéneknek a fővárosi választói név
jegyzékbe való fölvételét, akik a nom- 
z^gyülési képviselőválasztói listákon 
nem szerepelnek.

Munkatársunk megkórdSEte Ugrón Gá
bort, mi a véleménye azokról a hírekről,

az

n műszerek 
rendelőjéből _ _____ _
tört be hú-, viseíőtelopct csak egy helyen, a XXI. 

váJnsztókeriilotbon ezerepellcdl. Az új 
szöveg elfogadásánál hosszabb vita nem 
várható, j ________ __________ ___ _ _
nemcsak n 10.. hanem a 20. paragrafust keltett 
is újra kell tárgyalnia a Háznak, ez tésérŐl 
utóbbit azért, mórt Rakovszky Iván kaptuk: 
belügyminiszter a névjegyzékek kiígazí 
táaa tekintetében bizonyos ígéreteket 
tett a liborúlis ellenzéknek. I” 
intéztünk ez ügyben >

Ugrón Gábor

hoz,’ aki a következőket mondotta:
— Arról nem volt szó, hogy a válasz- J°Ki javaslat, _ ........

tói névjegyzékekről intézkedő 20. sza- fonnia- Ugy gondolom, hogy a rendtör- 
kasz ia visszakerüljön a Ház elé. A vény javaslat benyújtásáról szóló hír 
belügyminiszter úr csak annyit mondott, ijesztgetés akar lenni.

kM»ártan Márffyt. ésmowólódás IdmJlt " SÍ'' 
köiött. közönség
- nnUlbünt^, i.-„ _ „■ 

a szomszédjának.

hívta B közönségei, hogy nki noro 
ta™zzo^'"?"'ni 'tS,e‘ «

EMk voltak a távozók
ébredők,

akik szerint Ulaiu pozdorjává zúzta m 
ogész vadat. Egy nem ébredő szoniMéd 
Juk gúnyosan kiáltott utánuk:

— No, mi van a pozdorjávalf 

Védence érdekében egy másik ügyvéd 
jelentette be a jogorvoslatokat.° t ‘ t i/wri, tűi ti vviviut nj«» uzoKroi a nirehroi,

Annakidején híre járt, hogy < amelyek az annakidején nagy izgalmai < ~ ----------
m i - nn #....* .......... rondtörvónyjavaslat betérjesz- , -^z ítélet felolvasása három és fél-

szólnak. A következő választ '’rí*n tartott és amikor az aktusnak
vége lőtt és a közönség szétoszlott, a 

. . .... , I fogházőrök levezették a vádlottakat— A nemzetgyűlés munkaprogramját fogházba. ' a
j Az elítélteket minden valószínűség sze
rint elfogják számtani a Markó uccai 
fogházból, ahol fellebbezés alatt állá 

i vádlottaknak nincs helyük és ezzel vé
ge is szakad kényelmes rabéletüknek. 
Kiviszik őket a gyüjtőfogházba, ahol 
nincs urikoszt, rabkosztot kell enniük, 
leveszik. Márffyról elegáns, testhez sza
bott ruháit cs azokat kevésbé testhez
álló rabdaróccal cserélik fel. Megszű
nik a 101-es bizottsággal való külső terc- 
fere és üzenet váltás. Beavatottak tudni 
vélik, hog>' a szigorú börtön élet be
szédre fogja, késztetni az eddig tagadó 
vádlottakat, különösen a szintén halál
ra télt Marosit, aki ha egyszer kinyitja 
a száját, nagyon sokat tudna mondani 
a Márffy-félc rémségekről. Radót Ceg
lédre viszik a fiatalkorúak fogházába 
ós nincs kizárva, hogy egy szép napoD 
mégis csak 
bíztatta fel 
toztatósára.

Az iratok 
Iára kerülnek fel, amely másodfokon 
fog ítélkezni ebben az ügyben.

Kérdést hosszú Időre megállapította a miniszter*  I 
.elnök abban a beszédében, amelyet a
házszabályre vízió vitájában mondott.

I Eszerint a karácsonyi szünet után előbb 
i a költségvetés jön, azután a választó- 

U...J majd a főrendiház re-

Szerzel jo$ 
bitorlása miatt eljárás intíiHt 

a Békefí Kabaré ellen
Hogyan less a „Chansonéból 

,szeretőm"
Érdekes szerzői jogbltorlási oljárás 

indult meg Hékefl László, a Vidám 
Színpad igazgatója ellen. A Kabaré mű
során ugyanis szerepe! ogy dal, amelyi
ket Pataki Irén énekel. A dal címo: 
„Szóróiéin...", szorzőkül pedig KrdŐdy- 
Komjáthy vannak megnevezve.

llcnedikt Ilust, Az Újság belső mun
katársát egy ismerőse figyelmeztette, 
hogy n Békofl Kabaréban egy versét 
hallotta énekelni’. Bencdikt Ilus ügy
védjei kísórotébon elment a Kabaré elő-j .... __ «.i «
adására, ahol megállapította, hogy Az tárgyalóterem ajtnjait, amelyen át rend- 
hjságban „Chanson" cím alatt, neve bon és minden zavar nélkül bejuthatott 
ffMírdsdvaZ ellátott versét adják elő n ha liga tóközönség n terembe. A vád- 
„Szcretcm" címen. | jottak már bent voltak mind. A terem

Az ügyvéd az előadás után azonnal közepén ott állott két fogházőr között

A bombapör elítéltjeit 
átszállítják a gyüjtöfogházba

A fiatalkorú Radót Ceglédre viszik — Megszűnik az érintkezés a 
101.es bizottsággal — Pozdorjává zúzta.e Ulain az ügyészi vádat?

I

Pillanatfelvételek a halálos ítéletek 
kihirdetéséről

Nemcsak az országban, de a külföldön 
is mély hutást váltott ki a Márffy-fólo 
bombapör törvényszéki ítélete.

| Az alatt a tíz nap alatt, míg a bíró
ság az ítélet megszerkesztésén fárado
zott, hírek szivárogtak ki, hogy a cini
kus taktikázások sikertelenek marad
nak: a bíróság elítéli a vádlottakat.

I Tíz óra olőttöt perccel nyitották ki a

I
I

el fogja mondani, hogy ki 
őt a vallomásának megvál

néhány héten belül a Táb-

rt. igazgatósághoz fordult, ahol azt a 
felvilágosítást kapta, hogy a vors ze
néjét Komjáthy Károly, a Kabaré kar
mestere írta, hogy pedig a vers szer
tőjéül miért van Erdödy feltüntetve, 
azt kideríteni nem lehetett.

tiltakozására ós felvilá-

djéiií miért

Az ügyvéd tiltakozására és fclvilá- 
gosítása dacára sem roparáltu a Kabaré 
igazgatósága a súlyos hibát, süt a dalt 
ugyanazon szerzők neve alatt továbbra 
is előadták. Bencd.kt Ilus orré szerzői 
jogbitorlása miatt eljárást indított 
Békofl Igazgató ellen, de ugyanilyen cí
men Komjáthy Károly ellen is, mert a 
szerző engedélye nélkül xenésítette meg 
i verset.

Színházi körökben érdeklődéssel vár
jak az ügy fejleményeit.

elegáns, új szürke 
Márffy és hangosan nevetgélve 
gotett az ogyik védővel.

Jókedvet erőltetett magára, 
csak a kommunista dr. László 
aki még az akasztófa alatt is 
hatásra pályázott, bár inai reszket

tek a félelemtől,

belülről gyáván, kívülről dacos pózzal 
ment az akasztó fa alá.

A többi vádlott, Marosi, Szász, Hor- 
váth-lialas és a fiatal Radó ködükre 
gubbasztott állal reménykedtek. Halott
sápadtak voltak mindnyájan, mert az 
ítéletről nagyon rossz hírek szállin
góztak be celláikba.

A hallgatóság között vegyesen voltak

téli kabátjában 
beszél-

akár

ébredők és nőm ébredők. Az ébredők kö
zül többen hangos beszélgetést folytat
tak, mintha csak provokálni akarták 
volna a szomszédjukban ülő nem ébre
dőket. Az egyik így szólott:

— Már előre örülök annak a jelenet
nek, amikor ezek az emberek mind dia
dalmenetben mennek ki az utcára!

— De hátha mégsem mentik fel őket 
— aggodalmaskodott a másik.

— Ugyan, hogy lehotaz olyan kishitű. 
Hát nem megmondta Ulain a védbeszé- 
dóben, hogy

pozdorjává zúzta szét az ügyészi 
vádat 1

Én hiszek Ulain-nak, mert amit ő mond, 
az szentírás.

A nem ébredők lepisszegték a re- 
ménykedő ébredőket, akik erre zsi

dózni kezdtek,

do köröskörül mindenhonnan kiesebb- 
ségben voltak, mire elhallgattak.

Tíz óra volt pontban, amikor Dolow- 
schidh ügyészségi alelnök letilt az 
ügyészi emelvényhez és rögtön utána a 
bíróság is bevonult a terembe. Tizenöt 
fogházőr között állították a sorompó 
elé a vádlottakat. Amikor az elnök az 
ítéletet, olvasni kezdte és odáig ért, hogy 
bűnösnek mondja ki többrendbeli gyií-

— Gyermekfelruhásás a Józsefváros 
bán. A Józsefvárosi Nemzeti Demokrata 
Kör dr. Weiller Ernő elnöklete mellett 
tartott legutóhbbi ülésén elhatrozts, 
hogy december 16-án, kedden 120 sze 
génysorsú józsefvárosi gyormeket lát 
ol teljes téli ruhával, fehérneművel, ci
pővel és kabáttal. A felruházást a mi
inek ek ozsonnája fogja követni, mely 
után szép ünnepély lesz, melyet dr. 
Baraes Marcelné, a Felruházást Bizott
ság elnÖnője vozet be, az ünnepi beszé
det podig Rákosi Jenő fogja mondani. 
Az ünnepélyen még Bodó Erzsi, a Vá
rosi Színház új primadonnája énekel. 
Zahlo r Erzsi a kiváló színművésznő'al
kalmi verseket ad elő, míg a prológust 
a kis Nádassy Magda gyermokprima
donna fogja elszavalni. A felruházás si
kere érdekében különösen Vitéz Aladár 
tigyv. elnök, dr. Hajdú Maroelné, dr. 
Kunos Tgnáoné, Schmidek Mikeánó, Vö
rös JAnosnó társelnöknűk, Iványi La- 
josné és Áron Dezsőné bnzgólkodtak.

A Pest! Tőzsde legújabb száma 
szenzációs cikkben számol bo a vagón- 
gyárak 100 milliárdos munkájáról, a 
Nemzeti Hitelintézet és Rebesta Kalos 
harcról, a Hazai Falermelő nagy tranz
akciójáról, a Kereskedolml Hitel, a 
Forgalmi Bank és Leszámítoló Bank 
fúziójáról.

f f r

1 
angol gyapjúszövetek Áruháza -Budapest IV, Váci utca 25-Telafon: 14-73, 

Karácsonyi occasio eladásunk folyamatban van! 
példátlan olcsó árban árusitjuR.

Póratinnui úiió legeisörendii télIRnbút-, rafllún-, kosztüm-, pongyola-, plyama- és mosószöwteliben
KU:/inlea«ts frakk, és szmoklnacEAvatai, — »•••*.  •"«'a|takarók
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Optimizmus 
a gazdasági politikában

Búd János pénzügyminiszter csü
törtökön beterjesztette a nemzetgyű
lésen az első arany költség vetést s 
ugyanakkor pénzügyi expozét mon
dott. - . xAzt mondta, hogy teljes oszinte- 
séggel tárja fel az ország helyzetét, 
mert a gazdasági életünket csak ez 
az őszinteség mentheti meg. Azután 
számokat sorolt fel a pénzügymi
niszter ur és a számok tömkelegé
ből csupán az nyert kétségtelen meg
állapítást, hogy mindenik összeadás 
kivonással végződött, mindon tétel
nél deficit mutatkozott. A pénzügy
miniszter ur nem fordított nagy 
■rondott arra, hogy rámutasson, 
hogy ezek a deficitek miért állottak 
elő, vagy miképen lesznek eltüntet
hetők. Ezek felett átsiklott azzal a 
frázissal, hogy optimizmussal tekint 
a jövő elé, mert ha optimizmusunk 
nem volna, akkor, csődbe jutnánk.

Őszintén szólva elismerjük, hogy 
egy pénzügyminiszternek pláne a 
jelen körülmények között optimistá
nak kell lennie, de azt őszintén nem 
értjük, hogy optimizmussal mint le
het talpraállítani gazdasági életün
ket. Az optimizmus reménykedő hit, 
egy szubjektív érzés, talán mond
hatni autoszuggeszció. A gazdasági 
élet pedig a legridegebb realizmus, 
objektivitás, a merev, kétszerkettő. 
Az antószuggesszió még az orvostu
dományban sem nyert polgárjogot, 
annál kevésbbé nyerhetett a gazda
sági életben.

Azt is mondd*. j. i pénzügyminisz
ter ur, hogy erős kritikát kér, de 
egyszersmind a jövő irányának 
konkrét megjelölését A kritikát bi
zonyára megkapja máshonnan is, 
nekünk legyen szabad csak néhány 
momentumra rámutatni.

Gazdasági helyzetünk éppen a mai 
atmoszférában szorosan egybekap- 
csolódik politikai életünkkel, tehát 
gazdasági helyzetünk javulását, a 
gazdasági élet megindulását csak a 
politikai élet helyes kialakulásától 
remélhetjük. Bármennyire reális 
valóságok a számok, azoknak je
gyeit és értékeit a politika tótágast 
állítja.

Helyes, igaz, egyenes és őszinte 
politikát kell tehát folytatnia a 
kormánynak. Szakítania kell, ami
kor konszolidációt hirdet, minden 
forradalmi és ellenforradalmi men
talitással.

A pénzügyminiszter ur a forga
lom szabaddátételét helyezi kilá
tásba a jövő év elejére. Nagyon he
lyes. De vájjon gondol-e ugyanak
kor a miniszterelnök ur a közsza
badságok helyreállitására. A tilal
mak megszüntetését Ígéri a pénz
ügyminiszter ur a behozatalban és 
kivitelben. Nagyon helyes, de gon
dol-e ugyanakkor a kultuszminisz
ter ur a kul túr tilalmak, a numerus 
clasus megszüntetésére. Mert ugy 
erezzük, hogy a tilalmak egyoldalii 
feloldása a kívánt sikert nem hoz
hatja meg.

Politikailag kell megszilárdítani 
a gazdasági élet alapjait, mert véle
ményünk szerint csak a politikai 
Jogegyenlőség, az egyenlőség bázi- 
f»an szilárulhat meg a gazdasági 
helyzet

A pénzügyminiszter ur optimistá
nak vallotta magát Fáj nekünk, 
hogy ezt az optimizmust a magunk 
részéről nem oszthatjuk, pedig sze- 

°PtlinÍ8ták lenni. Szeretnék 
elhinni, hogy a komoly munka, az 
alkotó munka ideje nláunk is elkö
vetkezett Szeretnék elhinni, hogy 
nálunk is a jogegyenlőség és a sza- 
h®oság egyszeregybe lesz uralkodó
vá. Sajnos azonban nem tudunk op- 
{'Jhwták lenni, amikor pártönkény 
kizárja a törvényhozásból az ellen
eket, mikor az ország spontán meg
nyilatkozott követelése dacára is a 
koimányelnök elzárkózik olyan ki- 
Y^ág elől is, mint az általános 
ntkoB választójog.

Optimizmusunk a gazdasági etet
őén csak akkor lehet jogosult, ha 
JHf’gszünhefik pesszimizmusunk a 
kormánynak politikájúval szemben.

Más megoldás nincs, 
mint a jogfolytonosság — mondja 

Andrássy Gyula gróf
Beszámoló a budai Vigadóban — Csak gyönge kórmányok télnek a közszabad- 
ságok helyreállításától — Nálunk a köztársaság azt jelentené, hogy Benessel 
szövetségben elnyomott Magyarország lennénk — Ji magyar királyságnak nem

zetinek kell lennie — Lelkes legitimista tüntetés Ottó király mellett

A királykérdés nem pártkér ’ dés, ez a magyar nemzet 
ügye

Vasárnap délután tartotta beszámoló-1 
jót a budai Vigadóban Andrássy Gyula I 
gróf. A beszámolót óriási érdeklődés 
előzte meg. mert köztudomású volt, [ 
hogy Andrássy Gyula beszámolója I
zászlóbontása lesz a legitimista mozga-1 .„-ai «,„ai • a . ,, i tr• • 'Azután arról szol, hogy a szovjet el-lomnak- Három érakor már mufolva (jsm6résében 6riási ,Szély rojlik. A 
volt a budai Vigadó nagyterme. A ko- szovjotnck klfejezctt célja a világtorra- 

« "okik különben ia 
ir£,vonJ ha nálunk folforduláat
,<lőlhetnének c10- KoMnk nem érdekünk rdfty Jraref grtf, Fors/er Elek báró, j t elismerése, mert au orosz «-

™*án  H«»er.Jtawf, Sf™«u kon8tr^kctó munkájában úgysem vehe- 
T«tv„n. .Toráét. Grieuer M.kloa I f

csolja Apponyi Albertnek, aki genfi be
szédében bebizonyította a. külföld előtt, 
hogy

van magyar kisebbségi kérdés.

István, Szabó József, Grieger Miklós 
képviselők és még számosán. Később 
pedig megérkezett Apponyi Albert 
gróf is, akit a közönség tüntető ováció
val fogadott.

Csóka Lajos elnöki megnyitója után 
a közönség feszült figyelme között szó
lásra emelkedett Andrássy Gyula gróf.

A szanálás
— A mai állapotok bizony szomo

rúak — mondottá. — Legszembetűnőbb 
a nyomasztó gazdasági helyzet Akinek 
szive és esze helyén vau. annak első
sorban meg kell szüntetnie ezt a súlyos 
válságot. Az ngynovezett szanálási po
litikának eHonségo voltam.

Most, azonban bent vagyunk a köb 
csönbon és minden Igyekezettel 
azon kell lennünk, hogy a szanálás 
ne vitessék keresztül a maga rideg 

szívtelenségében.
Búd János pénzügyminiszter expozé

jával foglalkozott eznán, majd igy 
folytatta:

jfz ellenző. kötelessége
— Az ellenzék feladata az, hogy

ne gáncsolja el a gazdasági talpra- 
állítás munkáját.

Nekem azonban bizonyos kételyeim 
vannak. A pénzügyminiszter maga is 
kijelentette, hogy a legrosszabbul do
tált minisztérium a fölmüvelési és a 
kereskedelmi minisztérium. Pedig ennek 
a két termelési ágnak kell a legnagyobb 
szerepet játszani a gazdasági egyensúly 
helyreállításánál. Garanciát kellene kap
ni arra nézve, hogy a szakminiszté
riumok élére olyan államférfiak állíttat
nak akik készséggel, tehetséggel és ma
gas, európai színvonalú kulturáltsággal 
rendelkeznék.

Az ellenzéknek kötelessége ellen- 
őrizni a kormányt, hogy minden | 
megtörténjék a produkció eme- , 

lése érdekében.
A kölcsönl egyszer vissza, kell fizetni. 
Hogyan lesz kivitel, ha nincs termelést 
Éhez elsősorban mezőgazdasági, másod
sorban Ipari produkció szükséges.

Nincs külpolitikánk
— Külpolitikai kormányzatunkról ne

héz beszélni, mert

külpolitikánk egyáltalában ninea.
Most, mikor pénzügyi szuverenitásunk 
elvét feladtuk, akkor

a külügyminisztérium a pénzügy
minisztériumnak egyik osztályává 

síllyedt,

s a külügyminiszternek külpolitikai 
gyakorlata nincs. Külügyünk eddigi 
hibái közül az volt a legnagyobb hogy 
nem orientálódtunk ama állnmok relé, 
melyekkel karöltve lehetett, volna de
fenzív politikát csinálni. Csak ezután 
következhetett volna a kteontant fele 
orientálódás. Pénzügyi befolyás hutása 
alatt következhetett be az a szomorú 
dolog, hogy 

egyik utódállam megalakulásának 
évfordulóján tartott ünnepélyén 
megjelent a magyar külügyminisz

ter is.

A

a

Jl közélet purifikálása 
közélet purifikálásáról szólva 
védekezés lehetőségét a teljes 

nyilvánosságban látja.
— AZ Eskütt-perbon is láttuk — foly

tatja —, hogy még számtalan kérdés 
nincs tisztázva.

A házszabály revíziónak csak a tisztább 
választás, u titkos választójog után 
szabadott volna következni.

— Az elnöknek eddig is bőven volt 
joga. Az utolsó nap bizonyítja ezt leg
jobban. Hiszen az elnök egy pár óra 

l alatt kidobta a rakoncátlan kódúkat, i
! Nálunk nincs meg a bizonyosság 

arra nézve, hogy az adott többség a 
nemzet többsége.

ség foltozása szunseges. : A kormány csak azt nézi, hogy a maga
— A bajok forrása a tekintély meg-1 hatalmát a végletekig- biztosítsa.

