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,
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Miskolc, december 21.
Azok a véres éjszakai igazoltató
ja, amelyeknek ezidoig Miskolcon
’aidelg tiz ottani polgár esett áldn.rtf.il — még vasárnap is IzgaloniS tórtották a kedélyeket. Miskol„n úgyszólván egyébrőlsíim esik
mint ezekről az utóbbi navokbiiii megisniétlődő veres egyem ak’

d AmniskolM ■ államrendőrség min
den lehetőt megtesz; hogy a varos
anyaimét, biztbsltea es a járó
kelők testi épséget megvédje. Narron tnágnoheziti azonban a rend
őréé? munkáját az a körülmény,
hogy ezideig egyetlen panasz, vagy
följelentés :sem érkezett a rendőr
séghez az
igazoltatások
miatt.
Ugyancsak körülményessé teszi a
tettesek ártalmatlanná tevését az a
másik körülmény is, hojpr a
* iga
zoltatók az eldugott, sötét melleknccákra tették át működésük szín
helyét.
...
í.
i.
Az államreiidórség most úgy véli
a felelőtlen elemek .kéwdrerifoaet

POLITIKAI HETILAP
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Héjjas Iván:
Torkig vagyok„a beszédekkel

H

Eckhardt Tibor 12 hónapos „programmot“ igór — Elszánt
és cselekvósre alkalmas egyesületet sürget a villamos
vezérigazgató - „Éljen az istennyila 1“

Hz ébredők vasárnapi kongresszusa

akik térdet és fejet, akarnak hajtani mellett. Majd Eckhatdt Tibor beje^
a sors előtt. Nem ismerek kénysze lentette, hogy Lenkei Lehel felszó
rítő körülményeket, melyek a na lalása elmarad. Beszéde közben
cionalizmust feltartóztathatnák .
megjelent az elnöki emelvény mel
— Holnapi
közgyűlésünkön ti let Héjjas Iván, akit a közönség
zenkét hónap alatt megvalósítható tomboló tapssal és éljenzéssel foga
programot adok, mely adott körül dott.
ményeink között
megvalósítható.
— Halljuk Héjjast! Éljen Héj
Programunkat ki fogjuk bővíteni. jas! Halljuk! — kiáltozták. Héjjas
Meglátjuk: kisebbség vagy többség Iván megáll egy percre a dobogó
van mellettünk.
hetett bejutni,
nál. Azután határozott lépésekkel
Majd a hallgatóság zugó tapsvi felmegy. Megáll az elnöki asztal
A hallgatóság soraiban többek
itt megjelentek Ulain Ferenc, hara közben ezekkel a szavakkal fe mellett. A teremben feszült csönd
támad.
rfty, Léndvai István, Zsír- jezi be beszédét;
központi
d'—"jffrhért hém&et— Hölgyeim és líraim — mondja
Ébredők, előre!té
ügyel
KejAyiseiyK,
Próngy Pál. Utána Méhétjj^ Lajos egyetemi ta Héjjas és jobbkezét (illáig emelt —i
ay Cecil. A hirlapirók számára nár előadása következett a magyar
Én már „eddig
**
vagyok a beszé
A városban ennek dacába nagy az .fentartott helyen három tendőrdekkel és ha Önök is erre a
izgalom. A. kávéházak, vendéglők 'tisztviselő foglalt helyet és gyors fhjiság ereje és gyöngéiről. Az is
meggyőződésre jutnak, akkor
üresek. Az emberek ujább egyéni írással jegyezték, a szónokok be mért fajbiológus külföldi tudósok
munkájából vett idézetekkel bizo
célt fogunk érni.
akcióktól tartanak.
szedet..
nyította a zsidóság beteges elfaju
Érdekes ' fejleménye .fi miskolci
A kongresszust
Azután lesietett a dobogóról, mira
lását,
az idegbetegségekre való haj
*
vérei
éjszakai igazoltatásoknak az
a
közönség
felállva percekig ünne"
lamosságát. Külön példának emliEckhardt Tibor
a körülmény, .hogy a liberális pol
pelte:
gárság körében úgynevezett vé nyitotta meg rövid beszéddel, majd i tette meg a zsidó faj férfiainak a
— Éljen Héjjas! Éljen az istetfr
való
hajlamát, nyila!
néiül! c.sopprtbk. alakulták. Ezek a áttért a . kongresszus első pontjára, hisztérikusságra
a
csoportok a Rendőrség mellett ör melyet az értesítő igy jelzett: 1. melyet ügyes vonalvezetéssel
Mikor a csönd helyreállt, Eckforradalmak
alatt
elkövetett,
sza