Csak a jogfolytonosság adhatja 
meg az emelkedés lehetőségét

Azután áttért beszéde leglényegesebb WHwáff nem alakulhat ki. metn céljául xxouvuu i n:nuiinli liirnlinmcnf

A panama-vádaknak nem parlamen
ti bizottság, hanem a bitósúg elé 

kell kerillnlök.
A perekben sok a politika. -4 felügyeleti | 
jog fokozása helyett a. bírói független- , 
seg fokozása szükséges.

részére, a királykérdésre.
— Nem célom a kormány ellen akciót 

indítani — mondotta.
— A mostani rezsim csak átmeneti. 

Közjogi struktúránk alapgondolata o 
királyság. Csak a jogfolytonosság a.d- 
hatja meg az emelkedés lehetőséget. Ez 
az egyedüli, ami a nemzetet megmenl- 
heti. A legitimizmustól kell várni a 
kÖMzabadságot.

A gyönge kormányok, amint veszé
lyeztetve érzik magokat, elnyomjak 

a közszabadságot,

mert félnek a konkurenstől.
— Kossuth Lajos nem volt, köztársa

sági érzelmű.
I Nálunk a köztársaság azt Jelentené, 

hogy egy Benes vezetése alatt álló 
szövetségben elnyomott Magyar

ország lennénk.
— A királyválasztás pedig kiküszö- 

bölhetetlen ellentéteket idézne elő. Igaz 
ugyan, hogy a klotür-rendszerrel. öt- j 
hat nap alatt el lehetne intézni.

Király-Jelöltünk sínesen.

Akarunk olyan külföldit, akit 
érzés sem fűz a magyarsághoz? 
egy olyan dinasztia tagját akarjnk, 
mely dinaszt a részt vett az ország fel
darabolásában? Vagy magyart? Kit? 
Ez rossz vicc. Vagy olyant akarunk, 
aki a trónhoz közel született? Olyan je
lölt nem akadhat, aki ezt vállalná.

Más megoldás nincs tehát, mint a 
Jogfolytonosság.

Ennek a királyságnak azonban nem
zetinek kell lenni. Károly királyuk ez 
volt a politikai testamentuma, melyh z 
a királyi < :■ 'hl is ragaszkodik. A 
nemzet vi ..iltizzmi királyát és újra 
megajándékozná a szent koronával.

— A legitimisták között egy olyan 

i

semmi 
Vagy

rendülóséhen keresendő. A tekintély 
forrása pedig a történelmi múlttal vagy 
káprázatos sikerű uj intézmény ok bon 
van. A regi történelmi intézményt az 
ucca sárba rótt tolta, később pedig Dé
nes újra ledöntötte. Mai intézménye’ük
ben nincs meg som a tradicionális nim- 
bus, sem a most szerzett siker káprá
zatos fénye.

Parlamentünk 
krónikus betegsége

— Parlamenti életünk krónikus be
tegsége, hogy elharapódzott az a felfo
gás, amely szerint

az akaratot szabad meghamisítani.
A kormány teljhatalmú a parlament
ben és talajtulan az országban.

Az ellenszéki akciót nem tartom ko
molynak, csak az elkeseredés kirob

banásának.

tűzné ki a király azonnali hezahozdsát. 
Ezt elő kell készíteni, akként, hogy az 
országot ezzel ne veszélyeztossük. Csak 
mikor már minden garancia kézben van, 
akkor lehet ezt megvalósítani. Hamis 
látszat az — mondotta —, hogy a ki- 
rdly visszahozó tál a egy párt monopó
liuma lenne.

Ml nem akarunk nionopóllnmot, 
mert ez nem pártkérdés, ez a ma

gyar nemzet ügye.
Andrássy Gyula beszéde után a kö

zönség felállva helyéről percekig tartó 
tomboló tapssal és éltetéssel ünnepelte 
Ottó királyt.

Saját érdekében

vigyázzon arra, hogy mindig 
csak a régóta bevált dobozos 
„valódi FRANCK-kávépótlékot“, 
nem pedig holmi utánzatot kapjon'

A dobozok uj, barna-fehér-kék 
címkéjén különösen előtérbe lép 
nek az ismertotöjolok, nevese 
tesen a „Francit" név és a „ká 
védaráló".

A „valódi Franek a kávéd*  
rálóval" megjavítja és olcsóbbá 
tOFzi a kávét.
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Csehszlovák állampolgárt neveztek ki 
o Ferenc JózstPörlwz ígnzjató föorvosdnak 

Neves magyar orvosok pályázták az állásra
Fcrenc József kereskedelmi kór- 
belgyógyá száll igazgató- főo r- 
állása már hosszabb idő ótavosi --------  ----- — .. ----

betöltésre vár s a népjóléti minisz
térium, melynek fennhatósága alatt 
áll a kommiin megszűnte óta ez az 
intézmény, nyilvános pályázatot 
hirdetett az igazgató-főorvosi állás 
betöltésére. A pályázat

meg mozdította a magyar orvos
társadalom színe-ja vát,

amit mlndenképen megmagyaráz az 
a tény, hogy a Ferenc József kór
ház a kontinens egyik legtökélete
sebben felszerelt ilyen intézménye s 
laboratóriuma messze földön hires 
technikai felkészültségéről. Mind 
ezekhez hozzájárul, hogy a Ferenc 
József kórház Igen jelentős ambu
lanciával is hir, tehát az itt mű
ködő orvosok tudományos kutatá
saira, továbbképzésére ritka bő al
kalom kínálkozik. Ez magyarázza 
meg, hogy a magyar orvosi társa
dalom tagjai mindenkor erősen am
bicionáltak. hogy többek közölt e 
kórház keretében működhessenek és 
pedig nem a valóban szóra sem ér
demes kis íizcIésérH, hanem a to
vábbképzési lehetőségek kedvéért.

Nem csoda, hogy ily körülmények 
között a pályázók soraiban olt ta
lálhatunk oly neveket is, melyek 
már hosszú évek óla a magvar or
vosi .társadalom messze földön hires 
tagjai s a oúlvázók között vannak 
például a Korányi iskolának úgy
szólván összes assz'stensei. Mind
ezek után bizonyára joggal elvár
hatták a magyar orvosok, hogy a 
pályázatra kiirt állást valamelyik 
érdemes kollégájuk fogia elnyerni 
s e tekintetben a népjóléti miniszte
riem részéről több ízben megnyug
tató kijelentések is hangzottak el.

Annál nagvobb volt a pályázó or
vosok megrökönyödő *.  mikor egy 
napon olyan hírek láttak napvilá
got. hogy a pályázók soraiban ott 
szerepel 
aki még

bizonytalanná kezdett válni a cseh
szlovák imperium alá került Po
zsonyban. mig Schütz János dr. 
jobbnak látta opportunusan megal
kudni a helyzettel.

Most aztáu valóban megtörtént, 
ami a magyar orvosi társadalom 
felfogása szerint teljességgel ab
szurdumnak látszott: mégis csak

dr. Schütz János lett a Ferenc 
József kórház belgyógyászat i 

igazgató főorvosa.
s ezzel az érdemes, régi jóhirnevii 
magyar orvosokat ismét csak egy 1 
oly arculcsapás érte, ami bizonyára

igen hosszú ideig fog keserű érzé
seket visszahagyni a lelkűkben, s 
egy darabig illuzóriussá fogja tenni 
szamukra az érdemes munka jutal
mába vetett hitüket.

Természetesen joggal felmerül a 
kérdés, hogy milyen hatásos befo
lyások érvényesülhettek e sajátsá
gos kinevezés körül, s milyen szem
pontok 
nek az 
került 
azt a 
hogy a „_______ _ ________„ ____
riilt ifjú magántanárnak a bátyja 
a budapesti hittudományi kar egyik 
dékáni méltóságot viselt profesz- 
szora. akit meglehetősen bizalmas 
szálak fűznek a kormánykörökhöz. 
Az ilyen vérségi kapcsok bizonyára 
nem hanyagolhatok el, akkor sem, 
mikor az érdemes magyar orvosi 
társadalom egy állás érdekében 
sikra száll.

kertiltek előtérbe mikor eu- 
állásnak a betöltésére sor 
A tépelődők számára csak 

felvilágosítást nyújthatjuk, 
pályázatból győztesen kike-
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Husiár Károly:
A Házban többsége van 

a titkosságnak"
Mivel indokolja Nán^ssy Andor a nyílt szavazást — 
Berky Gyula: „Ha a titkosságot leszavazná a Ház, 

a baloldal ezt önmagának tulajdoníthatja**
leu változást annak a körülmény- 
nek tudják be, hogv

Bethlen István gróf miniszter
elnök a nyílt szavazás hívének 

valotta magát.
Ezzel szemben

Berky Gyula 
következőket mondotta a Hétfői

VV

Azóta, hogy az ellenzék a béke 
feltételéül • a választási titkosság 
garantálását tűzte ki, e’őtérbe ke
rült a kérdés: van-e többsége a par
lamentben a titkosságnak? Erről a 
kérdésről az elmúlt héten nagy vita 
folyt a- parlament folyosóján. Az 
rgységespárt felfogására jellemző

Nánássy Andor 
kormánypárti képviselő kijelentése, 
amely szerint ő hive elvben a tit- 

| kos választói jognak, de a nyílt 
szavazás mellett fog állástfoglalni. 
Ezt a felfogását azzal indokolta, 
hogy mintegy negyven szavazati 
'oggal bíró cselédje van és nem tűr
heti, hogy ezek, akiknek ő ad ke
nyeret, másra szavazzanak, mint 
akit ő tart érdemesnek a mandá
tumra. Ö ugyan sohasem befolyá
solta egyik alkalmazottját sem, de
liét „a destrukció c'i™ m’ais csak 
"édekezni kell.

A jelenlévő
Mcskó Zoltán

felhívta az egységespárti képviselő 
figyelmét arra a kötudomásu tényre, 
hogy „cselédei doboznak azért a ke
nyérért", tehát nem kívánhatja tő
lük, hogv munkájukon felül még 
meggyőződésükkel is fizessenek.

Huszár Károly 
felfogását ebben a kérdésben 
vetkezőkben fejezte ki.

— Meg vagyok győződve 
hogy abban az esetben, ha a pasz

.........-zivitásba vonult ellenzék megjele
nőikül az| nik az ülésteremben és szavazni fog 

' a titkosságnak többsége lesz a 
Házban.

tőle^eníd ! fis cz lényeur. A miniszterelnök 
outiban mél-' ”í’*V;iniH ncni ’:e“e partke*  déssé a 
•ki is, hogy titkosság ügyében való szavazást, 

egyszerre aj tehát mindenki nyíltan adhat klfe-

e«ry egészen fiatal orvos, 
hozzá
is magyar állampolgár
oly befolyások érvényesül-

Napló munkatársának:
-- yf titkosság híve vagyok. Azt 

azonban ki kell jelentenem, hogy a 
legutóbbi parlamenti események sok 
egységespárti képviselőre azt a ha
last gyakorolták, hogy a titkossá
got. megszavazni nem sialad. Ha a 
Utkosság napirendre kerül és a 
Ház többsége leszavazná, ezt a tisz
telt balodul önmagának tulajdonit 
hatja.

nem
s máris . .................. ................ .....
lek érdekében, hogy egész biztosra 
lehet venni a kinevezését a többi 
pályázóval szemben. Ez a fiatal or-1 
vos Schütz János dr., az egykor' 
Pozsonyban székelő orvosi egyetem 
legu("Íjára habilitált magántanára,1 
akiről a h-'zni orvosok tudják, hogy 
íl pozsonyi egyetem elmenekülése 
uíán korántsom akart nekivágni a 
bizonytahns'gnr,1:, miként profesz- 
szor társai, hanem

visszamaradt Pozsonyban,
az ottani orvosi Intézetben, s csak
hamar virágzó praxisra 
Sőt. amikor vál :szlania 
magyar és cseh szlovák 
gárság között, habozás 
utóbbi mellett döntött,

Dr, Schütz Jánosnak kétségtelenül 
meg vol'ak arra az ól ai, hogy igy 
cselekedjék, ezt a jogot t"*_  
el nem vitai hit ja. azi azonban 
tán kérdezhette tőié bárk 
miképeu jelentkezik egxszcriu ni-------  —........y....................  -...................
pályázók sorában csehszlovák ál- .ipzóst meggyőzödé'ének, 
himpolgár léiére a budapesti Fe- , Az egysogcspárt több tagjáról 
renc József kórház állásának belől-I meg lőhet állapítani, hogy 
téeénéll Annak ’ ’ 
társai habozás női 
felé tendáltak, t

I

a kö-

telt szert, 
kellett a 
á’lampol-

arró’,

__________ , . . a leg- 
proi’essz r utóbbi események m’att megváltoz-
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Erős küzdelem 
Rétsdi’on

Az egyik ellenzéki Jelöltet 
visszaléptetik

Hátság, deo. 14.
I (A Hétfői Napló tudósítójától.) A Hu- 
I szár Elemér mandátumának m gBemmi- 
sitésével megüresedett rétsági kerülct- 

; l»eu fíud János pénzügyminiszterrel, a 
kormány jdlöltjével szemben két ellen
ék! jelölt, vette föl a harcot: Póka 

Pivny Béla, a Külügyi Társaság igazga
tója és Lipcsey Miklós, mindketten a 
Demokratikus Szövetség program járni 

| léptek fel. Az ellcuzóki jelöltek tnttkF- 
[désőt erősen megnehezítették. A kerii- 
le'hez IS község tartozik és a két je
löltnek csak 1—1 népgyü’és megtartását 

Engedélyezték. Ma Rófságon mindkét 
ellenzéki jelölt népgyülést tartott, a 
többi 17 községben már nem tarthatnak 
répgyIllést, mert k<*dden  az agpóelőnnk 
véget kell érn e. Az ellenzéki jelöltek 
támogatására fíaross János és Szakács 
Andor utaztak a rétsági kerületbe és 
megkísérelték, hogy az egyik ellenzéki 
jelöltet Visszalépésre bírják.

’<lején _______ --------- , - - - ------ __________ ______  „ r
leitcülMagvnrorszáff tattók a titkosságról alkotott véle- megkísérelték, hogy az egyil 
mikor a hol vzet ük > menyüket. Egyesek ezt a kedvezőt-I jelöltet Visszalépésre bldá’k.
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IV, Kammerniayer Káioly ucca 3 
(Központi Városház éjtá lété ben)

EORVATH ÉS HALASZ
UíJLá£Lu-,?6 női és férfidivat’’elméit és selyemkülöniegesséseK áruháza vait.95 

több ezer maradékot moaóáruk, 1, 2, 3, 4 méter
feltűnően olcsón Árusítjuk

További kedvezményként a t. vevőközönségnek figyelműi, minden, legalább egy mUHét kitevő vásárlásnál 

karácsonyi ajándékul ingyen adunk 
egy ruhára való (3 m.) grenadint kiviUaaztott színben és intában. Min-ImM meggydzSdhet, hogy a 

fentiekkel páratlan kedvezményt nyújtunk. — Legjobb mínfisögü Üti- ÜS autóiakarók t
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H passzivitás feladásának 
feltételeiről szerdán dönt 

az ellenzék

fását, úgyhogy a felhatalma
zás ne három, hanem liaf hó

napra szóljon.
— Azért van s»iikség a klteijesa- 

tesre, ,,uert bízunk abban, hogy az 
ellenzék a költségvetés vitájában 
reszt vesz es közben más események 
is történhetnek, úgyhogy

március végéig a költségvetés 
esetleg nem emelkedhetik tör

vényerőre.
, ,T Egyszerű óvintézkedés ez te
hát, semmi egyéb.

—. 4rra a .kérdésre, hogy hl lesz 
az indemnitás előadója, Őrffy Imr"

Hétfőn este intézőbizottság tárgyal a variamenti helyzetről 
és az aktuális politikai kérdésekről — Hválasztóiogi javas
lat benyújtásáigtart a passzivitás -H választási titkosság OrtIv Imr
biztosítása nélkül nincs megegyezés! — Szilágyi Zajos munijatóisiinknuk.ho^nyilatkozata a Legközelebbi teendőkről iTe,™.™™ . ........

M kormánypárt az ellenzéket 
kötelességeire figyelmezteti

| Temesváry Imre lemondásával vá- 
iratlanul előadó nélkül maradt a ja 
17";^ onem \Walja és igy csak 
hétfőn dől rt, hogy a kormánypárt 
melyik tagja vállalkozik az egyéb- 
ként csak legfeljebb négynapos 

(vita tartamúra a javaslat előadói 
jiunkciojat betölteni.

Az uj házszabályok törvényerőre 
emelkedtek. Általános voli a vélemény, 
hogy most, már nincs oka az ellenzék
nek a távolmaradásra, hiszen a szaka
szok közó felvették a „bóko“-6zakaszt 
is, amely az elnöknek módot ad a kizá
rások hatálytalanításának inditványo- 
zására. A passzivitásba vonult ellenzék 
ennek ellenére is tartja magát eredeti 
elhatározásához:

nem lép a parlament üléstermébe 
mindaddig, amíg a választások tit

kosságára garanciát nem kap.
Az ellenzék tagjai a parlament helyett 

a vidékre helyezték ki aktivitásukat. 
Kerületében tartózkodnak inár napok 
óta: Drozdy Győző, Rupert Rezső. Hor- 
rdth Zoltán, Rainprecht Antal, Györki 
Imre, Nagy Vince, Hegymegi Kiss Pál, 
Cserty József és mások. Egyáltalán 
nem érdeklik ökot a parlamenti esemé
nyek és — úgy látszik —

nem felelnek meg a valóságnak 
ások a hírek, amelyek szeriut töb
ben kilépni szándékoznának a de

mokratikus pártok blokkjából.
Az ellenzék arra az álláspontra helyez
kedik, hogy semmi értelme sincs a 
parlamenti küzdőiéin ujrafelvételének, 
hiszen

a kormánypárt az ellenzék egyetlen 
érdemi módosítását sem tette ma

gáévá
a ciklusból eddig eltelt két év alatt. 
Már csak választóikra való tekintettel 
is tartoznak a passzivitás álláspontjára 
helyezkedni.

Bethlen egyetlen kijelentéssé!: a 
titkosság garantálásával megteremt
hetné a normális parlamenti munka 

felvételének lehetőségét.
Éneikül nincs béke — mondják a bal
oldalon. Ilyen körülmények között a 
passzivitás hónapokig eltarthat, sőt 
vannak egyesok, akik amellett kardos
kodnak, hogy

a választójogi törvény benyújtásáig 
egyetlen baloldali képviselő se lép- 

jen a Házba.

^ácso^
^cas47?y

Holzei*

Selyem
fényű

6. Báránu Stadornuk a nagyatádi UPVPWWWWwJXAjÜMkröqnö 
mandátummal a parlamentbe való be | 
lépése és az cgységcspárt által történt 
üdvözlése.

7. A berettyóújfalui választókerületben 
gyártott bizalmi nyilatkozatok.

8. A közös ellenzéki értekezlet elő
készítése és a Budapesten tartandó nép- 
gyűlés programjának megállapítása.

Más forrásból szerzett értesülésünk 
szorint több baloldali polgári képviselő 
hajlik a passzivitás abbahagyásának 
torvo felé.

Az ellenzéki pártok közös értekezle
tén, amelyet szerdán este tartanak
meg, végleges döntést hoznak a

passzivitás kérdésében.
Hir szerint felszólalások lesznek a pasz- 
szivitás abbahagyása mellett is, bár a 
hangulat megállapíthatóan ez ellen nyl-

—Z~. Neveket is kolportálnak, 
hir szerint Cserig József. Rákóczy Fe
renc és még néhányan céltalannak tart
ják a passzivitás folytatását.

Az ellenzék legközelebbi tervei'
Szilágyi Lajos

u kövotkezökbon ismertette a
Napló munkatársa előtt:

— A legközelebbi teendőkről 
mokratikus Pártok Blokkjának 
esti intéző bízottá ági értekezlete lesz hi
vatva dönteni. Az intézőbizottság hétfő 
esti ülésén, amelyet a központi demo
krata kör elnöki tanácstermében tar
tunk meg, a következő tóműk kerülnek 
napirendre:

1. A parlamenti helyzet megbeszélése, 
tekintettől a passzivitásra A bizottsá
goknak a Blokk megkérdezése nélkül 
történt újjáalakítása.

2. A hdzsazbdlyok békeparagrafusa.
3. Az Ulain-iigy, tekintettel Bethlen 

miniszterelnök parlamenti kijelentésére, 
amely szerint bizonyítékai voltak, de 
azokat nem szolgáltatta ki a bíróságnak.