ködnek a polgárság testi épsége Eckhardt Tibor: A nemzeti gondo
dista tettekkel illusztrált. Majd a karát Tibor berekesztette a konfelett.
gresszust és annak folytatását hét
lat nemzetközi jelentősége.
vérkeveredés,
hátrányairól
szólva
Vasáruaprói- hétfőre virradó éj ■,;t—r-A nemzeti gondolatnak a nemfőn délelőttre halasztotta.
szaka Is meítePőrfitett rendőri ké jzetközi élétbe való bevonulása , a kijelenti, hogy mint a zsidó fajt
Rendzavarás nem történt _____
szültség teljesít szolgálatot. Az éj bolsevizmus legnagyobb ellensége annak idején Ezra, most
szaka folyamán csak egy-két kisebb — mondotta. — A nacionalizmus
a magyar vért kellene megtisz
iiccai Ucidéns történt.
títani a közé keveredett zsidó
ban pótolhatatlan szellemi erő van.
vértől —
Ha ismerjük a nemzeti gondolat lé
nyegét, lehetetlen, hogy azokat az mire a hallgatóság egyrésze abeuértékeket, melyeket magunkban fel goi ni kezdte a polgári házasságot.
tételezünk — másokban is ne tisz
A következő szónok fíuday Dezső
teljek- A. nacionalizmus a társa nemzetgyűlési kénviselő volt. A fő
Lordon, decembert 31,
dalmi életben mindig megvolt a. kü- városi keresztény párt működésé
(Reuter.) A lapok odesszai jelenlömböző kultúrákban. A világhá vel kapcsolatosan a keresztény fő
A fasizmus válsága
lése szerint Oroszország több vára
ború'a rosszül értelmezett naciona- I városról beszélt.
Rónia, december 21.
lizmjis jegyében indult meg.
A zsidókérdésről kijelenti, hogy sáliak uccuin összeütközések voltai
agyion fosságti
óseméAy
történt
— Nem mindenki magyar, t aki igazat ad Proppernek és Piklernek, Szinovjev és Troczki hívei között.
Olaszországban. Mussolini uj .választó magyarul beszél. A fajiság, nálunk akik a zsidókérdést fölöslegesnek
jogi javaslatot torjegztett a képviselű- magyaróknál, mint gondolat is sze tartják, de nem adhat igazat a faril’áz .eló azzal a kéréssel, hogy azt mi repel. . Nem akarom a faji gondo zeusko'dó keresztényeknek.
előbb (örvényéire" emeljék. Az uj vrt- lat értékét csökkenteni, de a faji egy
— Nekünk nem jelszavunk a zsilaszfási törvényt még a képviselők ség egymagában a nemzeti gondo ,dózás (f!) — mondotta. — Budapest
Jfm ismerik, de híre jár, hogy Musso- lat
Inv..CKeM
mnniuiuv nviu
mcnn ki. re még most is két-háromszáz galiegész tartalmát
nem meriti
inij abban visszatért a régi, választási, Mert ugyanazon fajhoz tartozó né- ciai érkezik hetenként. A zsidóság
ion(hzorhoz, amely szerint minden vá- pefc több nemzethez is tartozhatnak. nem elégszik meg a gazdasági ha
Párizs, december, 21.
aw.tókerttlet csak egy képviselőt• vá-1 — Gazdasági okokból lelki prob- talommal, hanem ki akarja sajátí
A Journal washingtoni jelentés
*
^z* A2.uj törvény onK°l mintára a lémákat mégérteni nem tudunk — tani a közhatalmat is, mint nemré
szerint
Anglia
legutóbb az Egy©
Wtválaszf&< eltörli. Aki a legtöbb , folytatja. — A nemzeti érzés az em- gen láttuk. Ez az eset megismétlőd
sült-Allamokhoz jegyzéket intézett
wivazatot kapja^iazé a mandátum. A; bért teljes egészében átölelő valami, het.
mely az amerikai cirkálókon clhe
• őpvlselők számát az uj törvény\ 560-ra ' amely a közös múltnak emlékeiben,
Nekünk elszánt, cselekvésre kész lyezett legújabb ágyuk hordtávol
mell fői, minden,
ezer szavazatra a vérségnek, valamint a vallásos
egyesületre
van
szükségünk,
súgóval foglalkozik. A jegyzék szó
esik egy numdátutn. Mussolini tohát felfogásnak azonos kialakulásában
amely alkalmas is a cselekvés rint. ezeknek az ágyuknak hordké
^'itba dobta az eddigi választási rend- rejlik. Csinálmátíyokkal nem lehet
re.
Mi
senkit
sem
biztatunk
cse

pessége nagyobb, semmint a was
. *2 melynek a fasejzmu? nagy több- i nemzeti értékeket pótolni..
lekvésre — de ébredő magya hingtoni leszerelési egyezmény meg
köszönhet#’iMlhelyt a képviselő-j
rok
vagyunk.
engedné.
Titokzatos 12 hónapos program
T.
az ui választójogi jaAz angol jegyzék teljes tartalmúi
Eloszt aljfik n parlamentet, I —
— iÉn — folytatja Eckhardt Ti„Éljen az istennnyila!“ még nem tették közzé, de beavatott
■•mi már kofa tavasszal várható. Műé- bor
** — a nacionalizmust abban az
körökben
hogy -----az angol
liuday
Dezső
beszéde
után
Kelszt
...
--------- úgy tudják,
.......... . —
mi e legújabb terve is egyik értelemben
__ _____________
. ..
akarom ^propagálni,
felügyelő tartott elő- kormány tiltakozik az amerikai ten
."’Vy :,Zf)knak n nehézségeknek, nme- amely a fajvédelemmel azonos
azonos és
es ; Sándor ÉME
Íví£i1í»1t>tíi mint
vlln
trnáij,
irorPMzef.i
VeZPtŐséíF
Szóban
IcVÓ
*-<
Oírgereszeti
vezetőség
szóban
levő
«<i
*
ránk
magyarokra
is
vonatkozik,
adást
„Fajvédelem
mint
*
világnézet'
|
,*
a fasizmusnak mostanában
Érthetetlen, hogy vannak emberek, I címmel, meglehetős sikertelenség
aikertelenseg ve ellen.
kell küzdenie.

Mussolini visszatér

a régi vftlőcztásl rend

Vasárnap délelőtt kezdte meg
idei kongresszusát az -Ébredő Ma
gyarok Egyesülete a MOVE Podmaniczky-uccai székhazának dísz
termében. A kongresszus megnyitá
sára kitűzött időpontban az ÉME
helyi és vidéki szervezeteinek ki
küldöttjei már zsúfolásig megtöl
tötték a termet, ahová csak a ren
dezőség kettős igazoltatása után le

Uccai harcok
Oroszországban

szerhez

Anglia jesyzéftef intézeti
az Unióhoz

HÉTFŐI KAPIO
nak Magyaforaa^ron. örülünk, hogy a
* válusztáflt luódrcprükot olyan ombereu
Próbálták kL aki
(tette a genfi (lomok ráelát, de mos
*
kk
Jítenti, hogy nem tudja, Icaz-a módjá
ban esratáu is olyan információdat adni
Maryarormgról, mint eddig.
— Most, hogy egyedül maradtak, első
dolguk volt előhozni a rendtörvényt,
ami tehetővé tc»sjl, hogy ami eddig tönvénytelenül történt az országban, exután
törvényes tegyen. Nagy telít siegénységr.t, pwdatrit a k^vlaclőbáa a mi .W7
vonulásunk után á tanácskozásokban,
HUtűnfcn éles beszédek a szocíaltstdk beszámold do ebbon segített nekik néh&hy'Moijen-' WIo semmi. Ha nőm tudjul
f/tuétttn - Ma/y kirohanás a zstíld naavtáke zéki.
t'íl™ válaínWJottrt; aíksr Ih . •
l<4WWn mXi mi, k’Lfe
4fo öé/ré.1 partáiÁenti munkát akar
flüíi ellen — „Ment kell az amnesztiái"
kivándorolni az országból
m8'
nak, akkor adják meg 02 általános,
’A szociáldemokrala purt
parlamenti I mentben is cfafc ferrorwtikUs eszközök
egpéMS, tUkös i/dhüífíijogot. Ha ve
líxntán w elnök Wtfványár« . ’’ **
frakciója vasárnap délelőtt, a Vasmun kel tudja az igazát bizonyítani, arról
11“ e"TíanRU“ -WoíMlta .
lünk szóba akarnak állni, ezzel az
kás-otthonban bMiaéiuoló
gyütent
*ar--| \ mínderrktnek megvan a véleménye.
ajánlattal' jöjjéKéK: '^m^----- ÜívMlatot, M„dyl>en
monti frakciót hi&aln
1, támLíS!
iptt. A. helyiséget
zsúfolásig megtöltő
Á szűnni nem’ akaró taps után Farkas
Minket nem érdekel a kormány
többezer főnyi tömeg telkes éljenz/ssol
István képviselő bőszéit.7 Hangsúlyozta, titkos vAkretóJog klTlvísMrt. TOOtl
büntetése, nem kell áz amneszHáéo tapssal fogadta a szólásra őrnél kedd
hogy hiába volt Bethlen minden igéjuk, mi kint fogunk maradni az ö
Peyer Károly nemzetgyűlési képviselőt.
igete,
.
stig vénükre és büszke * öntudattól
— A nemzetgyűlés összeüléso óta —
Besmmoláhosjádaket múlottak
Hirdetjük,'
hogy
megtettük
a
köt
el
eb
mondotta Peyer — a nemzetgyűlés tag
' Vass népjóléti miniszter kijelentette, I llArom szervezetben PW„ -Eral]) p'>
régünket.
jai között érthető feszült hangulat cyolt»
*
'
hogyha valaki meg akarná csinálni
1W Sándor, esilerffdlgo, János,
amely abból az erőszakból táplálkozott,
■ a munkanélküliség elleni biztostiást, . Iraro, taU Imrq,
iaJot
Ha letelik a 25. nap,
.
be ,fogunk.
...
menni,'
mely a legutóbbi választásoknál inog
*
akkor ö le fogja vonni ennek kon- : Habok LsJoa képviselőt 1,. Itsndnnq,
viszonyok hóm változnak, ak
nyilvánult. Ezt a gyűlöletes hunguliitot do ha d penmar
zekvenciditf
senor
sem
történt.
adásunk
ítag^On rövid
kor a ' ...............
"......
* Mrniany ,4Prvy*üJ aV)»0ihítuU csak fo- életű lese isntfj, Hogy mit Jogupk csi'P
•ÍMák, Mindnyájan ereztük, hogy ez a
uuln), azt nem tudom, do ezt á harcot
elnöki kijelentésekkel elintézni nein Ib
iiét. Ezt a harcot csak intézményes bj£-.
í»0f Tbotrányban fog ma.id kivob-'T :■
^ banhi.
tofiitékófckal lehet megszüntetni.
—- Nem véletlen, hogy az olasz és
Má« nemzeteknél is variunk ellentétek,
cseh ellenzék’ passzivitásba
vonulása
de ezeket parlamentérl.-j forrnák között P^szpgsik ,a magygr ellenzék kivonuló
*
intézik
hiörtuül < hépvlk’ok tüd- Mívár, mart az egépa világ előtt de
■íüWfíitávtól, hogy mandátumával monstrálni ke|l, hogy itt nincs, parlaygrik wem hózott eredendő bűnt mftgáAkkor *
trsv«l|
k
lo m Esküdt ügyöt Is — UJ toiwk
méntárizmus, hogy
wt Nálunk a válaözrásokön Öss
*zefogótt
a bombapBrben

Peyer Károly
az általános, titkos
választójogban jelölte
meg a béke feltételét

már márciusban a Tábla alá km

a közigazgatás, a lw^italizmus és
kleríkalizmus a zsidó nagytőkével,

a kisebbségek jogait epugy
néni
tisztelik, mint az olaszoknál és a
cseheknél.