4. Zsirkay mandátuma és Létay Eruő
lemondása III. bíráló bizottsági jagsú-1 latkozik meg. 
gáról. 1-t

5. A rétsági kerületben történi vá
lasztási események,

Őrffy Imre. zaléknyi zsidóság tehát ötvenöt száza-
■ ■ lékkai képviseltette magát a városházám

„Kívánatosnak tartom az ellenzék 
visszatérését a parlamentbe . . .

Hétfői

a Dc- 
hétfő

A meMs w azt jelenti, 
tiDíaaniilaiuiibo^iOíöafi ími- 

mondja Wolt Háro!y
Ernst Sándor Luegerröl és ■— 

Wolffról
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta 
beszámolóját Petrovác Gyula dr. nemzet 
gyűlési képviselő a Hermina úti Vakok 
Intézetének épületében levő Horn ros 
mozgóban.

Az elnöki 
Gyula a 1 
beszélt

— Azért ragaszkodunk
hclybenlukáshoz, mert u sl__ Oí,v
nini Budapest lakossága 1872 óta 648.000 
fővel szaporodott és ebből 202.000 volt u 
.s4iileté3 és 43Ő.U<K) a bevándorlás által 
előállt szaporodás. Az czerkilcucszáz- 
huszas törvényhatóságban 400 képviselő 
közül 260 zsidó volt. A huszonhárom szá

1 megnyitó utón Belrovác 
fővárosi törvényjavaslatról

lui H tízévi':, 
statisztika szc

divatháza, IV, Kossuth Lajos ucca 9

minden osztályában

•W tétből h^OO.ooo
iiarisnyá^. . . 35-

ftíiérnemii qarniúrák 
kézi hímzéssel...  280 • Ovii .

Op«5k, k.ilapok legnagyobb' 
választékban!

Az egységespárt álláspontját munka
társunk előtt

Örlfy Imre
a következőkben ismortotto:

— Az egységespárt „u békeszakasz" 
elfogadásával megtette az első lépést a 
beko helyreállítására. Most már az kö
vetkeznék, hogy

a passzivitásba vonult ellenzék adja 
valamilyen formában jelét 
hogy hajlandó a par amenti 

felvételére.
Enélkül lehetetlen elképzelni 
gesztolődést.

— Megmondom őszintén:
kívánatosnak tartom az ellenzék 

visszatérését a parlamentbe

A kormány hétfőn hat hónapra kéri 
felemelni az indemnitás időtartamát
A költségvetési vita elhúzódásától tartanak az egységes
párton — Nincs előadója a felhatalmaz isi javaslatnak, merf 

Temesváry lemondott, őrffy pedig nem vállalja
| Búd János pénzügy miniszter a 
'nemzetgyűlés pénteki ülésén az 
1925. év első három hónapjára ki
terjedő pénzügyi felhatalmazást is 
kért a parlamenttől. A három bő- 

i napra szóló indemnitás! javaslatot 
'a szombaton megalakult pénzügyi 
bizottságnak már ki is adták tár
gyalás céljából, hogy minél előbb 

[a Ház elé terjeszthető legyen a 
| bizottság jelentése és az uj házsza
bályok alapján még e hét folya
mán törvényerőre emelkedhcssók. 

'A bizottság hétfőn délelőtt 10 órára

annak, 
munka

ti k len

nemcsak a parlamentarizmus és az or
szág, hanem elsősorban magának az el
lenzéknek jól felfogott, érdekében. Az 
ország választóinak uz a része, amely 
őket megválasztotta, azért adott nekik 
mandátumot, hogy a törvényhozásnál 
teljesítsék kötelességüket.

— Az a feltétel, hogy az ellenzék 
csak a titkos választójog biztosítása 
után hajlandó belekapcsolódni a par
lamenti munkába, egyenesen csodálatra
méltó naivitás. El lehet-e képzelni azt, 
hogy a világ bármely törvényhozásá
ban a kisebbség kardinális kérdésben 
feltételeket szabjon a többségnokl

— Mi bízunk abban, hogy győzedel
meskedni fog a kötél őssé gérzet és a 
passzivitásba vonult ellenzék tagjai 
sorra megjelennek az ülésoken.

’.OOü

| A hir valósága iránt 
Temesváry Imre 

előadóhoz fordultunk fel világosi- 
jtásé.rf, aki azonban kijelentette 
munkatársunknak, hogy családi 
okokból kénytelen volt az előadói 

.tisztről lemondani.
őrffy Imre

|n megváltozott helyzetről a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

.. -1 /— A felhatalmazási javaslatot
halasztotta az indemnitás tárgyaló- hétfőn délelőtt tárgyalja a pénz- 
sának megkezdését és pedig azért, ügyi bizottság. A bizottsági ülésen

Búd János pénzügyminiszter 
vagy távolléte e-ofében megbí
zásából Walko Lajos kereske
delmi miniszter kérni fogja a 

. javaslat elmének megváltozta-

érdekeknek kedvezett, mikor például a 
keresztény Buda rovására a Ghettonak 

. aránytalanul több mandátumot Juttatott. 
• .. Ernszt Sándor pápai prolátus a 

fővárosi korosztény irányzat céljairól 
beszélt.

Nem akarjuk, hogy keresztény 
gyermekeinket nőm keresztények nevel
jék. A kormánybiztosok tehetnek ígére
tet, do rendelettel nem lehet liberálissá 
tenni az embereket.

összehasonlítást tesz Lueger és Wolff 
között majd a fővárosi üzemekről szólva 
uzt mondja, hogy a főváros keresztény 
lakossága nem adhatja ki u kezéből a 
kenyeret.

Utána Wolff szólalt föl.
— Hiába fogja ránk a zsidó sajtó az 

ellenkezőt, igenis, m’ vagyunk a béke, a 
,jogrend és ~ megértés. Do ez nem azt 
jelent , hogy hét és félmillió keresztény 
eldugja világnézetét félmillió zsidó ked
véért. Nem azt jelenti, hogy <*  mi fa 
junk rongyokban .járjon. Az nem de
mokratizmus, hogy az állam egy törpe 
kisebbség terrorja alá helyezze magát.

A kormánybiztos először lábbal ta 
Posta a koreszténypárt működését ké
sőbb azonban megcáfolta a zsidó ujsá 
gokat, elég lassú tempóban, do ki
jelentette, hogy mégsem így vun a do
log. A zárszámadásnál derült ki, hogy 
< ppen a gázgyár volt az az üzem, ame
lyik nem tudott eredményt fölmutatni.

mert
időközben felmerült ■ három 
havi indemnitás holvett hat hó
napra szóló felhatalmazás meg- 

adásának szükségesség*'.

Foiorakat
Kárnta M«r«*l
IV., Varró PAlné-utca t. 
/•UCtm IÁI- li.

A asabad^Jmaaoti

magas sarokkal 
vízhatlan

sarlós

KENTAUÍ
QUMMITALP

• lég ón s 
Kötoyebb a bCrnéi. 
Kapbjtö Biodén fitt.
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HÍREK
Herriot betegsége 
korai áugi ‘ál só got 

idézhet elő

Újabb létszámapasztás a rendőrségen
Önkéntes B-li«tások jelentkezzenek

— A Hétfői Nfipló tudösHöJíitől. —

Paris, december II.
Az Evho de Paris és az 7>ra Rouve'l 

ma hosszú fej égetésekben foglalkoznak 
azokkal a politika: következményekkel, 
amelyekkel Herriot betegségének >■■ ’■ 
Jeges elhúzódása járhat. ? z Echo de 
Paris azt Írja, hogy*  ha továbbra .s 
kőim marad a min szterelnök beteg 
ségc. számolni kell a kormány lemondá
sával. Puinlcvét máris Herriot utódja
ként emlegetik.

Az Ere NouvcUe. a következőket írja: 
A mostani kormányt annyira jellemzi a 
miniszterelnök akarata, Logy ■
ál. gvehetjük észre. h< iy van 
nyűnk. Fontos vllók f’."" 
van közöttük a vatikáni 
kérdése, valamint az 
Herriot munkatársai

A szaaálúál akció keretében két hó- 
na?pa’ ezelőtt már redukálták a rendőr
ség alkalmazottainak létszámút. Nagyon 
sok próbaéves és ideiglenes minőségű 
tisztviselőt, detektívet és rendőrt bo- 
csájfottnk cl.

Az elbocsájtáeokat a kormány úgy
látszik kevésnek tartotta, mert Mari
no vich dr. főkapitány most felhívást 
intéz i rendőrség összes alkalmazottai-

hoz, melyben közli a minisztertanács 
november 21-iki határozatát, hogy a 
rendőrség létszámát íiiból apasztani 
kell. A főkapitány felhívja a rendőrség 
tagjait, hogy akiknek más megélhetésük 
van, azok önként jelentkezzenek a B. 
listára.

Elsősorban természetesen ezeket fog
ják elbocsájfani és u>ak azután kerül 
sor az újabb B. lista készítésére.

— Ulaln Ferenc ügyét csütör
tökön tárgyalja a kecskeméti vád*  

nélküle tanács. Ufabt Ferenc hírhedt cég- 
kormá-jlédi felszólalása miatt, amit az in- 

olőtt /dlunk, itt gyen- és kedvezményes részvények 
-j nagykövetségi *“
amnesztia ügye- j 

MWUWk »...... egyébként kiváló,
képességeik mellett sem vehetik át tőle' 
a felelősséget ilyen kényes kérdésekben. I 
Okvetlenül szükség van tehát ni nisz- . 
terelnökrc. Ezért tehát, ha Herriot I 
kénytelen volna hosszabb időre beszün
tetni a munkát, egy olyan republiká-1 
nosnak kell őt pótolni, akinek ugyan
azok az eszményei, mint Ilerri itrak. 
Akármi történj k azonban, a baloldali 
kartell fenn fog maradni.

— A Jókai-emlék bizottság ülése. A 
Jókai-centennárium albizottságai Rákosi 
Jenő, majd Berzeviczy Albert elnöklete 
alatt ülést tartottak, amelyen többek 
között megjelent Hóit sí Pál, Hubai) 
Jmó. Radó Antal, Sipkái-Balázs Béla, 
Somló Sári. Márkus László és a főváros] 
képviseletében Lobmaycr tanácsos. A 
bizottság meghízta az elnököt, hogy j 
fobruár 18-án a Calvin téri református 
templomban rendezendő ünnepség ke
gyeletei részletei iránt Ravasz László 
püspöknél a szükséges lépéseket meg
tegye. Elhatározták, hogy a .Jókai-szo- 
bor környékét rendbe fogják hozatni és 
azokat a házakat, ahol Jókai lakott, em
léktáblával jelölik meg. Végül Berger 
Loó n Háztulajdonosok Szövetségének 
60 milliós ajándékát jelentetto be.

— A keresltén yszociallsta magán- 
tisztviselő! szövetség országos központ
jának megalakítása. A kercsztónyszo- 
cíallsta magán-, pénzintézeti, nőtisztvi- 
eelők és kereskedelmi all ilmazottak 
szövetségei vasárnap délelőtt a régi 
képviaelőházban közös nagygyűlést tar
tó4 tak dr. Zsombori Gyula olnökleto 
alatt A gyűlés első tárgya a szövetség 
o rszagns központjának megalakítása 
▼olt Szundi Sándor főtitkár ismertette 
a központ cólját, mire a gyűlés egy
hangúlag elhatározta annak megalakí
tását és megválasztotta a tisztviselő
kart Horvát István a magántisztvise
lői jogviszonyt szabályozó törvényja
vaslatot ismertette, majd Szabó József 
nemzetgyűlési képviselő jelentette be 
n kereszt.’nyszocialista párt támogatá
sát.

7“©O
VÁROSI üklCYí

ív,KOSSUTH LAJOS-UTCA 5 
••NFMZni tASíNC1 ÉPiniT- T£l!:F0N:JÓZ5.2 Fh 
smó-aitHkucHiirti-LÖwaiMos-

EZÜST ARANY
■ ■ .............. SjizáísZ 1,1,1

gyen- és kedvezményes részvények 
I ügyében tartott, tudvalevőleg eljá
rás indult meg Ulain ellen. Az 

, ügyészség vádirata ellen Ulain ki
fogásokat adott be, amelyeket. a 

I kecskeméti vádtanács e hó 18-án 
fog tárgyalni.

i — Nem engedélyezték a Kossuth 
párt gyűlését. A Kossuth-párt an-

1 gya) földi szervezete vasárnap dél
előttre: a politikai és gazdasági 
helyzet és a fővárosi válasz iások 
napirenddel gyűlést, hirdetett, a 
melynek megtartását azonban a 
rendőrség arra való hivatkozással, 
hogy a bejelentett gyűlés politikai 
gyűlés, közrendészeti okokból nem 
engedélyezte.

— A dohány kisáriuok közgy ülése. A 
Doliánykis’írúsok Országos Szövetsége 
vasárnap délutáu tartotta meg évi köz- 

1 gyűlését a rég: képviselöházban. Szaba- 
; dós Mihály elnöki megnyitója után 
| Krausz Sarolta titkárnő ismert- -tto n 

Szövetség működését, a dohánykisú ru- 
sok sérelmeit beszámolt a Czajlik- 
alapról, melynek c-'lja az elaggott do- 
hánykisúriisok támogatása. Ezután meg- 
választottk az új vezetőséget, melynek 
elnöko Diendorfer Miksa ezredes lett.

— Elütötte az autó. Ma délután a Ki
rály uccában egy autó elütötte Vbell 
Káoly ötvenéves napszámost. Súlyos .sé
rülésével a Rókus-kórházba szállították.

— Lefoglalt könyvek. A főkapi
tány vasárnapi napi narancsában el
rendelte „Ki ölte meg Espelandoí ?* ‘, 
„A kételkedők klubja*',  „Az ismeret
len nő“ és „a titokzatos korcsolyá- 
zó“ cimü könyvek elkobzását. Az el
kobzás azért történt, mert a köny
veket. engedély nélkül árulták az 
uccán.

— Tolvaj cseléd leány. Dr. Eisler 
Mihály orvos följelentést tett a 
rendőrségen, bőgj- Nádor ucca 5. 
számú lakásából eltűnt feleségének 
*200 millió koronát érő gyöngy nyak
lánca. A detektívek kinyomozták, 
hogy a nyakláncot az orvos cse
lédje lopta el. A leányt előállították 
a főkapitányságra, almi kiderült, 
hogy lopásért már többször bűn
büntetve volt, őrizetbe vették.

— öngyilkosság. Mor.dl Manó 50 
eves szobafestő Szent László út 106. 
számú lakásán szájába vette a gáz
csap gumicsövét, fejét betakarta és 
lefeküdt aludni. Mire rátaláltak 
már halott volt. Holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe vit
ték.

ÉKSZER* ÓRÁK
GYÁRI ÁRON - LEGFINOMABB KIVITELBEN.

Hócipő
minőségben kapható, javítható
Neumann tíéza

í

I — Öngyilkos vezér igazgató. Ma 
este hat órakor értesítették a fő- 

' UnnWnn vwn £rnf. bnrrv n Rnlvnnv 
i
kapitányságot, hogy a Bálvány 
ucca 24. szám alatti Magyar Orszá
gos Háziipari Szövetség helyiségé
ben Paloiai Hugó királyi tanácsos 
vezérigazgató felakasztotta mügét. 
Az Öngyilkos vezérigazgató fele
sége elmondotta, a rendőri bizott
ságnak, hogy délben a Szövetség 
helyiségében fel akarta keresni az 
urát, azonban az ajtót zárva ta- i 
Iáita. Midőn a házmester segítségé
vel sikerült behatolni a lakásba, az 
egyik szobában a földön fekve hol
tan találta Őt. A rendőrorvos véle
ménye szerint a kötél valószínűleg 
leszakadt Palotai alatt, azonban a 
nyakán szoruló zsineg megfojtotta.1 
Tettéi valószínűleg régi szívbaja 
miatt követte el.

— A századik kis antófa.vi ma korült 
forgalomba. Ugy értesülünk, Logy 
1925. óv első felében az autótaxiváílalat 
további 50 kis autót helyez üzembe.

— Ébert elnök visszjthivía a pá
rizsi nemet követet. A Mát in jelen
tése szerint a párizsi német nagy
követ Ebért német I-irodalmi elnök 
meghívására sürgősen Beilinbe 
utazott.

Az értéküzleti magánforgalomban, 
feltűnően csekély érdeklődés mel-1 
lett egész nap folyamán még szór
ványosan is alig történt kötés. A ! 
déli órákban a bécsi jelentések 

, üzlet telenségről és változatlanul 
tartott irányzatról számoltak be, 
miért is a helyi spekuláció nem ka
pott ösztönzést újabb vállalkozásra. I 
Egyes arbitrázs- és vezetőértékeket 
a tegnapi zárókurzusokon szívesen 
vásároltak, illetve fedeztek volna, 
azonban megfelelő elauó nem akadt.

•— Spanyolországban nem kerül 
polgári kormány a direktórium he
lyére. A direktórium egy jegyzékben 
megcáfolja azt a híresztelést, hogy 
a direktórium helyébe polgári kor
mány kerül.

A Newyork Héráid tetuanj jelen
tése szerint Primo de Rivera kije- 1 
lentette, hogy a direktóriumnak 
nem volna kifogása nz ellen, hogy 
az Észak-Afrikára vonatkozó szer
ződések kérdését újra megtárgyal
ják. |

-o

v>. Nagymező ucca ro 1 cshmpj u. saii;.

Meinl legímomahb 
tea keverékei.

Meglepi} á-pattat fizeted 
viselt féeííPuFtík^ért Weriheitncr Qy. Zichy lenó u. 23. Telefon 537-61

emésztik a szervezet erejét.

A legjobb ápolás és .Kezeié- mellett is 
szükség vau arra, hoify a h ^egsőg é.. 
labbadozás tartalma a .at: a beteg'szer
vezetébe olyan Koncentrált tápláléKot 
juttassunk, amely visszaadja elvesz
tett erejét, fokozza ?llenállóK?pcssé- 

gét és újraépítse a leromlott testet.
Tlven erősítő tápszer az Ovomaltine, a recvell é> .izson- 
natejhez 2—3 kávéskan di«i rövidesen talpraállít. Áia 
dob ónként 37 400 és 64.600 Kforgalmi adóval együtt 
Mintát és ismertetőt ingyen küld a Dr. XVander uyógy- 
szerié, tápszergyár Rt., Budapest 100. postahivatal

Fiatalos,üde 
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr Kaiscr- 
ling HYVARJON szépitőszerc. adagja 
K 30.0(0. rftr.iktár: I örök-gyógyszer tar. 
Király ucca 12. szám. „Opera"-gyógy

szertár, Andrássy út 26. szám

Fpack — SmaMna
Skalla Testvérek IV, Hajó a. 3. lel. 199-CM

Hócipő 200 ezer kor. 
sarclptt etatfás «s fnvltás. VADÁSZ 
gumlüaam, Sierecsen ucca 50 (aouterraln) 
kiszt Ferenc tér és Nagymeaó ucca közö

SÖFFOBÍSlŐLai 

f elkJIsmoratesen kitanít!
Kom kell reklám. mindenki tudja. ho<y ae 
oraiir Ingjnbh voztfl! (aolfáijalF tanít. 
/Anyaink <-KzBI karínnak ki. Még; mlndly 

a legolcsóbban tanítunk.
Lóvéi vdlaszbélyog cllonében.

X-;T.v:“- Urrgáa jg-rrtr

SZAKORVOSI 3^

Lakására jövök
ruhát, Fehárn. mUt, kutonaruiiftt stb.
FrlaOn-r, Rökk Szilárd u. 22 III. 19 Tel. 1.62-48

PERL ÁRUHÁZ-Vll„ Thököly ut 9, j

(Auguszt cukrászda molJott)

karácsonyi vásárunk Összes nihOzsM cHdcdcbon

mélyen leszállított versenyenkivüli árakkal
4tl



Jl HÉTFŐI NJIPEÓ közgazdasági melléklete

Kereskedő ét Iparos Újság
Az OKISz holnapi ülésén 

foglalkozik a textUKeresKedeiem 
kritikus helyzetével

Az Országos Kereskedő és Iparos
szövetség szakosztályába tömörült 
textilkereskedők december hó 16-án, 
kedden délután 6 órakor értekezletet 
tartanak az OKISz VI, Andrássy ut 
23. szám alatti helyiségeiben, mely 
elsősorban a textilkereskedelem ál
talános helyzetével fog foglalkozni 
ég szabatosan körvonalazni fogja 
azokat a kívánságokat, amelyeknek 
megvalósítása a küszöbön álló ke
reskedelmi szerződések kapcsán a 
szakma érdekeinek szempontjából 
elengedhetetlenül szükséges.

Az ülés napirendjén szerepel, to
vábbá a behozatali kérvények töme
ges megleletezésének ügye, a kül
földi gyárak által a hazai nagyke
reskedelemmel szemben támasztott 
verseny, a forgalmi adó reformjára 
vonatkozó tervezetek megvitatása, a 
kényszeregyességről szóló törvény 
módosítása, a köztisztviselői beszer
zési csoportok ügye ós a vasúti 
gyüjtőforgalom megszervezése.