Az elmúlt napokban hangzott e! alapján, jobbára csak szubjdrtir
az ítélet az utóbbi idők két nagy- . feltevések alapján hozott. Ítéletet ,
szhbááu politikai vónatkozáátt bün- főbenjáró ügyben.
Ez ma a legjobb eszköz annak de- pérébeii, az erzsébetvárosi bomba
Az Esfcwdt-ügyben a vedelem >
merénylet és az Esküdt-ügyben,. de fellebbezésben Is tagadja Esküdt
iponstrálósára, hogy
a
kétbűnper
rövidesen
ismét
^tár

köztisztviselői
mivoltát és hangoz
jogtalanság van az országban.
gyalásra kerül a felsőbb bíróságok tatja, hotry Esküdt csak maqántltNem az ellenzék volt, amely felké^RÍpt előtt.
' '
.' ( : kárt minőségben teljesített szolgi
aq harörq, Kané
hanem a kormány készült
Tudvalevő, hogy njind a kettőben latot Nagyatádi mellett és
órr« előzetesen
- í azért, hogy- a lavollé- ugy a vádhatóság képviselője, mint
UUfcK... i-kx
‘
tünkben
letárgyalhassa
a Házszabály a védelem és az eliteltek a semmi . köstisitvlselöi minősége nttei
revíziót.'
meosiiint
ségi okok egész garmadájával , tá
— ÉHlük, hogy milyen keresztény madták.- ifteg a törvényszék Ítéletét.
akkor, amikor kilépett aa illámeykölcs^n áll ez az egész uralom. Ezrek
A bombaper össztes, elítéltjei első
állátiák1 munka 'béliéül, ezrek mondtak sorban is a bűnösség kimondása vasat szolgálatából. A .védők tarai
lói;.
hitieikot.
búcsút, e, temetővé varázsölt országnak miatt k&ifc az. ítélet megsemmisí ják továbbá azt iá hogy Esküit,
kiviteli engedélyekért kapott pénr.
láí'Wílt választási téndszvr -követkéz- és'ébhe^'a tánbtében szuronyok kai, érűMint,a Wí/di Nájfló, munka á saját Céljaira fordította vélni
:xa4üy© a gazdasági korrupíjló,
a ‘jíf?-1 AMűtfcaV‘tikárnak urálködní. Nincs,hang, tését.
társa
^-íesiil,
a
yédók
már
napok,
De nemcsak Esküdt, hanem ’l'öir.s
nuina, a gyilkolás, a bombavetők téity- mely ennek a kétségbcesésnqk Kiféjéóta lázasa^, dolgoznak a. fellebbezés Angéla, továbbá s. meffveszterati
QtyhMftel; mert ’ozrit ögcstítftt ki n nyilt- zést áilbatnu. Az orosz cárok <módstei-e
megszövegezésen
e$
ebben
száititásért
elitéit kereskedők is mindet
MáHtaWfri torrort.
A- máffyat - nyolvbéti 1
Dagyqn éheseit,. lan alaki és aríyagi ok'ókból kérik
elképzelhető jogcímen kérik a in»nincs oiynn szóknjca, ftníellyel elégj■ akkor
aKKör 'mcgeugMtók'
megiengedték’ neki, hpfcy egy;kis az Ítélet megsemtnisitósét
rasetaló ítéletnek folnjeirtésre való
dtfH^?irtng<»n kritika túfpyvA lehetne pogróniót
pogromot csiuáljóú.
csináljöú. Do lú’m Jehet ‘az
értesülésünk szerint. Márffy és
tdInfWftWt
dólgokftt Kentem.’
éhező tömeget
tMJMUa-----tömegot „Midi
„büdös zsidóra8$tíí‘‘ jól társainak védői fellebbezésüket fő megváltoztatását.
i !i. A hombaperbon. csak, karácsom
lakatni.
A
ihágyar
munkásság
nén)
Ül
megváltozott-e a közvélemény fel
fel az antiszemita iigratásoTtrtaTt, A gaz képpen azokkal a lehetetlen állítá után kézbesítik ki az ítéletet a fe
fogása azóta, hogy Györkibe beleléknek,. akik nyolc napon belül ke"
dag zsidóknál a közismert jelzőt’a fő- sokkal indokolják-m^.
llfru
fojtották a szód
-hoRy fellebbezésükét benyújtsál; »
tariácsosi cim váltotta fel, a szegénypa, birósáa, ^Isárta a védelmet a Táblához.
tAÖ^-e valaki. hogy
nem
Györkinek
kot azonban nekünk hagyták. Mi büsz
bizonyitáki etjáréÜtK léketőségéiA Tábla, értesülésünk szerint, te
van igáért A, Jkpzváleiuúüy aohasem íiisz kék vagyunk arra, hogy a zsidóság sze
' tői.
'
WÖhk, *ákí nem engedi bizonyítani uz gény részp velünk van. Aki a demokra
kintettel arra, hogy mind a két tik!
igaxat.
A védők a kihallgatásra bejelen már régóta húzódik, elöreláthatóar
tikus haladás hjve, az jöjjön viliink, aki
'■^Minket kicipeVtek
.nemzetgyűlésből eiiopupg
K^LiyeneK ua .neiqzuigyumsQüi
Itt tett tanúson kívül még az ujább tü- mán
ellöpüpk vap,
v«n, az menjen a
fi renóhe.
fenébe. Jtt
ItóSjyqnb r*
ét azoknak, akik ezta páron-! van két választás: a nagyatádi és a rét- nük egész légióját kérik kihall
t/ujtreiüsban tsérgualtisra tiM ki
itaot Hadi
idtflk , Hu valaki az igazában'
(a. hallgatóság szűnni nem akaró gatni a bűnügy fontosabb mozi
már annyira gyHng»>, hogy anyíl' vá-' pfuj kiáltásokba tör kik ahol hii képet pataira nézte, mert sze^iniülf £.tör a legutóbbi idők e két saen-riaét
jf&zlásMtl "nsSvehozort
tcfföri!-.a-pr.rla-\ mutatták be altnak,
ik, ’ hogyan • válRsata-j .vényszék csak csopká tényÁÍláfi ! bjinperét,
l«>gy a‘ hkladús képviselőinek
• róféífMtwdáVyozzálr. ■•f^y aztán

bejutását
olyanok
kerijltpk be, akik ipap^útumaikat a
víüosztásnak hö^zöpbe|ik. De az
ír«zak(róJ'bari,ttók á ghzdábági 'élet n^ur
'’tó 'bóhyczőJóbo. 4 kőirúbclir 0ka a mai
«tóSg'lV»digdrAr‘1tJtepbv
;u peró
nem váben
Iwíttiirtrfáuak ídynfi ’K^bvItíPiölccí. akik.......
■ D’ tt^LUalUVl
a_„t. 
’i#(HM&nri'tiák, hdgy
kWfttlf pékek
kel-rendelkeznek és nqrn lenqé.pek olyan
■íróíj^zterek, okik
x^Úvhe/i engedélyekkel enyvezik össte

> •

aokz.-.<

j ow—n*-r«w«ks«,éita«BÍI»ÍÍiB4gteg»JbÍé<teáÜi^iák
t^
aaé«teXstatejmÍ"^>-f«tag
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fekete vasárnap

a Karácsonyi bonokban
— .1 Hétfői Napló ű udósitójától. —

HÉTFŐI NAPLÓ

s

Mayer János miniszter
a kisgazdaellenes fővárosi sajtóról, a kisgazdák
panaszairól és a parlamenti krízis megoldásáról