A napirenden szereplő tárgyak 
fontosságára való tekintettel az el
nökség az OKISz szakosztályainak 
tagjain kívül a szakmabeli kereske
dőket és iparosokat is szívesen 
látja, annál is inkább, mert az ülés 
nyomatékosan állást kíván foglalni 
azokkal a híresztelésekkel szemben, 
melyek a textilszakma általános 
válságairól szólnak, s le kívánja 
szögezni, hogy az átmeneti nehézsé-

Nem lesz úi kényszerkölcsön
Félreértették a pénzügyminiszter expozéjának a beruházások 
fedezésére vonatkozó részét — Még 250 milliárd koronának kell 
befolynia a már kivetett kényszerkolcsönből — Ebből fedezik a 
beruházások tételének hiányát, a maradékot a tisztviselő

fizetések emelésére fordítják

Január elsején a szorzószámot 15.100—15.300-ra szállítják le

Temesváry Imre nyilatkozata
; A nemzetgyűlés pénteki ülésén [deficitjét eddig, amíg a külföldi köl- 
Bud János pénzügyminiszter költ-'csönt. kézhezkapják. Ebben az át*  
ségvotési expozéjában feltűnést;meneti időszakban 4H2 milliárd ko
kéi tő módon keveselte a beruházási' rónát kellett felhasználni az inflá

ció pótlására, vagyis ezzel az ösz- 
szeggel fedéíte a pénzügyi kor
mányzat azt a hiányt, amely az ál
lamháztartásban az infláció követ
keztében mutatkozott.

— A még be nem fizetett, kény- 
szerkölcsönök összege 250 mlliárdra 
tehető.

Erre u 
gondolt 
amidőn _ ________ _ ___

, séges fedezet forrását a kény*  
szerkölcsönben jelölte meg.

Tehát nem lesz njabb kényszerköl
csön, mindönki megnyugodhat:

a kormány nem gondol semmi
féle kény szer kölcsön re.

— Meg kell még jegyeznem, foly
tatta Temesváry Imre, hogy ezt a , , , '? ~*n\í  ■íj’* ' » .. 250 mi 11 i nmoltrnnlr1 tűsért. Búd János pénzügyminiszter *1',  

Réteágon tartózkodik, ahol megvá- - -
lasztását készíti elő. Ezért

A TUrekvés Takarékpénztár Rt de- i Temesváry Imre dr.
oember hó 15-én, hétfőn jegyezteti elő- .
«ör rész vényeit * tőzsdén. Az intézet nemzetgyűlési képviselőt, a felha- 

Általános Fogyasztási Szövetkezel talmazási törvényjavaslat, előadó
érdekkörébe tartozik éa aránylag igen ját kérdeztük meg, aki ez ügyben a 
rövid idő alatt igen életképes vállnluto- következő nyilatkozatot tette a Hét
tőit létesített A Tiizelőszer és Épitő- fői Napló munkatársa előtt: 
anyag Rt., a Nagybevásúrló te Értéke-1 A pénzügyminiszter nr beszédé- 
sitő Rt, valamint a Famegnninkáló te nek azt a részét, amelyben a beru- 
Butoripar Rt részvényeinek többsége a J ' ' ‘
takarék birtokában van. Rövid időn be
lül megkezdi működését nz általa ala
pítandó biztosító társaság is. A felso
rolt vállalatok mögött a munkás szak- 
sxervezetek állanak, ngy bőgj- a | ’< 
prosperitása a jövőben is biztosítottnak 
látszik. Erre való tokintettel is tőzsdei 
köbökben az a vélemény, hogy ezúttal 
fejtődésképos részvény került a tőzsdére.

A Mezőhegyes! Cukoripar Részvény-1 
társaság ma megtartott közgyűlésén •!-■] 
határozta, hogy ax 1928/24. üaletévre 3000 ! 
korona (200%) osztalékot fog f. hó 10-tól ■ 
kezdődőleg a Magyar Általános Hitel
bank utján űzetni. í

Tíz Llchtlg-résivényt vonnak össse 
egy 2090 koronás részvényre. A Lichtig! 
legutóbbi közgyűlésén elhatározták, ( 
hogy egy alkalmas időpontban össze-, 
vonják a részvényeket. Értesülésünk sze
rint 100 drb 200 korona névértékű rósz- I 
vényből egy 2000 koronás névértékű 
részvényt fognak csinálni. Ily módon a 
Llchtignek a legújabban kibocsátott és 
külföldön plaszirozott részvények beszá
mításával összesen csak 510.000 darab 
részvénye lesz. Ebből azonban egy nagy 
pakett a külföldön van plaszirozva, úgy
hogy ez a budapesti tőzsdén nem jöhet 
forgalomba.

A Bl’R rendkívüli köxgyflltee. a 
Bur-vaaút szombaton tartotta Polkus- 
kázy Lajos elnöklete alatt rendkívüli 
közgyűlését, amelyet Ereky Károly a 
kisebbség! részvényesek nevében hívott 
össze. Az összehívók két Indítványt ter
jesztettek a közgyűlés elé; nz egyikben 
azt követelték, hogy a közgyűlés vonja 
meg az Igazgatóságtól a megbízást, 
amelynek alapján a BESZKAR-ral 
üzemkezeltei szerződést kötött, a máso
dik pedig a BÚR vagyonának és üze
mének szakértők által leendő megvizs
gálását követeli. A rendkívüli közgyű
lés azonban a kisebbségi indítványokat 
Ereky Károly, Perczel György dr., Szabó 
Imre dr. és Srtrofcay István felszólalása 
után nagy többséggel elvetette, mire a 
zajosnak beígért közgyűlés teljes csönd- 
tea véget ért.

célokra előirányzott 12 millió 
aranykoronát Azt mondta ugyanis, 
v " kevés,hogy ez az ösH7x?g nagyon 
ezért

hiányt kényszerkölcsön 
fedezi.

a kijelentés meglepetést _____ ,
a jelenlevő keresztényszocialis- 

__  közül többen odakiáltottak a 
beszélő pénzügyminiszter felé:

— Csak nem lesz uj kényszer*  
kölcsön?
Búd János nem reagált a csodál

kozó közbeszólásokra, hanem foly
tatta expozéját.

Minthogy pénzügyi és közgazda- 
SWKVZUI uvgy a*  5451 körökben ez a kijelentés feltii-
leknek szánté kizárólag n kormány nést, sőt aggodalmat keltett. iHeW- 
elhibáaott gazdasági politikája 
oka.

a

Ez, 
sőt 
iák

I

utján

keltőit,
kétszázötven miiliárdra 
a pénzügyminiszter, 

a beruházásokra szűk

államgazdasági helyzet. Ha a bevé
telek emelkednek, a kormány fog 
örülni a legjobban, hogy — amint 
azt Búd miniszter expozéjában 
hangsúlyozta — emelést, adhat az 
ullarn alkalmazottainak.

Munkatársunk ezután a szorzó- 
Jszániok .leszállításának kérdésében

húzásokra hiányzó összegnek a 
kényszerköl csőn bői való Fedezését 
jelentette ki, általánosan félreérteb 
lék, illetve ebből a kijelentésből té
vesen következtettek arra a lehető
ségre, hogy uj kényszerkölcsön ki
bocsátását vették volna tervbe. 
fiiul miniszter nr nem azt mon
dotta, hogy uj kényszerkölcsön lösz, 
csak azt hansulyozta, hogy i

250 milíiárdot, amelynek tudtom- 
.....1 más rendeltetése nincs, nem 
fogja a pénzügyi kormányzat tel
jes egészében beruházásokra fordí
tani, A behajtás alatt levő

kény szer kölcsönös szegek leg
nagyobb része a köztisztviselők 
megsegítésének fog alapul szol

gálni.
— Úgy tudom ugyanis, hogy a 

jövő év elején februárban, vagy 
márciusban sor kerül a köztisztvi
selők fizetésének emelésére, vagy 
legalább is arra, hogy a köztisztvi
selők valamelyes segélyt kapjanak. 
A tisztviselői fizetésrendezés egyéb
ként attól függ, miként alakul nzí

érdeklődött. Temesváry Imre 
vonatkozóan ezeket mondotta:

— Annyi a konkrétum ebben a 
kérdésben, hogy a vámtételekre vo
natkozóan a pénzügyi kormányzat 
mur a legközelebbi napokban le
száll itja a szorzószámot. A leszállí
tás mértéke olyan lesz, hogy

a vámtételek 1<—12 százaKkkal 
fognak esni.

ami előreláthatóan, ha kis mérték
ben is, de minden téren érezhető 
áresést fog eredményezni. Hogy 
az egész vonalon mikor fogja a 
kormány a szorzószámot leszállí
tani, azt ezidőszerint pontosan nem 
tudom, tény azonban az, hogy

a szórzószám leszállítását a 
kormány végérvényesen elhatá

rozta.
Más forrásból szerzett értesülő 

síink szerint
í a kormány január elsejére ter

vezi „ szorszószám leszállítását.
Ekkor lép ugyanis életbe a szabad 
kereskedelmi forgalom, mert az 
összes behozatali korlátozások de
cember 31-ével megszűnnek. Az uj 
szorzószám a font áralakulásától 
függ, előreláthatóan 15.100—15.300 
lesz.

orré

Január 1-én 
életbe lép az uj vámtarifa 

kényszerkBicsönbői ingja fe- ! MegsxUnnek a behozatali és kiviteli tilalmak — A ke- 
. zeiesi rendszer egyelőre a régi marad.... Pndn? Imii ii<rviinic nntrv •**— Tudni kell ugyanis, hogy 

a már kivetett kényszerkölcsön*  
nek cgv tekintélyes rteze még 

nem folyt be.
A kcnyszcrköicKÖnt a kormány 
tudvalévőén azért vetette ki, mert 
az e cimen befolyó jövedelmekből 
kellett pótolni ax allamliáztartás

Amint Iliid ‘János pénzügymi
niszter jelezte q kormány tegnap 
kiadott rendeletével a vámtarifá
ról szóló törvényben nyert felha
talmazás alapján

1925 január 1-lki hatállyal életbe 
léptette az uj vámtarifa összes 

tételeit

Ez az intézkedés nem érte várat
lanul a kereskedelmet, mert már a 
forgalom fokozatos felszabadítása 
folyamán a közszükségleti cikkek 

• egész sorozatára életbeléptek az uj 
i vámtarifa magasabb tételei, s az uj 
[vámtörvény egyetemleges eletbelép- 
i tetőse tulajdonképpen a forgalmi 
I korlátozások leépítésének befejezé
sét jelenti, mert 1925 január 1-én 

'megszűnnek az összes behozatni! és 
■kiviteli korlátozások is.

Ezzel szemben úgy látszik, hop- 
a gyors életbeléptetés meglepettet 
jelentett a pénzügyminisztérium te 
a pénzügyi igazgatás számára, 
mórt minden logika ellenére

a kormány nem léptette életbe 
a vámeljárásra és a vámok al
kalmazására vonatkozó 1924. évi 
XIX. törvénycikket, noha «z 
ul vámtörvény 12 ft-a hatályon 
„ívül helyezi a vámjogot sza
bályozó IMTíLIII. törvény

cikket.
' Ennek következtében az a szokat
lan helyzet , fog bekövetkezni, hogy 

Január 1-től kezdődőleg a vámjog 
alkalmazásának nem lesz törvényes 
alapja, s továbbra is az eddigi ólja- 

férfi- te fiuruha áruházában, csak iteapsst, rást fogják a vámhatóságok a kor- 
»V. MatoMSl*  *>*•.  nlaeal mány rendolete értelmében köretei

EGESZ FINOM
télikabátok te öltönyök rsntelésMsrOon hé- 
asltva, karácsonyig mélyen leszállított árban; 
télikabát 1,300.000 K ért, zakkóöltöny már 900.000 
K-ért. Gyermekrnha te télikabát 400.000 K-tóI. 
Saját érdeke önnek, mielőtt bárhol vesz vagy . 
rendel, a fönt hirdetett tényekről meggyőződni l
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Szemlélődés ft Pénzügyminisztérium nem akar áttérni
A Fővárosi Kereskedők 

Egyesülete 25 éves jubileumán 
ki egyik UstvéregycKÜleínek jó- 
lzlésóröl és tapintatosságáról köz
ismert alelnöke ildomosnak találta, 
hogy a jubileumi hangulat megza
varásával kritikai méltatásban ré
szesítse azokat az é.rdekképvistlete- 
kef, melyek még nem tekinthetnek 
egy 25 éves múltra vissza s melyek 
n tárgyilagos kritikus tógájában 
megjelenő felszólaló szerint tulaj
donképpen teljesen •felesleges mn- 
Z-ödést. fejtenek ki. A kritika lényege 
ellen annál kevésbbé volna időszerű 
kifogást emelni, mert hiszen az üd
vözlő szónok csupán következetes 
maradt ahhoz az álláspontjához, 
melyet már 1918 októberében kép
viselt. amidőn Szende Pál hathatós 
támogatása mellett a Kereskedők 
Tanácsa című szervezetbe óhajtotta 
beolvasztani az összes érdekképvi
seleteket, természetesen annak az 
egyesületnek a vozetéso mellett, 
mely őt egyik elnökéül tisztelheti s 
mi csak azt sajnáljuk, hogy a régi 
emlékeket ébresztő gondolatmenet 
éppen egy minden elismerósreméltó 
közérdekű tevékenységet ünneplő 
gyülekezet keretei között igyekezett 
ismét érvényesülést szerezni. Feles
leges volt ez annál is inkább, mert 
sokkal kedvezőbb alkalom lett volna 
ennek a kritikának az elmondására 
az a „esak“ 20 esztendős jubileum, 
melyet legközelebb éppen az aposz
trofált, szónok úr szorgalmas közre
működésével tevékenykedő egyesü
let fog megiilni. Meggyőződésünk, 
hogy eleget tévő a logika követel
ményeinek. ezen a jubileumon meg 
fog ismétlődni a Fővárosi Keres
kedők Egyesülőiében elhangzott 
kritika.

szór alapulvétele mellett készült.
Bizonyára nagy megütközést fog kel

tem n v>*vv  -
János pénzügyminiszternek az a ki-

Tíz aranykorona jövedelmet 
vallott be csupán sok száz keres
kedő és iparos az 1923. évre pénz-

J HU —*<-* —*“ *-» ,,, ,
beszéde szerint. Ez a naiv állítás 
szomorú fényt vet az egész pénz
ügyminiszteri expozéra, mert hu 
arra kellene következtetni, hogy a 
jxmzüpry miniszter összes állításai 
csupán annyi komoly alappal kir
ílak, mint a kereskedők és iparosok 
adójára vonatkozz) statisztika, ak 
kor megállapíthatnék, hogy ezt az 
expozét, felesleges volt elniondaui, 
mert amúgy sem fogja senki komo
lyan vonni. Mi a pénzügyminiszter 
állításával szemben leszögezhetjük, 
hogy a kereskedő és iparos adózói 
jitmi hogy tíz. aranykoronás adó-' 
alapról, de még 1(1 arany koronás 
adókról sem merne álmodni. Kár 
Volt tollái, hogy a pénzügyminisz
ter egyoldalúan éppen n kereskedő
ket és iparosokat vádota meg az, 
adómorál hiányával, de ha mór 
.megtette, úgy felhívjuk figyelmét 
arra, hogy nemcsak adóbevallást és 
adófizetési morálra van szükség, 
hanem morálra van szükség az adók 
kive'ése terén is, ezt a morált pedig 
n pénzügyminiszter részéről eddig 
sehol és sohasem tapasztaltuk. Tes
sék tehát a morál tekntetében jó 
példával előállni, meri mi szerény 
felfogó képességünkkel néni tudjuk 
megérteni, hogy pl. miféle erkölcs 
az. amelynek alapján a pénzű xy- 
ininiszter kijelenti, hogy határo
zott ígérete elenére fentartja a for
galmi ad«> nini rendszerét, nnnnl: el
lenire, hogy igazságtalanságról 
teljes mértékben meg van győződve.,

Kenő es iparos az ivz.). evre u púin.- lmilandó
;figy miniszter lcpuióbb megtartott,molyok azok nz okok, amelyek 

[a minisztériumot egy ily abszolút rideg 
álláspontnak az elfoglalására késztet
ték, illetékes nyilatkozat hiányában biz
tosan megállapítani nem lehet. A pénz-

az osztrák forgalmiadó rendszerre
A miniszterelnöknek és a kereskedő-1 

lomügyi miniszternek a nemzotgyülé- j 
sen tett régebbi kijelentései után a 
gazdasági élet elintézettnek tekintettej 
az osztrák forgalmi adórendszernek Ma -1 
gyarországon való meghonosítását. A 
többszörösen, minden üzletkötés alkal
mával lefizetendő forgalmi adó rend-: 
szere teljesen megbénította a forgal- ' 
mát, mert lehetetlenné tette igen sok 
olyan üzletnek a létrojöttét, amelyeknél 
csupán egy-két százalék haszon mutat
kozott volna és amelyek ogy 3%-os adó
terhet nem bírtak cL Ezenkívül a ver
seny kiélesedése is arra indította a fo
gyasztókhoz legközelebb eső ipari és 
kereskedelmi rétogeket, hogy a 8% fór- _ __________ __o
galini adó megtakarítása céljából a meg- lalkoztatásban működő (gyének mennél bmnnrnbh lArmnnl’ ,14" „wa/IhI., 
szokott közvetítő kezek kikapcsolásával 
közvetlenül az 
bo szükségleteiket, ami ismét 
go/dasági munkamegosztást 
meg.

Mindezeket a hibákat nagyban kikü
szöbölte és az ellenőrzési

la sürgetett reform elodázásának ez az 
! indokolása, amolyro a gazdasági élet 
• a választ is már rég megadta. Statisz
tikai és forgalmi adatokkal igazolva 

i van, hogy az osztrák rendszer meg- 
valósítása teljesen garantálja a for- 

Igalmi adó címén előirányzott költsóg- 
1 vetési összegek bevételezését, amelyek
nek behajtása is sokkal biztosabb és 

i egyenletesebb volna. A mezőgazdasági 
I termelés forgalmi adója tekintetében 
pedig még az ipari és keroskedelmi 
körök is hajlandók elmenni a legszél
sőbb határig, n gazdatársadalom parla
menti képviseletének ellenzése tehát 
sommiesetro sem vezetne politikai krí
zisekre. Ami pedig az ellenőrzési teen
dőkkel foglalkoztatott tisztviselők el- 

; bocsátását illeti, o tekintetben a lcg- 
(illetékesebb kormányférfiak kívánsága 
is csak az, hogy az improduktív fog- 

hmnarabb térjenek út produktív munka
körre.

áruforrásnál szerezzék; a forgalmi adóreform megvalósítása 
a régi ellen felhozott érvek tehát sem nem 
zavarta találók, sem nem őszinték, a gazdasági 

élet tehát saját léte érdekében kényte
len kitartani ama követelése mellett., 
hogy az ipari termelést megbénító és a

_-__;~i zaklatásokat kereskedelmi forgalmat akadályozó több
megszüntette volna a forgalmi adónak szőrös adórendszer helyett sürgősen 
olyan reformja, amely az osztrák rend- meg kell honosítani az egyszer fize- 

í " “ ’ , tendő forgalmi adóátalány rendszorét.
Bizonyára nagy megütközést fog kel- A kormánynak az a készsége, amely a 

leni a gazdasági élct^minden terén Búd jelenlegi adórendszer kiáltó igazságta- 
JúnuB -- ” * lanságainak a megszüntetÓ6éro vonat
jelentése, hogy egyelőre nem hajlandó kozik, a gyakorlatban teljesen értékto- 
n jelenlegi rendszert gyökeresen meg- lop, mert a jelenlegi rendszer mc’lctt 
változtatni, legkevésbé pedig az osztrák csupán egyes ipari vagy kereskedelmi 
forgalmi adórendszert itt meghonosí-. rétegek számára lőhet némi előnyöket 
tani. Azok az engedmények, amelyeket biztosítani, az egész gazdasági élet szó
rt pénzügyminiszter a gazdasági köve- mára azonban nem lehet megteremteni 
telményeknek tenni hajlandó, kimerül- J a forgalomnak azt a zavartalanságát, 
nek abban, hogy a többszörösen leró-, amely csak az osztrák rendszerben kép- 

Fnrcrnlmi ndó rendszerének kiáltó zeJbető el. Ivandó forgalmi adó rendszerének kiáltó 
igazságtalanságait kész orvosolni, ameuy- 
nyiben ez az érvényben álló törvény 
alapjainak megingatása nélkül lehet
séges.