V \asárnapi munkaszünet elle
nerő szenzációs kirakatok tárták
„agukat a halai más üvegtáblák
mögül az ámulo ju.rokelok ele, mert
kereskedelmi miniszter fnegenípdte hogy a ka; ácsonyi forgalom
rí való tekintettel vasárnap dél
előtt is nyitvatm.thassák az üzleteko.\ viílanyfénj/ben . fürdő kiraka
tok előtt hollanüi babának és mac
kónak öltözött gyermekek álltak
- A Hétfői Napló tudósítójától. —
mamájukkal. A kirakatok előtt áll
Az elmúlt héten az egységespárt szólták a kisgazdák, hogy szerte az
uk, mert az idén ajándékvásárlás
helyett íijánd&.cnézés jött divatba. Eszterházy-uccai klubhelyiségében országban mindenütt minden bajért
A kirakatok <y,őtt. tízszer, sőt húsz bizalmas tanácskozásra ültek össze őket teszik felelőssé és mindig csak
szor annyi közönség állt, mint bent a kisgazdák különböző szervezetei „a kisgazdapárti kormányzást" hi
az üzletekben. Pedig a kereskedők nek megbízottai. Az értekezletről báztatják. Leszögezték ezzel az álta
az idén nagy szezonra készültek. csak hivatalos kommüniké utján lános felfogással szemben azt a
nyilvánosságot, tényt, hogy
Óriási mennyiségben felhalmozott tájékoztatták a
áruválaszték várta a vevőket, akik mert a kezdetben jelenvolt egyik
nem igen merészkedtek a kiraka újságírót távozásra szólították fel. éppen a kisgazdák küzdenek a
legnagyobb neh ézségekkcl,
toknál tovább. Aki vásárolt, az is Így. történt azután az, hogy a leg
körültekinWien, óvatosan, számol különbözőbb hírek terjedtek el a dolgozunk, fáradnak, ők adnak ke
kongresszus lefolyásáról. Egyesek nyeret mindenkinek, a sok kenyér
gatva és cfiak olcsó árut
A legdivatosabb Kossuth Lajos ■ tudpi vélték, hogy a kisgazdák ta ből mégis
uccai illatszerkereskedésben pa-( nácskozásain zsidózások folytak és
nekik jut a legvékonyabb...
antiszemita beszédek hangzottak el.
naszkodik.' az üzletvezető:
alkalma volt ez- — Eltartanak mindenkit, mégis
— Alig: adunk el valami jobb, Munkatársunknak
mindenki őket gyűlöli, mert — és
drágább árut. Van például .150.000 ügyben
itt következik az, ami a különböző
kotonás
Chipprenk, amiből ma
Mayer János
egyetlen egy üveggel adtunk el, földművelésügyi miniszterrel, akis- félremagyarázásokra adhatott al
mig 25.W0 koronás Russet tízszer gazdagyűlés elnökével beszélni, aki kalmat —
annyit. Amit pedig a Russen kere
a fővárosi sajtó, szinte kivétel
sünk, az édeskevés. Tavaly kará a következő nyilatkozatot tette a
nélkül, az ország minden bajá
csonykor egymásután jöttek be ve Hétfői Napló munkatársa előtt:
ért a kisgazdákat okolja.
vők, akik diszkréten félrehivták a — A kisgazdák tanácskozásain
főnök urat és megkísérelték egy
— Valóban, a lapok legtöbbnyire
egyetlen
antiszemita
kijelentés
üveg Coty parfümöt szerezni. Az ár
gyűlölettel, lekicsinyléssel, vagy
sem hangzott el.
— mondottak — mellékes. A Coty
gúnyosan élcelődve Írnak a kisgaz
ugyanis behozatali tilalom alá esett Az ilyesmi távol áll minden józan dákról. Ez fájt azoknak, akik a ta
és a siberek, ha hoztak Párizsból, kisgazdától. Egyszerűen felpana- nácskozásainkon ilyen irányban
óriáfti árat számítottak érte. Az
idén egyetlen vevő sem sugdolózott
Cotrjról. Még ma sem. Pedig vasár
nap is nyitva tartunk.
jl könyvkereskedésekben alig van
forgalom. A Kókay-féle régi köny
vesboltban azt mondják, hogy a
meseköuyvek sem fogynak. Pedig
a könyvpiacnak ez a legnagyobb
karácsonyi cikke. Ellenben sokan
Vasárnap Rácz Vilmos):, Pályi Edét és Kiér Zoltánt
keresik >Ífai'guérit Lcrbiet kisaszhallgatta ki a rendőrség — Egybehangzó vallomások
szony legényélete cimü betiltott és
szerint senki sem készült inzuHátasra
elkobzott regényét, valamint Guido
da Verona Mimi Bluette, kertem
— A Hétfői Napló tudósítóidtól. —
virága cimü könyvét. Egy másik
könyvke reskedésben pont féltizen- A főkapitányságon vasárnap dél len, hogy Pályival és Klórral elő
kettőkor — mint munkatársunknak előtt kezdte meg Radoesay dr. ren zetesen megbeszélte volna a talál
megmutatta a pénztárt a főnök — dőrkapitány a kihallgatásokat a kozást. Semmi sem történt volna —
200.000 korona-bevétel volt. A Rá fajvédők klubjában történt botrány mondotta Rácz —, ha Gömbös ott
kóczi utón egy papirkereskedésben ügyében.
van a klubban és én vele elintéz
azt a választ kaptuk, hogy a dél A klub vezetősége tudvalévőén hettem volna a dolgomat.
előtt folyamán két darab váltóelő- följelentést, tett Kiár Zoltán dr. el Pályi Ede dr. kihallgatása követ
jegyzési könyvet adtak el. Azt is len szándékos emberölés kísérlete kezett ezután. Pályi vallomásának
egy szomszéd kereskedő vette, ügy címén és a följelentésben a klub ve legfontosabb része az, hogy Dánér
látszik a karácsonyi szezon 'örömévé. zetősége annak a gyanúnak adott a Rácz Vilmossal történt incidens
Bent a Belvárosban a Fischcr Si
hogy Rácz Vilmos, Pályi után percekig járkált föl és alá és
mon Ilt. selyemáruházban szinte to kifejezést,
és Kiár Zoltán előre megbeszélt csak azután támadta meg Kiárt,
longtak a vevők. Hihetetlen meny- Ede
terv
alapján
találkoztak a klubban tehát, vem az első felindulásban.
nyiségii selyem a pultokon. Creippe és előre készültek
Béla in- I Végül Kiár Zoltánt hallgatta ki
Georget-től az ó-arany füzében- lo zultálására. A klubI)ánér
komornyikjá i Radoesay kapitány.
bogó Mar.oquain-ig százféle se’yem. val még azt is bizonyítani
akarják,
Mikor azt a kérdést tette föl Raszázféle színben. És a vevők váj osz
Kiár Zoltán, mikor kabátját docsay, hogy miért vette ki a re
tanak. A segédek egy-egy opepett- hogy
az
előszobában
levetette,
revolverét
volvert
kabátja belső zsebéből,
szinházi primo amorosot. megszé kivette a kabát belső z^eoéböl és Kiár. akia ezt
a verziót most hal
gyenítő mosollyal igyekeznek el nadrágysebébe
lotta
először,
meglepődve, önkénte
csúsztatta,
tehát
adni, de csak mérsékelt sikerrel. előre Készült a revolver haszná lenül a kabátzsebéhez
nyúlt, majd
Egyikük azt mondja, hogy egy mé latra.
mosolyogva mutatta meg:
ter selyemre három vevő esik.
Radoesay
kapitány
először
Rácz
—
Nézze
kapitány
jir,
ez a kabát
Ugyanis ha egy hölgy vásárol, ak
vadonat uj és csak most veszem
kor négyen-öten kísérik. Sogitenek Vilmos dr.-t hallgatta Ifi.
Rácz
Vilmos
valloynásában
el

észre,
hogy
a
belső
zsebek
még be
ngusztálni'1. A textil- ós selyemüzlctek különben sokat panaszkodnak mondta, hogy „A Nép" utszéli és is vannak varrva.
kvalifikálhatatlnn
hangja
ingerelte
Egyébként
Kiár.
megismételte
ko
a részMüzletckre. Azok, bár 80—40
százalékkal drágábbak, mégis jól fel őt annyira, ho'gy amikor sérte- rábbi vallomását, hogy az orvtá
madás
pillanatában
ösztönszeriien
getőjét
meglátta,
n®!i
tudott
ural