Ezekro az engedmóuyokre vonatkozó
lag som tott a pénzügyminiszter semmi
féle kötelező nyilatkozatot, sőt tudomá
sunk szerint még egyetlen konkrét mó
dosító javaslatot sem dolgoztatott ki. 
Csak annyi bizonyos, hogy a pénzügy
minisztérium mindazokat a gazdasági 
érdekképviseleteket, melyek az osztrák | 
rendszer többször beígért itteni nieg- 
honosításáf sürgették, azzal utasította 
el, hogy ilyen reform megvalósítása 

i ezidőszerint a pénzügyminisztérium nem

zeJhető el.
Lőhetne például arról gzó, hogy a kül

földről importált árneikkek után a 
vámnál fizessen az importőr 5 vagy 

forgalmi adót és ugyanez a cikk 
azután csak akkor legyen még egyszer 
forgalmi adóköteles, amikor a fogyasz
tónak eladat ik, a kereskedők egymás
közti forgalmában azonban az illető áru ( 
forgalmi adómentesen cserélhetne gaz-j 
dát. Egy ily rendszer hasonló volna a | 
fényűzést forgalmi adóhoz, amelyet szin-1 

I tán csak egyszer kell leróni, tudn’illik, 
amidőn azt, a közvetlen fogyasztás cél
jaira eladják, egyébként azonban ke
reskedők és iparosok egymásközti for
galmában fényűzés! adó nem számí
tandó fel. Ennek a rendszernek a for
galmi adóra való átvitele azt jelentené, 
hogy kereskedők és iparosok egymás-1 
közti forgalmában az áru forgalmi adó
mentesen volna átruházható és csupán 
a detail kereskedő volna forgalmi adó

iigyniiniszter expozéja csupán azt hozza beszedésére kötelezve.
föl, hogy a költségvetési év közepén ily l Ez a rendszer mindenesetre mentesi- 
niélyroliató reformra néni lőhet gon-1 fenő a kereskedők jórészét a forgalmi 
dőlni. t);ry hisszük azonban, hogy egyéb | adó elszámolásával járó teendőktől, el
nkök is vannak s a tárgyalások alkui-Jenben továbbra is megmaradna az egész 
mával szerzett benyomásokból sejteni ellenőrzési apparátus az első belföldi 
'lehel. hogy a kormány ebben a kérdés-j szerző, vagyis az importőr üzletére, va
jban a pénzügyminiszter állásfoglalását I lamint a dotállkereskcdők üzletére nézve, 
politikai okokból támogatja. A pénzügy-1 vagyis csupán egyes kereskedelmi és' 
uiiuisz.ter legelső sorban a szanálási ak-' ipari csoportoknak lehette ezúton bizo-' 
cló sikerét látná veszélyeztetve ennek a! nyög könnyítéseket biztosítani.
reformnak a megvalósításával, amelynek j Mint 07, ft példa is mutatja, a jP]Pn_ . 
j’í nzügyi mérlegét a mar régóta foly-1 ícgj rendszer keretében csupán toldozósI 
tntott tanulmányok dacura megállapí* ; foldozásról lehet szó, nem pedig egy 
tani nem tudja. olyan gyökere® reformról, amely után a,

A kormány azonban a pénzügynünisz-' gazdasági élet áhítozik.
temek ezt az állásfoglalását politikai II" 
megfontolások alapján helyesli. Az 
osztrák rendszer megvalósítása esetén 
ugyanis elkeriillietetleu volna a mező
gazdasági termelésnek is forgalmi adó
val való megterhelése, már pedig egy 
ilyen kisérlot a gazdatíirsadalmn parla
menti képviselői körében í 1...... 1......................___________________
olyan ellenzésre találna, amelynek poli-1 ződésok után rövidesen meg fogja látni, ! 
tikai kockázatát a kormány felidézni I hogy a magyar ipar így moghondikep- 
nem óhajtja. Ítészben színién politikai,tpelvo teljességgel versenyképtelen lesz 
részben pedig szociális rugókra vezet-la kedvezőbb adóviszonyok mellett dől
hető vissza az a megfontolás is, hogy | gozó külföldi iparral szemben.
az osztrák rendszer meghonosításával1 Ne várja a kormány, hogy kialudt 
feleslegessé váló ellenőrzési apárútus gyári kemencék és munkanélküli mun- 
ineqwgün tetőse 30—lO.OOO ellenőrző ti-,zt-j késők tízezrei figyelmeztessék olyan 
viselőnek a keresetét venn*-  cl. i (gazságokra, amelyeket egy kis jó-

Az érdekképviseletek előtt nem újság akarattal előre is felismerhetett volna.

|

„uxuamiS1 viul oiuiuíih,
Ha a kormány a gyáripari és keres- ' 

kedelmi körök ismételt figyelmeztetése1 
dacára nem látja be, hogy a többszörö
sen lerovandó forgalmi adó az ipari 
termelést is annyi improduktív ki
adással terholi, amely végeredményben 

..... a magyar ipartermékeknek céltalan 
feltétlenül drágítására vezet, a kereskedelmi szer-

GROSZ ADOLF
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Posztó és kézmúáru 
nagykereskedése 
Budapest, V, kerület
Vilmos császár út 12

Telefon s z á m: 110 - 40,

Csomagolópapiros

LÉVAI SÁNDOR
papír nagy kereskedésében.

■o^óo^ö-!. a.

61

Telefónil29-98. Sürg.-cím: StrumpffeJcele

Guíímai?n és FeRete

!
 Kötött-, szövött- és tricotáruk nagy

kereskedése. Harisnyák és kesztyűk, 
ti saját gyártása. Különlegességek:

Divatos kötött női kabátok, téli, 
uw nyári sportruh ázat, selyemkesztyűk 

és selyemharisnyák - --------------
Budapest. Deák fér (Anker palota)

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Ncustadt an dér Tafelfickte 
i. B. Jungbunzlau i. B. 

Kratzau I. B. Dalowitz 1. B. 
vezérképviselete Magyarország számara 

Bécs, Zelinkagassc 4

26 Legjobb minöséqű 

férfi- és nöiszövsíek 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

FRIEDMANN FARKAS 
divatáruháza Vll., Király ucca 11. sz. 
Eladás nagyban és kicsinyben!!

Biichlcr Zsigmontl és Társa, Giidapest 
Gyors-, teher- és gyüjtöforgalmak 

TELEPEK;
Wien, I., Biborstrasso 8 —• Brün, Ha
vadéin! 6. — Warnsdorf, Cári Wagner 

strasso

Pártos, Grosz és Tsa 
posztó-, bélésnagykereskedés 

VI, Király ucca &
42

SUGÁR ARNOLD
iliiethna Budapest V. Sas ucca 29.

Kendő-, zsebkendő- és dlvatámnagy- 
kereskedő. Állandó dús raktár.

r
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Budapest hétfő, december 15. HÉTFŐI NAPLŐ

Ausztria kisajátítja 
anidgyar kereskedelmet 

bicsböl számlálóit áruMal tlrasztfa*  el az országot
I

nyék egyes kategóriái szerint az egy- I 
havi emelkedés a bankoknál 4.5. a ta
karékpénztároknál 35.3. a biztosítóknál 
54.0, a gázmalmoknál 28.9, n hányavál
lalatoknál 32.0 és a gépgyáraknál 37.9 
százalékos volt.

A,éKi Monarchia keretében kóny- 
í.UM&ből tűrt itazdasaff, kizsak- 
’ ..füRn fásunk korszaka elevcne- 
HkUfol most, amidőn az osztrák 

■ kereskedelem modern esz-
imikkel és jórészben snjót gya- 

súgunk által szállított 
készül tönkretenni a 

Si kereskedelmet.
lóidéin tapasztalható mar, hogy 

' „lírák ssárak és kereskedelmi 
vállalatok ülnökei árasztják cl az 
’ iL>f c-s a legkisebb község ke- 

rMkedőihez is utat találva, közvet-( 
len Bécsből történő szállítással tel-, 
“en kikaposo iák a hnzar keres- 

kertelem működését.
Szerencsétlen adórendszerünk mi

att ugjmnis az a helyzet állott elő, 
hogy a magyar kereskedelem, ha 
ugyanolyan ügyes, szorgalmas es 
szakavatott is. mint az osztrák ke- 
reskedeleni, nem képes az utóbbival 
versenyezni, mini hogy

az osztrák iparnak és kereske
delemnek jelenlegi adórendsze
rünk kedvezőbb 'helyzetet bizto
sit, mint a hazai kereskedelem

nek
Ha ugyanis egy dctail kereskedő 

valamely árucikket# be akar sze
rezni és ajánlatot kér egy becsi es 
budapesti nagykereskedőtől, akkor 
azt fogja látni, hogy ugyanazon 
alapár mellett

a bécsi nagykereskedő 3%-kal 
olcsóbban tudja az árút száUi- 

tani,
mint a budapesti kereskedő mini-- 
liogy a Becsből való rendelésnél 
csak egyetlen egyszer, a vúiukül- 
földről való behozatal alkalmával' 
kell forgalmi adói fizetni, a buda
pesti nagykereskedőnél történő va-( 
sáriás esetén azonban nemcsak a| 
nagykereskedő ú-ltal már egyszer 
megfizetett 3% forgalmi adót, ha
nem a nagykereskedő részéről tör
ténő eladásnál újból lerovandó 3% 
forgalmi adót is meg kell fizetnie.

Ez azonban uem az egyetlen 
előny, amelyet az osztrák cégek a 
hízni vállalatokkal szemben élvez
nek, mert hiszen a magyar keres
kedőnek kereseti és jövedelmi adót 
is kell űzetnie, ezenkívül pedig; 
regic-köllségei is vannak, amelyek 
az osztrák cégeket nem terhelik.

Utóbbi időben azonban az osztrák 
vállalatok már ezzel a gazdasági 
térhódítással sem elégszenek meg, 
hanem

nyersárukat szállítanak Magyar
országra,

ezeket az itteni kikészítő gyáraknál

vállalatok javára, illetve a magyar! 
vállalatok terhére.

Ha tekintetbe vesszük, hogy az 
utóbbi időkben kiélésedéit verseny 
következtében hazai vállalataink 
mindössze 2—3% haszonra kényte
lenek 
hogy

Ily körülmények között illetékes mi*  
Díszterek abban úllupr-dtak meg. hogy 
törvényes rendelkezését készítenek elő, 
amely a cégbíróságot lel.ogosítja és kö
telezi a megszűnt cégnek a cégjegyzék
ből való törléséro, nini bár a cégbíró
ságra KÚIvus terhet ró, de amai álla
poton kétségtelenül javítana. Az igaz- 
ságügyminisztur umst elkészítette a vo
natkozó törvénytervezetet és hozzászólás 
végett megküldte az érdekelt ségnek

A kereskedelmi és Iparkamara kedd, a 
délelőtt 11 órakor tartandó egyesület
közi ülésén fogja az új törvényjavasla
tot tárgyalás alá venni.

A césiesyzekek kllgazltásc 
Törvény készül a cégmeg- 
szünések nyilvántartáséról

A kcreskedolmi törvény által előirt és 
a cégbíróság áltál történő nyilvántartás 
adatai uz utóbbi években már igen sok 
esetben nem felejtek meg a tényleges 

I állapotnak, aminek a legfőbb oka az 
volt, hogy számos kereskedelmi cég a 
felszámolás bejelentésére, valamint a 
cógtörlósrc vonatkozó kötelezettségét el
mulasztotta.

A kereskedelmi törvény 19. és 21. §-ai 
gondoskodnak ugyan arról hogy az em
lített kötelezettség elmulasztása jogi 
szankcióval — pénzbírsággal sujtassék, 
sőt ezenfelül a kereskedelmi törvény a 
megszűnésére fennálló 1/ejcleutésí köte
lezettséghez súlyos anyagi jogi termé
szetű következményt is fűz, azt rendel
vén, hogy a cég megszűnésének a koros- 
kedeluii cégjegyzékbe bo nem vezetése 
esetén a cég megszűnésének tényét har
madik személy ellenében, csak annyiban 

, lehet érvényesíteni, amennyibe bizonyít
ható, hogy e harmadik személy előtt o 
tény ismeretes volt: mindezen rendelke
zések azonban nem voltak képesek biz
tosítani azt, hogy a kereskedelmi cégek 
megszűnése a valóságban bejelentessék, 
sőt a háborús és a háborút követő idők 
gazndsági viszonyai, amelyek számos cég 
keletkezését tették lehetővé és viszont 
számos más cég megszűnését idézétk elő, 
a bajt még növelték, mert az utóbbi idő
ben egyre több panasz merült föl abban 
az irányban, hogy számos oég, különö
sen rész vény társaság és szövetkezet mu
lasztja el megszűnés esetén az előírt be
jelentést. Ennek folytán sok, már évek 
óta tényleg megszűnt cég még mindig 
szerepel a c’g nyilvántartásban, amely 
igy már régóta nem nyújtja a tényleges 
viszonyok hü képét.

Felesleges hangsúlyozni, hogy mily 
messzemenő érdekei fűződnek a gazda- 

; sági életnek ahhoz, hogy a tényleg létező 
i cégek nyilvántartassanak és ebben a 

nyiJvántartásbun a megszűnt cégek tö- 
; Töltessenek.

Mindezek folytán az illetékes minisz
tériumok között már huzamosabb idő óta 

.tárgyalások folynak az említett dllapo- 
• tok kiküszöbölése érdekében és több 

igazgatási intézkedés is történt, amely
nek a fennforgó mulasztások csökken
tése tekintetében a legtöbb esetbon meg 
is hozták a célba vett hatást, az esetek 
egy jelotékeny részénél azonban a meg
felelő fórumok legnagyobb jóakarata 
melleit sem vezethettek eredményre, 
miután a mulasztók, akikkel szemben el
járni kellene, nem voltak elérhetők 
(meghaltak, hadifogságba korültek stb.) 

’ Számos nehézséget okoz ebben a tekin
tetben nz ország területének szétszakí
tása is. A cégbíróság pedig a cégek 

' \ megszűnésének bejegyzóso végett hiva- 
, | tálból nőin járhatott el és csupán akkor 

.vujvauv -o «.«.„.a intézkedhetik, ha a bejegyzés elmulasz- 
eszközölt beflzeté- i tása már megtörtént. I gy az említett 
íoá KnfnV- I rendbírság alknlmazáRÁrA ír rxnV nWnr

eladni, akkor nyilvánvaló,

egy 6%-os differencia.

a külföldi vállalatok javáraamely _ _______  ____ ______ ______
mutatkozik, a hazai 'égek verseny
képességét teljeseu megszünteti, 
nem is szólva arról, hogy a hitel
viszonyok Ausztriában sokkal job
bak, mint Magyarországou s így uz 
osztrák cégek még a hitelnyújtás 
feltételei révén is fokozzák amúgy 
is nyomasztó fölényüket.

Ez a gazdasági jelenség pontosan 
megállapítható a forgalmi adó sta- 

| tisztikájából is, amely mint egy ér
zékeny műszer, pontosan leméri, 
hogy a hazai nagykereskedelem ma 
tizedrészét sem képes annak a for
galomnak lebonyolítani, amelyet 
2—3 hóuapprl ezelőtt lebonyolított.

Sürgős intézkedésre van szükség, 
amely ennek uz új gazdasági leigá
zásnak útját állja és a verseny
viszonyokat ismét egyenlővé teszi.

23e95-re Emelkedett 
a naauííRreskedeim! iniuspáin

A Közpoti Statisztikai Hivatni ezen
túl rendszeresen közzéteszi a kétha ven
ként megjelenő Magyar Sta’isztikai 
Szemlében már eddig is részletesen is
mertetett index-számainak a nagyközöu- 

Iséget rövidebb időközökben is érdeklő 
1 főerediuényoit. A magyar nagykereske
delmi index-száiu, mely okt. 31-én 22.852 
volt, november'>cn 15-éu 22.865-ro, no- 

í vember 30-án pedig 23.095-re emelkedett. 
I November első felében alig volt válto- 
zás, a hónap második felében azonban 

I már elég jelentékeny az emelkedés. Az 
, egyhangú áremelkedés 1.1 százalékot 
tett. Novemberben »z utolsó hónapokban 
emelkedő irányzattá’ bíró élelmiszerin- 

; dex némileg, 0.7 százalékra csökkent, az 
| Ipari anyagok és termékek indexe azon
ban. mely az év folyamán inkább ha
nyatló irányzatú volt 2.5 százalékkkal 
emolkedett. Különösen drágult az ipart 
érdeklő cikkek közül a gyapjú, gyapjú
szövet, bőr és egyes fémek. A dollár ár
folyama alapján, az árakat aranykoro
nában számítva, a magyar korona ja
vulása folytán a növekedés még na
gyobb, 3.3 százalékos. A nagykereske
delmi árindex ugyanis aranykorona ala
pon az októbervégi állapothoz képest 
1.49-ről november 15-ére 153-ig, novem
ber 30-ára pedig 1.54-ig emelkedett,

A budapesti tőzsdén jegyzett részvé
nyek index-száma november 1-ig 10.9- 
ről 12.8-ra, vagyis 17.4 százalékkal emel
kedett. A helyzet tehát kedvezőbb, mint 
egy hónappal korában. A 12.8 azt je
lenti, hogy az 1913-ik év december 31-én 
a tőzsdén jegyzet részvényekbe az azóta 
történt tőkeemelésre <

bérmunka útján készáruvá dolgoz-: 
tátják fel és az így kikészített kész-, 
árut közvetlenül Bécsből számlázva | 
adják el a magyar vevőknek. Ennél—~ ---------  ---------  | — -
a műveletnél is 3% forgalmi adó sekkel együtt 100 svájci frankot befok- ! rondbírság alkalmazására is csak akkor
megtakarítás és legalább ugyan-! totó részvényesnek 12.8 svájci frankja kerülhet sor, ha a bíróság feljelentés
ennyi kereseti és jövedelemadó | maradna, ha a december 1-i tőzsdei alapján vagy másképen szerez tudomást
megtakarítás mutatkozik az osztrák jegyzés alapján felszámolna. A részvé-' a cég megszűnéséről.

Magyar kir.

Alapíttatott

Erasmo M. Reda
Hiella

41 *

Textilivaren altér Jtrt
Rfprtsuntan/ von *Tt  jetiit abrlkttn

Bloch és Fischer 
rövid, szövött és 

norinber ai áru 
nagykereskedés

Budapest, VII. Károly kttrút 13

18

Porges és Torsa Rt.
t»Uln«gylí«reahedea Káról? aőrút 19 

5 Vezér igazgató: Wild Jenő.
Igazgatók: Baum Mór és Sonnensche’n Bála

PdrOI/MJr « haaai Ipart I
i. 9 r» i í

• I

pamalszuyel- és bélÉsáruiiagyksrtskedök
A Budapest — Wamsűorfi 
Pamut szövőgyár R.-Targ. 
egyedarusitói lerakata.
Budapest V. Zrínyi ucca 15 «

Holczer ViMor, Budapesttkszorész, arany*  és eiustmüvcs
Gyár és raktár IV, Kőről 1. körút IQ tétem.) 

Villamos erőre berendezve. Késze mindenféle 
ékszer-, arany- és ezüitmunkát, alakítást és favi- 
tást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és órákban. Telefonszám: 116—24

WEISZ SÁHDORÉsRÖHfl
12 posztó- ti btltsaruna(ykBr«>ksilu
BUDAPEST V. AKART JÁNOS UCCA Cl

GYAPJÚ ES PAMUTÁRU KERESKEDELMI RT 
EXPORT-IMPORT. TEXTILÁRUK ú> 

BUDAPEST, V., MERLEG UCCA 12. SZÁM

SBHMOLb-PASZTA
GYÁRTJA : SCHMOLL ÉS 
KALLÓS RT., BUDAPEST
V. VÉSŐ U. 7. TEL. 31-18 BM

Magyar kir. t,(ív’ sza,|i*®

Alapíttatott 1850

Értesítjük igen tiszteit vevőinket, hogy 
J. SEMLER

London, 14 Golden Square
békeminőségű újdonságai, melyek a legkényesebb ízlést is kielégítik, legolcsóbb árak mellett árusíttatnak

Maradékok mélyen leszállított árakon!
Férfi és nőrátmenet! és télikabát- 
kelmék segna&vobb választékban 

Föüxlei: Bécsi ucca 7. (Deák Ferenc ucca sarok). Fióküzlet: IV, Koronaherceg ucca 9. szám



HÉTFŐI NAPLÓ BnjapeM. hétté, deeembw tt

lltngözisl adót minőségi alipm 
tojjak migéilapilinl 

IO-IBI 20“/,, less as adókulcs

A fónyűztei adó mostani mogállupí 
iául módja Igen sok panaszra ad okot, 
mert a megállapított értékhatárok olyan 
alacsonyak, hogy a mai árak mellett a 
fányűzéci adó alá tartozó cikkek még a 
legolcsóbb kivitelben Is luxusadókötck- 
Mlk. bárha olcsóbb kivitelben közszük
ségleti cikknek volnának tekintendők. A 
pénzügyminisztérium nem térhotott ki a 
panaszok jogosultsága alól te ezért el*  
határozták, hogy a jelenlegi fónyűzési 
adórendszert új alapokra fektetik. Ax 
erre vonatkozó munkálatok már *c-  , 
réoyen folynak ás a készülő tervo- 
zetnok az az alapja, hogy eddigi 
«rtékhatár*rendszer  helyett a cikkek 
legnagyobb részénél minőségi alapon ha- 
tArozza meg azt, hogy mikor tartozik 
fényűzési adó alá. A fényűzés! cikkek 
legnagyobb részét 
a tor in ölte helyén 
ás a tervezőt azt 
mázza, hogy nz 
oíO'SógCrt fényüzési 
különböző fényűzés} adókulcsot állapit 
mog. Mint ismorette. a kormánynak tör
vényes felhatalmazása van arra, hogy a 
fényüzési adó kulcsát egyes cikkekre 
húsz százalékra állapítsa inog. A ter
vezet szorint a kormány most ezzel a 
fölhatalmazással élvén, a különböző 
cikkek csoportjaira különböző százalékos 
adókulcsot állapít meg. E szerint a fóny- 
űztei adó n jövőben fokozatos lesz.

További újítása a tervezetnek, hogy a 
fényűzési adó a jövőben nem lesz kife
jezetten áthárítható, hanem az árak 
vételárába kell beleszámítani. A jövőben 
tehát a vevőnek nem kell külön Űzetnie 
a fényüzési adót, mert a vételárat már 
ezzel együtt állapítják meg. Amint ax 
e lőadói tervezet elkészül, n minisztérium 
az érdekképviseletek közös értekezlete 
elé fogja vinni, hogy a végleges döntás 
előtt. Hz érdekeltek véleményót is meg
hallgassa.

s vámkezelte, illetvo 
lógják megadóztatni 
n.z újítást is tártál - 
eddig 10 százalékM 
adókulcs helyett több

Vegeladási kérvényekkel 
ostromolják az Iparhatóságokat 

I AX OKISZ a detallkareskedelem érdekében tlltakoxik a 
kiárusítások ellen

A nyomasztó gazdasági viszonyok 
kétségtelen jele, hogy ismét elsza
porodtak azok a reklámok és a ver
seny fokozásának azok az eszközei, 
amelyek valami ly rendkívül ked
vező alkalom ígéretével igyekeznek 
a hirdető vállalat vevőkörét nö
velni.

Egy kétségbeesett hajsza indult 
meg a fogyasztóért, akit minden 
áron és minden eszközzel meg kell i 
védtelenül áll az a szolid, nevére és 
üzleti reputációjára féltékeny de- 
tailkereskedő, aki az adók terhe 
alatt roskadozik, meg nem engedett 
eszközökhöz azonban nem tud és 
nem akar nyúlni.

Az OKISz a kebelében tömörült 
detailkercskedeJmi érdekeltség jo
gos érdekeinek megvédése céljából 
kénytelen volt az iparhatóságoknál 
abban az irányban interveniálni, 
hogy az amúgy is súlyos helyzet
ben lévő kiskereskedelem élet felté
teleit

végeladásezerű kiárusítások rn- 
fjedélyezéiével ne nehezítsék 

mén.

Rendezték u postocsomaHk 
forgalmi adójút

As OKISZ •lŐterJamxttsAre Isméi 
engedélyesük ■ számla szerinti 

levonást
Előző számainkban ismételten szóvá 

tettük & pónzügyminlsxtornek azt a aé- 
rőlmoB rendeletét, amely a poataeaoma- 
gokbnn érkező áruk forgalmi adójának 
lerovásét akként szabályozta, hogy ar. 
ám értékére való tekintet nélkül a 
postacsomagokban érkezett Aruk ntán 
forgalmi adó címén mindig a kivetett 
vám 25%-át kll megfizetni.

Tekintettol arra, hogy az új vámtarifa 
egyes tételei az ám értékének .100- 
530%-át Is elérik, ez a rendelet a gya
korlatban azt jelentette, hogy a 3%-os 
forgalmi adó a postacsomagokban érke
zett árok ntán 2&-30%-ra rúgott,

Ax OKISz a rendelet megjelenése 
után azonnal előterjesztéssel fordult a 
Pénzügyminiszterhez, ainelybéu rámu
tatott arra, hogy ez r Ü5%-os forgalmi 
adó nemcsak igazságtalan és egyenlőt
len versenyviszonyokat teremt, hanem 
tJJosen lehetetlenné teszi a posta- 
csomagforgalmat la, amire pedig föltét
lenül szükség van, mert egyes szakmák
ban ez nélkülözhetetlen.

Dr. Csekő Béla miniszteri tanácsos, a 
pénzügy in in isztériu m forgalmi adó- ón 
iUotókügyi osztályának vozetőjo az 
OKISz előterjesztését teljes megértéssel 
fogadta, s n titkársággal még a rendelet 
megjelenése előtt volt szives közölni, 
hogy ft számla szeriül! forgalmi adó le
rovását ogy pót rendelettel lehetővé 
fogja tenni. Az OKTRx titkársága az 
iroda útján érdeklődő feleket, tcrméw.e- 
teaen azonnal tájékoztatta arról, hogy 
a pénzügymiuisztérininnak ezúttal való
ban gyors ág méltányos wtóxkodtee a 
kereskedelem és ipar igényalt teljes 
mértékben honorálta, amennyiben a 
3%-o« forgalmi adó lerovását vissza
ható erővel engedélyezte.

Itt bíróBÓffi eljárást,

foglaltak állást az ilyen eladási 
módozatokkal szemben és ennek 
folyományaképpen a Budapesti Ke
reskedelmi és Iparkamara, amely
nek véleménye a végeladások enge
délyezése előtt kikérendő, elvi ala
pon akként döntött, hogy íj inai 
nyomasztó gazdasági helyzet kedve
zőbbre fordultáig kiárusítások nem 
engedélyezhetek.

....... —- Miután ennek dacára egyes cégek
nyerni és ebben a hajszában szinte nz iparhatóságokat végeladási kér- —ti_t — .*,»  im _ , ...»— vényekkel továbbra is állandó

ostrom alatt tartják, az OKISz a 
i gazdasági helyzet megvilágítása 
'mellett megkereste az egyes ipar- 
: hatóságokat, amelyeket arra kért, 
(hogy a végeladások engedélyezését 
egyelőre teljesen szüntessék be. Az 
iparhatóságok, méltányolva a fel
hozott nyomós indokokat, a keres- 

Aedelmi kamara állásfoglalásának 
megfelelően is elhatározták, hogy 

kiárusításokra engedélyt nem 
adnak,

az engedély nélkül hirdetett ilyen 
eladási módozatokat pedig állan- 

i dóau Ügyelemmel kíséri cs az ipar- 
törvény rendelkezései ellen vétők- 

Ebből az intervencióból kifolyólag kel szemben a törvény teljes szi- 
az érdekképviseletek együttesen gorával fognak eljárni.
f*"  - ....... •'

WÍIYISATnMAI5V UIRBV I gyüjtőforgalomnak ezen viszonylá- 
llUtvAAUMARvI nlKtl\',tn,5”an, vo’í ,most 

.i , ............................... .. külön bizottságot küldött ki s ily-
módon lehetőve fogja tenni a vasúti 

kramer József dr. ünneplése. A tarifák kedvezőbb kihasználásával a 
Fővárosi Kereskedők _____ (
fennállásának huszonötévé*  jubileu-, 
mán az egybegyült érdekképviselő- í 
tek osztatlan, meleg ünneplésben ré
szesítették Krümer József dr.-t, aki 
főtitkári minőségben az alapítástól 
kezdve önzetlen odaadással és fárad
hatatlan buzgalommal vezette az 
egyesület ügyeit. Az OKISz nevé
ben Ledormann Mór elnök üdvözölte 
az ünnepeltet, biztositva őt az 
OKISz szere tétéről és nagyrabecsü
léséről.

Ai OKISz megszervezi a csehor
szági textiláruk gyüjtőforgalmát*  
A behozatali tilalmak megszünteté
sével megélénkült textilimport im
már a bekebeli arányokhoz közele
dik. bár a magas vámok és a szállí
tási nehézségek a régi forgalom tel
jes kifejlődését még mindig akadá
lyozzák. A vámtarifa túlzásait a kü
szöbön álló kereskedelmi tárgyalá
sok előreláthatólag eliminálni fog
ják, a szállítási nehézségek leküzdé
sére azonban csak akkor kerülhet a 
sor, ha a két ország között minden 
súrlódási felület eltűnik és a kölcsö
nös bizalom ismét helyreáll. Addig, 
a kereskedelmi érdekeltség az önse- 
Íóly eszközeivel kénytelen gondos

odul a szállítási és forgalmi viszo
nyok javításáról. Ennek egyik hat
hatós eszköze a gyiijtőforgalomnak 
megtervezése azok között a keres
kedelmi gócpontok között, amelyek 
a két ország áruforgalmában jeícn-

• i. i ' ■’ m^v<,l az adóskttlatknzasa utáa három évvel 
a bírÓBáíok a követeléseket ». » 
tekintik*  értelmében •'öltöknek 

« Kereskedelmi összeköttetésünk 
ÍebniÍTlpaArk^' 
rtrtZVL-' ... . .

liosznia-HereeirovIrivaí. T W£’u"1 
iieati Koreakorlolmi ás ban Bittó™ JánZ nTntó^e® 
sóvei értekezlot vo t, amelyen fii 
koly Artúr dr. titkár ismertette , 
ie<n Boszma-Hereeirovina mai 
(InsttKi viszonyai I és azokat a leír 
tőségeket, amely okot Hosznia-Her 
cegovina Magyarország kivitele L 
n^Qn\a*bT.e7és/si Wntetébei 
’ ertekeslet elfogadta ai loadó javaslatát, mely szerint í 
magy-ar kormánynak mielőbb kon 
Zulátnst kellene felállítani a Bns’ 
mii területen.

Megtorolják u kamatuzsorát \ 
Nemzeti Bőnk már régebben fel 
hívta a vidéki intézeteket arra, 
hogy hitelügyleteiket a mai viszo- 
nyoknak megfelelő kamattételek 
mellett bonyolítsák le. Ennek d« 
vára néhány vidéki intézet még ma 
is 2—3%-os heti kamatra ad ki 
kosztpénzkölesönökot. A Nemzeti 
Hitelintézet o héten három vidéki 
pénzintézetnél konstatálta a kiadott 
rendelet ellenére követett eljárási, 
és ezen intézetektől megvonta a 
Jegybank hitelnynjátását

Az Országos Kereskedő As Iparos 
Szövetség hivatalos lapja 

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

Egyesülete . szállítóéi költségek csökkentését és 
'az áruforgalom élénkítését.
j Döntőbíróság a nemzetközi ke
reskedelem vitás ügyeinek elintézé
sére. A nemzetközi kereskedelmi 
kamara döntőbíróságot szervezett a 
különböző nemzetek kereskedelmi 
körei között felmerülő vitás ügyek 
gyors és költségmentes elintézésére. 
Éhez a döntőbírósághoz megalapí
tásától kezdve eddig már nyolcvan
három esetben fordultak. A döntő
bíróság huszonnyolc ügyben kiegye
zéssel, vagy döntőbírósági határo
zattal intézte el a vitás esetet, míg 
tizenöt ügy megtárgyalás alatt van.

Fontos figyelmeztetés azok szá
mára, akiknek Ausztriában követe
léseik vannak. Az összeomlás óta 
hozott ói osztrák törvények az adós
ságok 30. illetőleg 40 esztendei el
évülését általában 3 esztendőre re
dukálták. Ez azonban csakis az 
új adósságokra vonatkozik. Azok a 
követelések, illetőleg adósságok, 
amelyek 1916 Antilla 1. előttről szár
maznak 30 illetőleg 40 év múlva 
évülue kel, úgy mint azelőtt. Olyan 
adósságok, amelyek 1920 január 1 
(lőttről származnak, 1926 december 
31-én évülnek el. Olyan adósságok 
viszont, amelyek 1921 január 1 óta 
keletkeztek. 1924 január 31-i kével 
elévülnek, ha a háromévi elévülési 
terminus addig letelik. Akinek te
hát Ausztriában 1920 január 1 után-

Kovács Ernő
>3 poszlönagykereskedés 
Budapest V, Nagykerena e. IS

Deutsch Mór és Fiai
Uilmot csdsadr út 6 k 

Férfi-, fiú- ét gy érmék ruhagyár. Srtrm 
árugyár. Posztó- ét bélétárak aagyk—

Pajor és Griesz 
posztó- ós bélésáruk 
nagykereskedése

öo

Budapest V, Bálvány ueca 6

Üzleti könyvek
és nyomtatványok

minden alakban 
és minőségben és jutányos áron 

besseresmet-fk

Künyír-, Irósxer- ós papír*  
kereskedelmi rési -társ -sál 
a „Honória" kereskedelmi szaktaa- 

folyam gyakorló tizemében

tAionv Ué., T“ VT‘2 líat Ausziriaoau ivzu januar i uian-tekeny szerepet játszanak. tehát ,, ,.. , ,. . , ... .
elsősorban egyréssről Budapest, ro1 val0 kovetolosei vannak, jo! te- 
másrészről Briinn, Prága, Warens- HZ’k, ha nyomban érvényesíti eze- 
dorf és Bécs között Az OKISz a'két, illetőleg nyomban megindítja
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Tere-fere
A HÉT HŐSE: Törzs Jenő, aki Liptai- 

Drégely vígjátékában, a „Vörös ember* ’ 
ben ismét, mint már annyiszor döntő 
sikert aratott

SZÍNHÁZ
|
I

A HÉT SZENZÁCIÓJA: Egye
lőre még este a diszlettelen színpa
don látható, de csakis a nagyon 
benfeutes embereknek a Fővárosi 
()peroit«ainházban, ahol a „Halló! 
Aniei'ika.’“ című új revüben végre 
eljutottak a szénakazal jelenetig. 
Mr. llaskell, a rendező — hír sze- 
rint _ revü jenek egyik jelenetében 
egy szénakazal tetején játszatja 
majd színészeit. Persze ilyenkor a 
veid illáié .szerkezetet el kell zárni, 
mert a szél könnyen szétviszi a szé
nái. Pgy hírlik ezt a nagyszerű 
tiiikköl is Amerikából importálta 
mr. llaskell, mint a létratán
cot vagy a szélmalom jelene
tet, amelyről szintén csak a legjob
bat mondják a Nagymező ucca kör
nyékén. Ilyen és ehhez hasonló mű
vészi csodák fognak felvonulni ab
ban a nagy cirkuszban, amelyet két 
hónap múlva mutatnak be az ame
rikai tulajdonos színházában Szin
ti nay-Martos-Szab öles magyar ope
rettje helyett •

A REVÜ különben kozd már nálunk 
is divattá válni és mint halljnk, Faludi 
Jenő Párizsban utazott, hogy a Király 
Színház számára is hozzon ogy rovűt én 
felvegye a vorsenyt a másik operett
színház revűjével. Ezzel szemben Se
bestyén Géza, a Városi Színház igazga
tója a klasszikus operettek felújítására 
készül. Most végre eldől majd, hogy a 
nagy világforgatagban ki marad felül, 
a komoly művészete, vagy a lufiballo
nokkal és kacsalábon forgó kastélyok
kal teletűzdelt színpad.

•
A TÁRSASAGOKBAN most egy 

olyan nagyszerűen sikerült tréfán 
mulatnak, amely sokáig műsor bo
hózata marad azoknak a köröknek, 
ahol megtörtént. A szép asszony 
férje elutazott este a pesti villanyta- 
lan homály leple alatt megjelent az 
udvarló. Eddig rendben van az eset, 
a baj csak ott kezdődött, hogy éjsza
ka felé megérkezett a férj. Mit tesz 
ilyenkor egy ügyes házibarát1? Be
bújt a szekrénybe és itt várta türel
mesen a reggelt, amelynek első su
garai bizony nehezen köszöntettek 
be az ablakon.

Reggel a férj szépen elköszönt fe
leségétől. A házibarát felsőhajlott 
azzal a boldog tudattal, hogy baj 
már nem érheti. Arinál nagyobb volt 
a meglepetése, amikor a távozó férj 
az ajtóból visszaszólt:

— A ruháimat vasaltasd ki, mert 
bizonyára összegyűrted^ szekrény
ben.

A finálé természetesen a válóper.
•

AMERIKÁBAN két pártra sza
kadt az u nagyszerű összhang, ame
lyért szegény boldogult Lincoln 
Ábrahám annyit fáradozott, iní it 
í'z.I Griffith „Amerika hő ’-nra*  r’niii 
filmjében is láttuk. Aend' óban 
i'.ira szörnyű a pártos’• már

hogy világra s? ló hí'bo-’sko- 
dás lesz a vége. A pái 'ü' "> ng ! >k 

rmészetesen kik volnának m >k, 
i li’il a ml világot járó művészeink: 
I’odáK Sári és Nádor Jenő, : kik Fe 
d-’k történelmi nevezetesfiregii síir- 
.önye óta hadilábon állnak egymás
fii. A két t ’rsulnt. a „Fedők Szln- 

“ - .1 „Nádor Színház**  egymást 
••rget’’', ha. Nádor Clewelnndba

• >> v, Frdák is ott terem, ha Fedák 
Det’oit-bn utazik, hippi hopp! Ná- 

!< ’• ’s utána siet és igyekszenek mi- 
aél jobb előadásokat produkálni, 
■< • > s közönséget azzal hívják be a 
■zinbázha.

Szóval az amerikai magyaroknak 
nagyszerűen jött a Fedák-Nádor 
iarc. a konkurenciának az a követ- 

1 vménye, hogy a derék amerikai 
magyarok ide is, oda is elmennek, 
Hogy megnéznék, hol adnak jibbat.

Az ;i hir azonban nem felel iheg 
a valóságnak, amely az utóbbi na
pokban számyrakanőtt, hogy a Fe
dők féle sürgönyöket a bécsi Rai- 
’nuad Theater igazgatója küldötte 
volna az Antónia bécsi bemutatója 
előtt.

„Nevetni és nevettetni — 
ez a legfőbb földi jó" — mondja

Sarkadi Aladár
| A Palatínus-házak_ egyikében la
kik Sarkadi Aladár, a viharos 
Dunaparton. A szél végigsöpör a 
tágas folyosóján, és megrázza a Ma
gyar Színpad egyik, legnagyobb 
kacag lató jónak ablakát. Am oda
bent a fűtőtestben vígan bugyboré
kol a forró viz, a gázkályha pi
rosra izzotl és ellenzője előtt nagy 
kényelemben fekszik egy kis fokszi, 
Sarkadi Aladár kedvenc kutyája.

— Tessék csak leülni — mondj i 
egy felié) kötős szobalány és elibénk 
lakja a karcsú angol cigarettákat. 
— Valódi — mondja mosolyogva 
most kaptuk Angliából...

Egy-ket szippantás és jön az 
,,ur“, a jókedv koronázatlan ki
rálya, a humor, a vigság és a. kacaj 
legfőbb ura: Sarkadi Aladár.

•
— Bocsánatot kérek — mondja—, 

hogy kissé megvárattam az urakat, 
de nem volt szivem felkelni, az ágy
ból/... és már mosolyog és moso
lyog szakadatlanul, amíg ott vő
igyunk nála. Két szeme égőn ra- 
\gyog, ajka körül a mosolygás hul
lámai huncutul szaladoznak. Irigy
kendő, jó kedve, állandó vendégség
ben cl nála.

| — Hát, istenem — mondja —, 
1 egyik ember sir, a másik nevet. Én 
l annak hiszek, aki nevet. Én hát ne- 
\ vetek, de soha nem is sírtam. Sírni 
'nem jó. Az embernek megfájdul a 
'szeme és hamarosan mearáncoso- 
\dik az arca. Nevetni és neveltetni. 
\Ez a kettő, a legfőbb földi jó. Ettől, 
\jiatalabbak leszünk.
| — Csak semmi gond - mondta
\ nekem hosszú éve ki; el ezelőtt 1‘ >- 
Jöny, a. kolozsvári fóintendáns. Ak
kor még kórista voltam, négy ver. 

\ pengő fizetéssel egy hónapra. Szó- 
.v;tl első kórista...

—- Sok esztendő után egyszer 
'gondtalanul sétálok a l'ő ucca 
' flaszte rén, hát össze találI. azom 
\ brassói direkto, ral: 
| — Mit csinálsz, Aladárt 
i — Kóristáskodom — mondtam. 
I — Mennyiéi l — kérdezte.

— Ncgyv( nért — feleltem.
— Meg(.doni, ha eljösz hozzám 

szólistának.
Abban a pilla tban fetc illogott | 

előttem mtndcn: a színész' 
\ség dicsőséges fotográfiái . (—— ..
'pad, a szerep, a jelmez, a paróka, a , házban.
taps, a sík r, és még aznap délidán 1 játékénak 
nagy büszkén, önérzettel és 
teit fejjel beállitottam Böli 
az intendánshoz.

— Nagyon sajnálom — mond
tam —, én már nem kóristáskodha- 
tom. mert olyan fényes ajánlatot 
kaptam, amilyenhez csak Girardi 
szokott hozzá.