mennek. A karácsonyi ajándékot
vásárló publikum, ha nem volt ké kodni mágan. Tiltó kiűzött a vád el kapót a revolver után és a fegyver
zében elég pénz, nem törődött azzal,
hogy drágább, hanem részletre vá*arolt. A textilüzletek köwül legin
kább fi Fenyves Dezső-féle Calvin
tci*í és. Károly körúti kirakatai
kábították a közönséget.
ból vásároltam külföldön árukat é« Budapesten otldlg Mm Utasé
.. Egyik Király uccai nagy játék
üzletben, ahol óriási forgalom volt
vasarnap délelőtt, alig adtak el drá
gább tárgyikat, Leginkább olcsó
Puskák és kardok fogytak.
mám
I Míg a késeiét fart, mélyen leAz ékszerészek és virágosboltok
KélllloH árben adok el.
wni dicsekedhettek. Egy ismert
nevű nagy ékszerüzletben, ahol Városi bunda szőrmével már 2
*/» milliótól
‘‘gesz sor ivlámpa igyekezett jobb Najy válásitól: mrtrla, op«„um, vidra, pézsma *s sBrtny rövid ós
ós H
ngyhöz méltó buzgalommal csábí
hossza
bandákbsa
év
bőrkabátokban
tóan csillogóvá tenni a holmikat —
egyetlenegy vevő sem volt, mikor
Rendkívül
ott partunk.
olcsó árak!
Belfelé egymásután gördültek le taimatmeRtrici
*
hsc| Vili, kér.,
M Rákóczi öt 15. Kém
a vasrollók és véget ért a karácso“yl „szegén fekete vasárnapja.

Jt földmívelésügyi miniszter
nyilatkozata

A revolveres affér ügyeben
hétfőn hallgatják ki a fajvédőket

Teljes üzletfeloszlás-h
bunda- ét öltönyvásárt
renaflZeKI

=ZI SCHNUR HENRIK

felszólaltak. Ismétlem, sem antisze
mita, sem szemita jellegű felszóla
lások nem hangzottak el.
Megkérdeztük még a földműve
lésügyi minisztert, hogy mi a véle
ménye a parlamenti helyzetről.
Erre vonatkozólag így válaszolt:
— Azt hiszem, hogy a parlamenti
krízis önmagától megoldódik. Más
ként nem is lehetséges. Az ország
érdekében kívánatos, hogy a paszsziv ellenállás megszűnjön és az el
lenzék tagjai újra teljesítsék bí
ráló és ellenőrző hivatásukat. Ugylátom, hogy
túlzások történtek.
Nem lett volna szabad provokálni
a krízist, mert csak egy rossz lépés
kell és azután már egyik hiba kö
vetkezik a másik után.
Az ellenzék passzivitásba vonult
tagjainak be kell látniok, hogy
túllépték a határt.
Az uj esztendő bizonyára meghozza
a minden oldalról egyformán óhaj
tott békét.

a dulakodás hevében véletlenül sült
el.
A vallomásokról jegyzőkönyvet
vettek föl. Hétfőre idézték be Dá
nért, Marsovszkyt, a többi szerep
lőket és tanukat.
A rendőrség ebben az ügyben —
információnk szerint —, csupán elő
zetes nyomozást folytatott le és az
iratokat az ügyészséghez fogja át
tenni indítványtétel céljából. Az
ügyészség fogja tehát eldönteni,
hogy az afférból kifolyóan van-e
helye bűnügyi eljárásnak.

Uj köntösében,
nevezetesen barna - kék - fehér
címkével jolenik most meg a
régóta bevált és kedvelt „valódi
.
**
Franck-kivépótlék
Az uj barnakék-fehér címkén különösen elő
*
térbo lépnek a „kávédaráló
**
ismertotőjólok, melyek mogklllönböztetik az utánzatoktól.
A „valódi Franek-kávépótlék “
úgy kell a kávéhoz, mint a
leveshez a fűszer!

HÉTFOlHAPtO

«

felboncoljűli

^d***1^ »>«»«. dewmb.! a
valaki Mfntstta, d
kicsoda, azt ők sem tud<4v
ben mint a tárgyak kiállítók egy 'bÜÜ'
hoToag szerepel. tfz a bizonyos ur.^
,mlnWn • WálUUtai
« rmimat