— Bölönyinek elállt, szeme, szája:
— ,c bolondozz Aladár — mondta 

jóságosán —. csak nem akarsz en
gem itthagyni. Ne menj el az is
meretlenbe, amikor nálam Úgy 
vagy, mintha a saját édes fiam 
lennél.

— De akkor már rajtam nem le
hetett segíteni. Otthagytam a kin
cses várost cs elmentőm Brassóba 
sz ól ista-szí nészne k.

.. . Szeme elrévedez. Visszatér a 
múltba. A kacagó Sarkadi úgy tesz, 
mintha egy pillanatra magára öl
lené a meghatottság köntösét.

— Amint igy visszanézek a régi, 
falusi pályámra, bátran mondha
tom, hogy azok közé tartozom, akik 
végigmentek a sz<nvedések minden 
skáláján. A koplalás, a szomjuho- 

\zás, az cső, a hó, a, hideg, a forró
sán egyaránt végi gvert rajtam 

\ sújtó korbáccsal, Jiéha egy pilla
natra. tolón fájt i*  a seb, ae aztán 

'.leragasztottam azokat a jókedv 
flaslromával és jártam a falukat.

— Éli lemben mindig az volt a 
fő, hogy multi; lássák és velem 
együtt jót kacagjon mindenki. Egy 
jóízű nevetést nem cseréltem fel 
semmivel és (alán éppen ez az oka, 
hogy a sok éhezést, nélkülözést, há
nyaf ást, szenvedést, soha meg nem 
éreztem és azok engem lábamról le
verni sohasem tudlak.

. — Nincs tagadni valóm, bizony 
Pástén is sok nélkülözésben volt ré
szein. Itt már roll ugyan kenye
rem, lakásom ,ió ruhám, de sokáig 

, nem volt szerepem. Isten tudja, 
■t miért nem adtak.
(, i — Egyszer azután mégis kapta e 

és azóta folyton játszom.
— Mert nekem a szerep minde

nem. És lv> n m játszhatom, bol
dogtalan ragok.

— Játsza' ü játszani, ez nekem 
'mindenem, ez számon ra maga — 
\az élet.

mester- ! * Az Igiói diákok legközelebb) elő
zi szín- adása kedden este lesz a Városi Sz'n- 

. Kárkas Imre nagyszerű dalos
minden eddigi előadását 

felve- z-ufolt nézőtér tapsolta végig. A keddi 
yihez,1 előadáson is Pattá Imre <nekli a nótáé 

| diák szerepét.

p

I
r,'(p'.'-csonyl szemácic1

ií

minden versenyt felülmúló árakkai

5,500.000

5,900.000

5,500.000

3,900.000

Fekete skisuhs- 
kanln-burtda 130 
hosszú, brokát bé 
10 sel ............

S«ei plUss kabát
130 hosszú brokát bé
léssel ..............  ...

Téli köpehy
tyapju velúrból, gaz
dagon prémezvo ...

féli köpeny 
gyapjú velúrból, 130 
hosszú, végig bélclvo

3,900.000

4.5JŰ.00C

1,900.00.

1,200.000

la Sev alt :tra- 
bunda i Bt- hnszszú, 
brokúi eléssel . ...

Valöcbk rakUI 
bunda 130 hosszá, 
ausz ráliai üpoásum 
gallérral...................

Szürke ctlnasulel*-  
bunda 130 hosszá 
brokát béló' sel........

Barna coboly 
kanín-bunda 180 
hosszá .........>.........

Választékos raktár mlndennomQ nemes szörmé&öl 
késiUlt bundákban, úgymint opu sum, csikó, seat 
és valódi n iria, valamint kosztümösben, ruhák
ban, allékban, stfapjutriko-kabálokl’.-’i és trikó- 

seiyemzsemperakben

Molnár Syuh ölvalhlia, VII, Ríkóczi-úí TI

Glőször 
az uj színházban 

Elmondja: STTakay SíRargil 
Szerénytelenség nélkül mond

hatom, nem egy olyan sikerem 
volt a Vígszínházban, amelyről 
a kritika a legszebb szilvákban 
emlékezett meg. Azt hittem, so
hase válók meg ettől a színpad 
tói, amely felnőni látott, ame
lyen remegő hangon játszottam 
cl első szerepemet. De a sors, 
amelynek rendezője folyton ott 
settenkedik a kulisszák mögött, 
számomra más utat jelöl ki és 
ma, ha valósággal hihetetlennek 
is látszik, itt vagyok a Magyar 
színházban.

Szerencsemnek mondhatom, 
hogjr először magyar szerzők 
darabjaiban lépek fel: Liptai 
lini-e és Drégely Gábor „A vö
rös ember**  cimü vigjátékában. 
A darabot dicsérnem nem kell, 
a kritikus urak azt elvégezték 
helyettem, magamról nem kell 
szólnom, hiszen én már meg
mondtam, hogy szerencsémnek 
mondhatom, hogy magyar író 
magyar darabjában léptem feL 
Csak annyit mondok, hogy bol
dog vagyok, örülök és sok ilyeií 
darabot és ehhez hasonló szere
pet kívánok magamna’ az uj 
szi n házban.

• Rózsahegyi „Cigánj-"-a a legnagyobb 
művészi élmény. A Városi Színház ha
talmas nézőterén 2400 főnyi közönség 
gyönyörködött szombaton n Nemaeti 
Színház nagy művészének istenáldotta 
magyar tehetségében. A Cigány o héten 
szerdán este kerül színro Rózsahegyi és 
Molnár Aranka, a Vígszínház vendég-

1 művész mijével a két főszerepben.
• 58—65 „Marlca grófnő". Kálmán 

Imre fenomenális sikerű operettjének
l sok száz színház közül elismerteu a bu- 
i dapeatl Király Színházban vau u legtö- 
; kéletosebb előadása, ami Lábass Juci, 
| Vádi/,' Ilona, Pálnuty Ilka. Kiss Ferenc, 

Lotabór, Szirmai, Ilaskó rugyogő együt- 
I lesében természetes is. Szombaton, 20-án 
délután 3 órakor rendkívül mérsékelt. 

, hol járókkal a Rákosi Szüli igazgatású 
alatt álló színésziskola növendékei vizs- 

1 gáznak, színro kerül a Gül baba című 
operett.

• Postás Katica pénteken mutatja bo 
iá Blaha Lujza Színház Zerkovltz Béla
, és Ilarmath Imre lát anyós, roman
tikus operettjét, a „i’óst. s Katicá“-t, 
amelynek muzsikáján és szövegköny
vén egyformán hódító erővel vonul vé
gig a tiszta magyarság 6s a tiszta hu
mor. A páratlan népszerű Zerkovitz 
új operettjének muzsikájáért már a pre
mier előtt is valóságos ostromot foly- 

I tatnak a cigány- és szalonzenekarok és 
grarnmofon válalatok és épp ily hatal
mas n közönség előzetes érdeklődése is. 
Az előadás nagy sikerét garantálja a 
főszereplők fényes névsora: Honthy Han
na Somogyi Nusi, Rozsnyal Ilona, Bo- 
ross Géza, Gózon Gyula, Ihász Lajos, 
Tihanyi Béla.
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MEGSZŰNIK
• Vili, kerülőt, Rákóczi út 15. szám alatti kötött, szövött ós divatáru üzlot

Minden 
elfogadható áron 

eladatnak r kilőtt ólvatkabátok, mellények, harisnyák, koztyük, nyakkendők, zseb 
kendők, női és férfifehérnomllok, nöl- ós férfi téli sportszvottorek és mellények stb‘ 

»iii«tdl’ i«r Berendezés eladó!

Teljes üzletfeloszlás-

É1SCHNUR HENRIKF Rendkívül
Kl Vili, kér., Rákóczi úi 15. szám 01060 ttrak!

bő! vásároltam kOlföldön árukat és Budapesten eddig nem létexO 

bunda- és öltöny vásárt 
rendezek! SMmmmFa<ST" 
Városi bunda szőrmével már 2V> milliótól 
Nagy választók ri™

“tud SCHNUR HENRIK Rendkívül I 
pimatmegtcidetKl vili, kér., Rákóczi úi 15. szám 010611 tok!

Csakis elsőrendű
valódi karlsbadi MS étkészlet X 1,300.0001

6 személyes rjf 
girlandos italét URgw

550.000

Nagy választék
csiszolt

kristály- 
üvegáruk

ban és
alpakka evőeszközben

edényházában

VI.,Király-utca 43
Nem tévesztendő össze a gombamódra szaporodott vásári edényesekltel

Kiállítási termek:
Budapest Vili, Üllői ut 52/B fz.
Ipartelep; Vili, Baross u. 39
Telefónhivő: Jótuf 2—41 szám

Egerváry és Társa
mübutorgyár

Különleges mllbulo- 
rok, művészi facsll- 
lárok és Interleurok



HÉTFŐI NAPLÓ 13Bndapest hétfő- december 15,
Ititrr Mi nr mmini

rövid hírek
fiatal színészek

új kamara színházat kezdenek a 
Vidám Színpad helyiségében.

KERÉNV GABI
visszatér a színpadra.

pALLBNBEBBG
egy bécsi társulattal az óv elején 
a llcnaássanco Színház vendége 
lesz.

WLASSITS GYULA
az állami színházak vezérigaz
gatója, hír szerint, a jövő hé
ten beadja lemondását.

A NEMZKTI SZÍNHÁZBAN
Szilveszterkor éjjeli előadás lesz. 
A jövedelmet Pelhes Imre sír
emlékónok fölállítására fordítják.

• A vörös ember. Drégely Gábor és 
Tintái Imre pazarul mulatságos vígjá
téké a Magyar Színház újdonsága, csü
törtök kivételével minden este szerepel 
a műsoron M. Makay Margit, T. bor
ral Rózsi. Gombaszög' Ella, Törzs Jenő, 
Z .Molnár, Toronyi, Stella ragyogó 
együttesében.

• Saleschl csütörtökön a Carmenben is 
fellép a Városi Színházban. Egyik leg
kiválóbb szerepét Escamlllo torreádort 
énekli. A címszerepet Bas Hidas Maria, 
az Operaház művésznője énekli.

w
Cl

• \ Vígszínház Jövő hetének esetné- ; 
nye a Tükör folyosónak, Berniéin Henry . 
szenzációs színművének szombati bomu- i 
tatája lesz. A francia modern színmű- , 
irodalomnak évek óta nem volt olya.) 
nagyhatású és kiválóan értékes alkotn
ia, mint a Tükörfolyosó (La Galerié 
des glacos). A Vígszínház premierjen 
Gombaszögi Frida. Varsányi íren, Ga-

Mariska, Lukács Pál, Rajnai Gábor 
c-<i Béla Miklós játsszák a Tükörfolyosó 
főszerepeit. A szombati bemutatóig 
minden este nz Vvegcipöt, Molnár bc- 
renc nagyszerű vígjátékát adjak, ame
lyet azután a Tükörfolyosóval válta
kozva fognak játszani. Most vasárnap 
délután a Tolvaj kerül színre.

A hét Ieqri3<jyob*>  eseménye: | 
az új FOX-vltágnítrakcló J 

5JW#Í
i
i :

OHNIA CORSO
NOZGŰKÉP-OTTHQM

Egy amerikai magyar primadonna 
mentene meg Fedák Sári uj vállalkozását 

Éjszakai primadonnahajsza Newyorkban
— A Héttői Napló tudósilójától. —

Milliókba kerülő kábelek ellen
őrizhetetlenül röpködtek át a kon
tinensre s mint egy világraszóló 

, eseményt jelentették, hogy Fedák 
Sári kalandos amerikai útja a sok 
erkölcsi siker mellé bizony nem sok 
anyagit, hozott. Illetőleg hozott, 
csak nem neki, hanem az impresz- 
szárióknak, akik more patria rövid 
utón érvényesiteHók követelésüket. 
Fedák Sári azonban mint a lapok 
már beszámoltak róla —■ neiu esett 
kétségbe. Egy uj turné igazgatója 
lett. Mindenki tudja azt is, hogy 
Fedák régi és uj társulata az ame
rikai mértéket meghaladó módon 
konkurrál egymással, de azt keve- 
cen tud iák, hogy mi nz igazi oka 
annak, hogy ebben — a nem csak 
üzleti — harcban Fedák Sári uia- 

j radt. felül.
| Fedák Sári ..primadonnát keres44 

Azon a napon, mikor Hódossy 
i impresszárió azzal a meglepetéssel 
! uszolgált. Fedáknak hegy egyetlen 
1 centet sem keresett többbet i műn- 
| kajával, Fedák Sárinál egy amc- 
j rikal nr jelentkezett és közölte vele, 
| hogy könnyen helyrehozhatja, káro- 
I sodá.sát, ha elfogadja tanácsát. Fe- 
I dák, aki elveszni érezte maga alól 
: a talajt, mert minden barátja az el
len séf hoz pártolt át — természete- 

! sen kapva-kapott e váratlan segit- 
! ségen. A magyar ur egy uj társu
lat szervezését ajánlotta Fedáknak,

• melynek egyik primadonnája, az 
I amerikai magyar közönség déddge- 

I tett kedvence. Thury Tlona legyen.
Thury Hona ugyanis az ame- 

i rikai magyarság színésznője, 
1 akit minden színházigazgató, a 
I new-yorkl éppúgy, mint a vi

déki szeret, s ahányszor játszik,
'.WvV' íacv

• KI hahója vagyok én a s/.ezóu leg
nagyobb francia vígjátéka Rikcre hév- 

l főn*  szerdán, pénteken és jövő vasúrnnp 
1 j esto kerül azínro a Belvárosi Színház

ban. A kiosapon<róan mulatságos bohó- 
i zatot, amely eddigi előadásain mindig 
táblás házak közönségét, ragadta ma
gával, Titkos Ilona, Tóth I’öske, Ker- 

1 i túsz Dezső, Tarnay és Hahnol Aranka 
i pompás együttese játszó. A bét többi

► L—lí—, . * . — —
► Szenes Béla vidám remeke:Az olar-z férjhez (5 felv.).
► asszony" (Titkos Ilona, Bóth Klári. I • Mozgókép Otthon: Sába

a közönség ünneplésében van 
része.

Fedák Sárit persze nem kellemesen 
érintette nz, hogy egy másik príma-1 
donna erkölcsi ereje húzza ki öt ab-: 
ból íl csávából, ahová impresszáriói 
juttatták. De nem volt mit. tennie. 
Azonnal autóba ültek tehát és ro
bogtak a 315. West 34. Street felé, 
hogy Thury Ilonát, a szervezendő 
uj társulat egyik primadonnájának 
megnyerjék. Az autóút szerencsésen 
végződött. Hosszú és izgalmas tár
gyalás után — mely alatt Fedák 
Sárinak be kellett, látnia, hogy 
Thury Hona személye naay nyere
ség részére —. végre megállapodtak.

1’laká‘harc az uccukon
Ennek eredményeként másnap már 

öles plakátok jelentek meg a new- 
yorki ureákou. A pinkátok Fedák— 
Thury előadást hirdettek ugyanarra 
a napra, mikor Nádor és Kondor 
Ibolya hirdették a Hongaere Thc- 
atre-ban való vendégjáíékukat. A 
Fedák—Thury Manhattan operabeli 
előadás 5 perccel előbb végződött, 
mint Nádo'éké. Azonkívül valódi 
amerikai stílusban ökölnyi hetük 
magyarázták a publikumnak:

Jól figyeljen! Amikor a mai elő
adásra jegyet vásárol, a Man
hattan operaházi Fedák elő

adásra leérjen jegyet.

51

Fedák Sári most már pór nap 
múlva haza érkezik s akkor fogják 
az „illetékesek44 tisztázni ennek a 
színházi csatának történetét, mely 
heteken át. izgalomban tartotta a 
színházi publikumot New-Yorktól— 
Pestig.

Mozgóién vképszinházak 
műsora

* Corvln-Szlnház (Tel. J. 89—88, 95—84) 
Megmentett lelkek (dráma). — A polip 
karjaiban (dráma). — Intim Pista Ame
rikában.

* Kamara (J. 140—27): Pethes Sándor
______ _______ .. és Dénes György személyes fellépte. —

estéjén kedden, csütörtökön, szombaton, ( Három a felesig (8 fel’’.). — Sohasem

asszony" (Titkos Ilona, Bóth Klári. ___ „___
Kertész, Rubinyl, Gárdonyi). Vasárnap ; (Fox-attrakció 8 felv.) és
dél gtáii „A nagy hercegnő és a pincér" 
46-ik előadása.

KAMARA I

a
királynője 
szenzációs

3 Pethes Sándor és Dénes György r j 
< szemé.yes fellépte £ (

Három a felesége
« Goidwm-film 8 felvonánban ’

• Soh em megyek férjhez l 

3 Amerikai vlnjáték 5 ieivnttá»»an_______ £
OWVWVTVVTtVTYVtW»7VTVTV rvrvvT...W» 

• Pénteken, 19-én lesz a Krizantém 
premierje a Városi Színházban, amely
nek új vezetősége nz énekművészet és a 
vidámság látványos ünnepévé óhajtja 
avatni első magyar operottujdonsága 
bemutatóját. E célból h legpazarabb 
színpadi kiállítás keretében a legnép
szerűbb művészneveket vonultatja föl. 
Alpdr Gitta, az új magyar énekművészet 
lcgtündöklőbb csillaga, aki a kettős 
női főszerepet játssza, az érzéki es a 
tiszta leányszerelem bűvös hangjait, 
fogja megzendíteni a Krizantém csoda- 

j szép dalaiban. Galetla Ferenc szárnyaló 
meleg hangja, elegáns játéka a garan
ciája a bonvivant szerep sikerének. De- 

I rüről, kacagó jókedvről és pazar tán- 
1 cokr01 Vigh Mond, a temperamentumos 
| szubrettprimadonna, a kitűnő és nép
szerű táncoskómikus: Sziklay Jómét, 

i Molnár Vera, egy új ifjú táncfcnomén 
és Szlrmay Vilmos gonoskodnak. D Ar- 
rigó Kornél pedig egész rendkívüli mű
vészi feladatban csillogtatja tehetségét.

I Húsz gyönyörű ballcrina és a rendezői l 
művészet ezer meglepetése Ígér r.tka , 

• Parasztbecsület — Bajnzzók Saleschl látnivalót a Krizantém pénteki bemu-1 
felléptével kerül színre ma, hétfőn eíte látóján, amelyet Nádor Mihály, az 11- 
a Városi Színházban. Santuzzát Vágó . lusztris komponista szemelje--cn ve*  
Boriska énekli*  | zénycl.

• Nézze nieg a hirdotőoszlopokon a 
Városi Színház lielyárait.

• A Nótás kapitány hete lesz a Fő
városi Operettszínház Jövő hete is. Far
kas Imre páratlan sikerű énekes játéka 
a zsúfolt házak sorozatával halad har
madik jubileuma felé. Vasárnap dél
után a Drótostólot adják.

• Gyermekelőadás a Vígszínházban. 
December 24-én a karácsonyt megelőző 
szerdán délután, régi szokás szerint 
gyerniokelűadás lesz a Vígszínházban. 
A Hilbele Balázs, Komor Gyula és ifj. 
Toldy László énekes és táncos látvá
nyossága kerül színre Sarkady Aladár
ral a lufballouos Barnabás bácsi sze
repében.

Jön!Jön!

MAX LINDER
A szerelem 
bolondja

Projaclograph-nim

kisérő műsor.
• Olympia (J. 129—47): 

princessz. (Mary Tudor.) 
felv. egy előadásban. — 
az elefánt (2 felv.).

• Royal-Apolló (J. 118—94): Egy férfi, 
szerelmei (Lil Dagover). — Az édes ott
hon. (Rendczto: James Crnze.)

makrancos
Két rész, 10 

Flip-Flip meg

A

Attr líciós műbőr 
„Voyal Apollóban 

Eíy férfi nereH
Az édes otthon

Előad'bűk kezdete: ' «*,  »/d0

Ismét kaphatú regi Id-Jktfll bevált 
Wa'dhelm jéle 

soványiló-tea 
Biztos hatású, igen kellemes izö, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk a>ak érhető el. 
Kapható minden gyógyszertarban é 
drogériában. Magyarországi főraktár 

zent Péter gyógyszervegytazetl 
laboratórium

Badaput VI.. Falxfi rrd tor St. nim
6 személyes damaszt 0C7kávéskfszlet.........„.......... ZU I .000

ívn ür*32 ,
^^B***^  BUDA; FŐ.UCCA 52.H.

Karácsonyi 
occasio!

Legjobb minőség! 
Legolcsóbb ár!

Bretonlüll ioootmíim___  J7 ooo

Függönyettamin isocntó'es Q7 
Cérnagrenadin íisemuae, dl.000
Bútorkreton “ ™ __ A 7
Miniás flanell70n»«íie«_ *ri  .000
Japonais műselyem«e>>iBi. 71
Ruhaselyem 11.000

fa japán selyem 97.000

Csíkos Crepe de Chine Í17lOOcmwélfts....................  II 1.009

Crepe de Chine 1/17100 cm MitJlcs minden Minbcn.l*Tl  .000
Gobelin bútorszövet 107130 cm széles..............   IU! 000

CalDintfiiüzIetében:
Férfi fehérnemű i

Kötött téli zokni 1........... 17.000

Rövid színes alsónadrág 47.000

I-rench ing 2 gallérral.... 87.000

Hosszú köper alsónadrág 97.000

I. French ing 2 gallérral 117.000

Siffon nappali ing vagy1Q7 
hálóing ....................  lvl.000

1. zefíring 2 gallérra!......147.000

Női fehérneműi
I. muszlinharisnya.........  27.000

i. téli keztyű................  37.000

Hímzett siffoning vagy C7 
nadrág ....................  Dl.000

Hímzett siffon hálóing... 137.000

Vászonéru i
Mosott siffon ............. 17.0v0

Lendamast törülköző ... 27.000

Lepedővászon autóin 47.000

vészi feladatban csillogtatja lewwwuuu 
Húsz gyönyörű ballcrina és a rendezői I HIGANYT §

HAM SFOG^T É-gjjSS
ARANYAT 
PLATINÁT 
DÍSZTÁRGYAKAT í Jb o~

>Schroll<-siffon, >Liliom«-vászon, 
csecsemő kelengye, férfi-, női- és 

gyermek-kötöttáru legolcsóbb 
napi áron

i
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Mi MTK 
legyőzte a BTC-t

Mz utoíső elsőosxtdípu 
mérkőzés

MTK—BTC 2:1 (2:0)

Biró: Ivdncsics Mihály.
A bajnokcsapat hun tegnap bosszú ideig | 

tartó betegség után olsőízhen védett ] 
Kropacsek. Az első félidőben nz MTK 
inegsemmisitő fölényben volt és A'ro- 
pocsefe egyetlen labdához som jutott. A I 
25. percben Molnár és Orth ossz játékából

SPORT
Traglbómlttus finis 
a másodosztály utolsó bajnoki 

vasárnapján
n KUOE gyerekfutballlstái legyőzték a vezető 

TTe-t
-o y'’" I A bajnoki mérkőzések úgy nz első-J a legnagyobb higgadtsággal é.s bizton*

előbbi a kifutó Palcsek mellett juttatja | injn^ a másodosztályban még a mull sággal rombolta szót a TTC jól clőkúszi- 
a BTC hálójába a labdát. Rövid l héten befejeződtek, a tegnapi téli va- tett támadásait, sőt a KAOE egyik 

n'°‘ ‘ ' ' _  IIT1I ”TC .‘ JfelZickarlA; révén
továbbá a TTC— | tizenegyesből vezetéshez is jutott. A TTC 

vS a Húsiparos— ! a kapott gólra kemény támadásokkal 
33FC régebbről elmaradt mérkőzése ma- felel, kornert korner után ér el, minden 
radt. A fenti mérkőzéseken kívül még I hiába: a KAOE két pompás bekkje 
három kupamérkőzést bonyolítottak le . sziklaszilárdan ver vissza minden tárna
vasárnap. dáet A második félidőben a TTC még

A kÖZÓllSég érdeklődése r»V. olíi’Zillé- int erezi trehlwtn filrwnrl Annalr ..
nyékre való tekintettel 
mérkőzése felé fordult. Műit heti szá
munkban ismertettük az eset előzmé
nyeit. Megírtuk, hogy a II. osztályú 
válogatott csapat pécsi kirándulásán 
elkövetett, csíny miatt kilenc másodosz
tályú játékos játékjogát függesztette 
fel a szövetség. A lefolytatott vizsgálat 
után már owik Tóth KAOE-játékos el
leni ítéletet hagyta érvénybeu az MLSz

. : iivivii iirjvjw.uuíla, a íVKuapi iuu><>uunuii, 01
múlva az MTK tizenegyeshez jut, nme- aárnupra már csak az MTK—BTC el- fiatal játékosának, 
lyet Molnár kapu mellé lő. Egy pere | inaradt mérkőzése, U -----
múlva ugyancsak Molnár rúgja az MTK | raOE múlt hétről és 
második gólját la.

A második félidőben a bajnokcsapat 
fedezetsora összeomlik, ennek követkee- 
tnényeképen a BTC is szóhoz jut. A mér
kőzés vége felé a BTC három belső csa
tára feltűnő offszájd-helyzetbo jut, a 
biró azonban nem állítja meg a játékot. 
Senkcy a 16-oson belül elgáncsolja Buch- 
nitz I-et, a megítélt tizenegyest öccse 
juttatja az MTK hálójába. MTK-táma- 
dásokkal ért véget u mérkőzés.

M vasárnapi— — —. —— — — — _ — - — | j ucii aa -’iuue
bimantőnbüf áezofo ! fegyelmi, bizottsága. A KAOE az ítélet fCCf.ae-fC eIJon olykóppcu demonstrált, hogy ki-

JT VMC a batodlb félidőben mondotta, hogy 
rúgott góllal győzte tea K7ie ot

___ . ____ mindaddig, amíg a 
fegyelmi, bizotság a szerinte igazságta
lan ítéletet, meg nem változtatja, vem 
áll. ki bajnoki mérkőzésre. A KAOE 
fenyegetését be is váltotta és u TTC 
ellen a múlt vasárnapra, kisorsolt baj- 

1 rioki mérkőzésre nem állt ki, sőt játé
kosai meg sem jelentek a pályán A 

; KAOE térmószétoBen nem gondolt a sú- 
erök változatos küzdelme.! >yoa következményekre. Az MLSz haj

ló percig tartó mérkőzést előbb I nokl rendszabályai ugyanis kimondják 
azt, hogy amelyik csapat a kitűzőit baj
noki mérkőzést lemondja, vagy azon

Mz JVSC súlyoz védésévé - 
VasasJH. TVE-snénközéz 
maghosszabbítás e!lenéne 

döntetlenül végződött
VÁC-K AC 1:0 (0:0) 
Biró: Roller Lajos —

erők változatos küzdelme.
A 
kéts/<’r h"> perccel hosszabbították meg, 
majd midőn ez idő alatt sem esett gól, . . .....
ujabb kétszer 10 perced hosszabbitot- |,cw jeí b»íZc tnc/y, elveszíti jogát a lo- 
ták meg a mérkőzést. A hatodik félidő- vábbi bajnoki küzdelmeiben való rész
bon, a mérkőzés 137. percében Haar be-. vételre. A. TTC igy küzdelem nélkül ju- 
udúsi<ból lAbi lőtte a mérkőzés egyet
len. egyben győztes gólját.

Törekvés--NSC 1:0 (2:0)
- Bíró: Boronkay Gábor —

Az NSC'*  pompás bajnoki eredményei 
titán moglepetésszerü 
dott u Törekvés lelkesen 
javait csapatától. A gólok 
Kautzky, egyet. Fritz és 
lőtt.

vereséget, szonva- ( 
játszó és fel- 

. közül 
egyet

kettőt 
Palkó

yasas-IIITVE 2:3
- Biró: Himlcr Oszkár ■—

(2:1)

A Vasasok nem kevesebb mint 
tartalékkal állottak l:i a Vívók ellen. 
A vezető gólt a Vasas rúgta az első 
félidőben, ezután Kenyeres kiegyenlít. 
A második félidőben ugyancsak Kenye
res szerzi , meg a vezetést a Vivők ré
szére. A gólra á Vasasók részéről Griin- 
feld felel. Az igy döntetlenül végződött 
mérkőzést a szaltályok értelmében két
ezer 15’petccul meghOHszabb’.tják és a 
meghosszabbított időben mindkét, csa
pat. 1—1 gólt ért cl és igy a mérkőzést 
meg kell ismételni.

kilenc

Eg6u Magyarországon KitünS 
hírnévnek örvend

DőcziMór
cipőáruháza

VII. Kér., Rákóczi út 10.
LeizAllitott árai: tm K

Női divatlakh, pántot cipó.......340
Női box, laMK vagy aevró, fűzői, 
magasszárú............................ 350

Gyermek box fűzős 26 30 sz.-lg.
erős talppal..............................  179

Gyermek box fűzős 31 35 sz.-ig, 
erős talppal.................... 19c

Fiú box fűzős 34-37 sz.-ig, erős 
...................................... ..  Férfl, La amerikai sevró, fűzős

cipó............. ............ 320
^fekele bexa,P^ **arn® vagy

.... -......420 
■uácaoarl MnMita, granael- 

c>P»li saját Árban.
Ura. Mr.z .

a REISZ ÁRUHÁZ
KIRÁLY UCCA 47 (Csftnyi u. sarok)

Játékvásárának

érdeklődése az előzmé- intenzívebben támad, onnok ellenére a 
3 TTC KAOE KAÓE jut topét gólhoz. Pagdcs 35 mé

lt erről irányított szabu-lrúgása utat ta- 
| Iáit a zöld-pirosok hálójába. A TTC most 
l már fejét vesztve igyekszik legalább 
: döntetlenné tenni a mérkőzést, de csak 
■ ogy gólt sikerül elérnie A Szabó Fúvón. 
: Tovább is a TTC van frontban, azonban 
I rekvése hajótörést szenvedett a KAOE- 
védelem kemény cllontAllásáu.

! A másodosztályú bajnokságért játszott 
vasárnap a 3.3 FC a Húsiparosokkal. 

jamely mérkőzés a harminchármasok ja- 
j vára 1:0 arányban végződött félidő 
, után. 1:1 arányú döntetlennel vég- 
> ződött.

Jl£ első 
ifjúsági bio&ozó- 

csapatverseny
A Postás Sport Egyesület vasárnap 

rendezte első ifjúsági birkózóversenyét, 
amely nagy érdeklődés mellett folyt 
le. A mérkőzések nem nyertek befeje
zést s igy a döntő küzdelmeket kedden 
bonyolítják le. Az eddigi eredmények 
szeyint a, MAC, FTC, Postás, MTE és 
UTE kiesett, mig a keddi döntőbe az 
UTE., MÁV., Vasas, Törekvés és Test
vériség jutnak.

I

I
tott volna két ponthoz, az egyesületben 
azonban nem örültek túlságosan a hely
zet ily alakulásának, mert a csapat, — 
búr második helyen állt a bajnoki ta
bellán — rossz gólaránya azonban vo- 
szélyeztette pozícióját. A gyenge KAOE 
ollen remélt az egyesület gólarányán 
javítani, miután a KAOE nem állt ki 
a mérkőzésre, igy a TTC reményei kút- 

, ha estek.
; A mérkőzés sorsa felett így az MLSz 
intézőbizottsága volt hivatva dönteni. 
A tárgyalás eredménye a legnagyobb 
meglepetést kejtotto sportkörökben. A 

ahelyett, hogy a KAOE kivégezte
tése árán, is, zsebrevágéa volna a. küz
delem nélkül ölébe hüllőit két pontot, 
nobilisán bele gy zett a mérkőzés le- 
iátszásdbti. és !gy a KAOE a szabályok
ban előírt súlyos következmények nél
kül úszta mog meggondolatlan csele- 
kxíotét.

A TTC nek a fulbalisportban szokat
lan nobilitiísa a legnagyobb mértékben 
keltette fel a sportemberek gyanúját. 
Mindenki arról suttogott, hogy a KAOE 
n TTC „uemes gesztusát**  azzal viszo
nozza. hogy vasárnapi mérkőzésén ..le
fekszik**  a TTC-nek és igy módot nyújt 
a terézvárosiaknak arra, hogy ellenük 
megszerezzék a vezetéshez szükséges 
gólarányt. A mérkőzés előtt még kedé
lyesebb megállapodásról suttogtak az 
emberek. Az a hír terjedt cl ugyanis, 
hogy a TTC
.oly megállapodást lét esi*  ott a KAOE- 
vel, hogy „megmentésük" fejében a. 
KAOE gyenge csapatot á’lit ki a 

TTC ellen.

Ily előzmények után a dermesztő hi
deg ellenére is nagyszámú közönség je
lent meg vasárnap <lélufán a MÁV kő
bányai-úti sporttelepén. Mindenkit a 
KAOE csapatösszeállítása érdekelt. És 
n kereskedő atléták csapatösszeállítása 
igazolta a feltevéseket. .1 csapatban 
ugyanis mindössze négy első esapotbcli 
játékos: Pagdcs, Kruppa. Ellbogcn és 
Szigeti játszott, a fentieken kívii1 még 
Crró Ferenc, a KAOE hírneves sprin- 
(pfo es nem kevesebb, mint hat ifjúsági 
julekos szerep et a csapatban.

A mérkőzés szenzációs eredménnyel 
végződött. A KAOE gyerekjátékosai 
ugyanis nem Igen respektálták nz egye 
sülét vezetőinek megállapodását belr- 
fekiidtek és bizony rávortek a bajunk’ 
tabellán vezető TTC-re. A zöld-piros 
csapat valósággá, kamujához szegezte n 
KAOE t. A Pagucs és az ifjúsági Fi- 
schcrből álló közvotlen védelem azonban

I

X A bajnokság állása. Első osztályt 
|1. MTK 21 pont, 2. FTC 16 pont, 3. 
i Vasas 1t pont, 4. VÁC 13 pont, 5. NSC 

13 pont, fi. KAC 13 pont, 7. IIITVE 11 
pont, 8. Törekvés 9 pont, 9. UTE 8 pont, 
10. Zugló 7 pont, 11. BTC 5 pont, 12. 
BI’JAC 3 pont.

Második osztály: 1. Ékszerész 21 pmit_ 
2. TTC 19 pont, 3. 33FC 18 pont. 1. Has
iparos 17 pont, 5. EMTK 14 pont, ti. 
FövTKör 14 pont. 7. MAC 13 pont, 8. 
ETC 13 pont, 9. KTE 11 pont. 10. KAOE 
10 pont, Jl. Postás 9 pont, 12. UTSE 9 
pont, 13. UMTE 8 pont. 14. BAK ti pont. I 
(Lejátszandó még a Húsiparod—KAOE- 
mérkózós.)

i X Az Igazságügyi Sport Club meg- 
alaknlásn. Vasárnap délelőtt alakult 
meg a fenti sportegyesülés, amely az 
iguzpóg-ügyi tisztviselők sportolását 
szándékozik előmozdítani. A klub tb. 
elnöke Mihó Ferenc, államtitkár, elnök: 
Tat’cs Péter dr. Ítélőtáblái biró, aki. 
nökök: Kéler Tibor dr. és Toldi Zoltán 
dr. törvényszéki bírák.

X Vasárnapi bajnoki mérkőzések 
Bécsben. A bécsi elsőosztályn ncmama- 
tőr-liga vasárnapi eredményei a kötet
kezük: JFienna—Rapid 2:0 (0:0). —
Sportclub—S lován 2:0. — Amateur—
Wacker 1:1.

X Az első Jéghokkl-mérkőzés Becsben. 
A hirtelen beállott hideg időjárás foly
tán Bécsben tegnap megkezdték a jég
hoki, i-szezónt. Az első mérkőzés a Wie
ner Elslaufvéréin és a SC Hratislava. 
(Pozsony) között folyt le, amely 2:1 
arányban a bécsi csapat győzelmével 
végződött.

i

------- —-------------------------------- 1 ................. .......... .VUC1CU1 UZ.UIIOHI1

ai uUJSAQÜZEM könyvkiadó tsnymuűa r.4, körforgógépejx, Hokk 8zjlárd ucca 9.

Kiadja:
„Hétfői Napló** laplcluuuvalialat.

MARVEL
COI OGNE WATEJi

A testápolás

szenzációja’

CHYBJW’E

icffúiabh

tovűbbl soroxatos reklámclkkei: 
Hlntaló tömör keményfából, ke- 

mónyraUlpon, >zcrs,s.
mozvn,' níbroggol. M ,.m h„xsrn 

cm magas —'--------- -------
ugyanaz 105 cm hosszú, 80 cin uia 

' Beülő dupla hlntaló, puhafából 
j festve. ------------- --- --- -------
i ugynnaz esrész ertís kivitelben, ke- 

ményfatalpon-----------------------
Sport babakocsi, összocskuható. egész 

vasból, fehér színre festve és lak.

ugyanaz viaszosvászon ülőpáma és 
.háttámlával, gumikerékkel és nik«
kel fogóval----------------------------------------

| Babakocsi oválalakn, erős kosárfo- 
núsu, fafenékkel, biciklikerékkel, 
crjnyővol ég feszi tő vassal---------

! ugyanaz gumikerékkel------------
; Babakocsi; festett faszekrénnyel, via- 
I szósvászon ernyővel, fesjá tő vassal, 
! egész erős kivitelben-------- ------ J
Sincs vasat, felhúzható masszív moz

donnyal, 1 87éukocsl és 2 Puli*  
mann.kóctdval, nagy dobozban — 

Sínes vasút, felhúzható, 1 mozdony 
I és 1 szcmé'ykocslval----- - — _
Sincs vasút, egész nagy mozdony- 

nyal és kocsikkal, váltós sínekkel, 
i luxus kivitelben — ----------------
i Vasépl.tőJáték (Technico). 27 cm-es 

dobozban 200 ezer, 40 cm-es do- 
I bozban 354 ezer, 45 cm-es doboz

ban — 
I Porcellánjáték tea-szerviz, kék meis

seni mintával. 4 személyes, 13 drb- 
bél ------------------- - ----------------

Kőénitőszekrény. egész finom, törhe.
tétlen kövekkel, színes mintafüzet
tel 00 ti ezer, 1. sz. 15 ezer, 2. sz. 
59 ezer, ti. sz. — -----------   -

Keményfa épitőszekrény, 38 cm es 
óriásdobozba 11, színes mintafüzet' 
tel, cégünk reklámja---------- —

Képes kirakó-kocka, 20 cm hosszú 
papirdobozban - --------------- ------

ugyanuz 24 cm-es keinényfadoboz-

Hidegen zománcozott játékedény, 18 
drb egy nagy dobozban, felvarrva, 
reklámcikk __ __________ ____

Zománc j áték-konyhaedény, egész 
masszív kivitelben, 13 darab égj- 

i 30 cm-es dobozban - ---- ----------
I ugyanaz nagyobb kivitelben, 15 drb 
I egy . 3fi i-m-es dobozban---- - — ]
i Znmáur játék-teakészlct. 3 szemé- 

íren, 10 darabból, egész finom mi- 
I nöség, 31 cm hosszú dobozban — 
I Táncoló habapárok, finoman öftöz- 
[ tetve, törhetetlen celluloid-fajjal, 
! felhúzható gépezettel, igen érde- 
I keg és mulattató játékszer, mely 
j csak cégünknél kapható---------

BabaosxtAlyunk reklAmárali
Beszélő baba, alvó francia, mozgó 

futcsttcl, valódi szempilla, ondó
iul t frizurával, cipő és harisnyá
val,, 35 cm magas----------------

Beszélő baba, ugyanolyan kivitel
ben, M cin magas .----------------

Francia alvóbabák mozgó fatesttel, 
ondolált frizurával, 28 cm---- :----

Francia alvóbaba, ugyanolyan kivi
telben, 39 cm -- -s------------------ - -

Francia baba, egész finom kivitel
ben, cipő és harisnyával, 45 cm — 

Francia baba luxus kiállításban, va
lódi szempillával, fésülhető hajjal,

Francia baba luxus kivitelben, va
lódi szompilía, cipő és harisnyá
val, G0 c m----------------------- —

Karakter ülőhaba, fésülhető hajjal, 
alv.ó szemekkel, igen ízléses kivi
telben: 18 cm-es 42 ezer, 33 cm-es 
58 ezer, 2ti cm-^s 80 ezer, 30 c.m-ee 

Öltözött karakterbaba, alvó, cipő és 
harisnyával, 30 cm-es------------

Öltözött alvóbabák, kalap, cipő és 
harisnyával: 2b cm-es 30 ezer, 
cm-es 52 ezer, 45 cm-es----- --

Egész finoman öltöztetett mignon- 
baba, lakásdisznek is alkalmas, 
20 cm--------- ------------- r------~

At eddig h rdetett 25 ezer koronás occaalo- 
eladai továbbra la érvényben vfn

Mindenkinek Mlát érdeke, hogy * 25 ezer korexéa 
cikkeinket az árahAz kapubejárati 16 kirakatában 
vulanmii Rtdetln'i üztethchiKégciben vételiránykor 
nélkül -megtekintse. - Felhiviuk ezenkívül 11 vá
sárlók 'zötMiéR tfgrclmét áruházunk 3G kirakatában 
kiállított disznó- láték-. aveg-, porcnlizn- zo
mánc-. n umirtiumiedérvek, yjuanuot konvnateizze 
rclési cik ekre éa nlándéktárRVakr . a legolcsóbb- 
tói a legfinomabb kivitelié Vidéki mearendelé- 
aeket ntánváttel a lagoontooabban eMkflziflnk. 
Nagybani osztály kereskedők rémére az áruház 
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