A romín kormíny
fthrtíia Mi ft Mlttega t|Zeng} m||||(j |e|( kft BZ fflUÍI SZOWÉrt á lltótauo. Abdnl^likviáUt^Sí ?
• haitit
Ismeretes, hogy a magyar közön-1 és a román bizottság kész propozi’.v^vw utazott, — mint moudotta Párizst,. ’ *
i<> W, amely annak idején oly lelkes
| dóval
fog a. közös tanácskozáson
:oíí«on
utak deMmhvr vécén tér vi—‘
________
. Megírtak
Megírtak a
a vasárnap
vasárnap regéli
reggeli la- nkIrwjitkéwv.BÁiro’nl
megjelenni.
| Budapestre vlszárnodni.
WI-'
cííürSLT??
vT ildoatké.Méreel mozdította p.ln
elő n.7.
az ' mf'criiJpnni.
pok, hogy Schreyer Jenő dr. a ke ara.dl vértanuk- és, Kossuth Lajos
' eíós7
' ho|íy Bamtd »
«í
*
reskedelmi Csarnok fdtisztvlseloje, Hzxibornak létesítését, most Igényt Románia Ugyanis U millió
kártérítést
kér
azon
a
címen,
hogy
.
névvö
,
U
viJíS
tehát
a
Royal szállóbeli lakásán szombaton támaszt a szobrokra, miután az
ennek megfelelő volt Arad vármegye
délben
™™ váratlanul elhunyt
—-.-/.r , . „ t. oláh uralom azokat lebontotta. és
város hozzájárulása a szob ezt a herceget, aki Talówdniileg ott l
h.
A halál körülményeiből
kórulmenyelbol aazt követ- Meghízható helyről arról érteeite- rokArad
kéltségeihez. A 15 millió kárté megprótataozlk Jóhiewnii emb’.kbe
keztetik, hogy a halai oka nem sze - níJJC
Dsnuunaet, nogy
aor-
nek bennünket,
hogy a magyar kor
rítésről Románia lemond abban az
hüdés, mint azt az első vizsgalatkor m
£ny e kérdésben
mány
kérdőében már tárgyalásra esetben,
ha Magyarország vissza ősapáéival. Az líramtmazeum jóhta,
gondolták,
hanem
mérgezés.
.............................................
uiHKHiun.,
lépett az oláh kormánnyalves ..
abban
müsége — ezt hanganlyoaom — kétsé
p .
J_----- 1.
.,Á..4..bz.
ww'
Schreyer dr.-nak
pénteken meg állapodtak meg, hogy Magyaror- szolgáltatja azt. a 21 képet, melyet a gén felül áll.
megszállás
előtt az aradi kultúrpa
semmi baja
u--v nem volt, -a — --szág és Románia egy-egy bizottságot
Ezeket mondta a török trón egykor'
nií'M n
-i_____
,,___
,
______n.'__
lotából
elvitetett.
hangulatban érkezett. haza
a szállószállo jdelegálnak
az ügy íetárgyalására
várományosa, aki MÜönbeu ma Buda
dába és lefeküdt aludni. Szxnnbaton
pest legboldogabb embere. Feleségé
reggel 10 óra tájban ébredt, felöltö
ugyanis tegnap óta
egy leány gyér
zött és távozni készült, mikor hirte
mek — a negyedik — hol dog anyja. Ée
len rosszul lett. Orvost hívtak, aki
Abdul Kadir herceg annyira jókedvű
nek Schreyer rettenetes gyomor
*
hogy ma talán a nemlétező Hamid her
görcsökről és fájdalmakról panasz
cegnek is megbocsát.
kodott. Az orvos csillapító szereket
adott, amitől Schreyer jobban lett,
MARTON
később ismét beállottak a gyomorgörcsök és tál órakor Schreyer
Mik HiraMk ártotta
meghal L
Nyilatkozik Abdul Kadir herceg
Miután ezek a tüneték a gyomor
IV. kerBlet, Királyi
mérgezés kísérő jelenségei, fel fog Au A’nMzí-mnzeum legutóbbi aukciói sltotta őket, hogy valaki becsapta őket.
(Mroküzld)
NŐI HKinHt___ őso.oan
Schreyer dr. Holttestet.
ják boncolni Bcbreyer
WTdette Abdul Hamidi a g-«ímiiA Hétfői Napló munkatársa beszélt
hogy a halai okát kétségtelenül
WrWí extraultánnak egye
*
relikviáit, obben az ügyben a török extrónörökösŰR t'llkaMtvatowmegállapiteák.
a. gyanít ugyanis,, néhány szőnyeget, kézimunkát, nippot és sel, aki a következőket mondotta.
- , Az™ a
***
P«
e” YílJSlIw
legyet. Az aukcióra került tórhogy Schreyer dr.•• r
— ---—
HiUlbói________ 830.0M
— Tény, hogy valaki — e percben
romlott vagy mérgezett ételt ehetett gyakról tudomást ensoraett ábdul Kadir ■még nem tudni kicsoda — csupán fel
és ez okozta halálát
berreog, az exezultán fia, aki már két öve öltötte az Ernszt-múzeumot ás ott né
A boncolást hétfőn délben fogják Budapesten él családjával és igen cao- hány oly tárgyat állítatott ki árverésre,
elvegezni Kenyeres és Minich egye dálkozott, hogyan kerülhettek Konstan amelyek állítólag apám birtokában vol
temi tanárok. A rendőrség addig Is tinápolyból Budapestre apja hagyaté tak. Éii megnéztem őket és mondhatom,
nui 1érál........ 1,806 000
igyekszik megállapítani, hr%v hol kából való tárgyak. Felment a múzeum egyik se látta a szultáni palotát. Csupa
járt Schreyer dr. pénteken este éa ba, megnézte a kiállított tárgyakat és olcsó tárgy, amelyeket kiállitójifk potom
SELYEMTRIKOT
hol mit evett. "
,
nyomban megállapította, hogy azok pénzen
vásárolt a konstantinápolyi
jatnper.M............ .
180.000
Az öngyilkosság teljesen kizárt sohasem voltak atyja birtokában és va Grand Bazárban, ahol ezek ezerszámra
dhlog. Egyrészt, mert az örökké jó laki csúnyán visszaélt az Ernszt-muzeum kaphatók. Nyomban tiltakoztam a mú
HÁ2RUHÁK
_
_
200.000
kedvű, bohém embernek erre semmi vezetőségének bizalmával. A herceg, zeum vezetőségénél s ott a legnagyobb
oka sem lett volna, másrészt szobá aki tisztában’ volt az Ernszt-muzeum megértéssel fogadtak. Levélben is tudo
OPÁLBUJZOK
legjobb minőségben.,
jában sémim 1 olyat, nem találtak, ami igazgatóságának korrekt üzleti felfogá másul vették vétómat, amelyet nespek160.000 IJOO.SB#
ből öngyilkosságra lehetne követ sával, nyomban odafordult és folvllágo- ?; fáitok. Meg vnerrok győződve arról, hogy
keztetni.
'ufI

Felültették

az Erri^zt-muzeumot hamis Abdul
Hantid ereklyékkel

'—'A Hétfői Napló tudósítójától. —

Juhász Teréz székesfehérvári
magámoóuő néhány nappal ezelőtt, mikor
Ybl uccai lakására hazatért, ott egy
idogwn férfit talált. Kérdőre vonta, mire
az illető azt mondotta, hogy a villany
*
társaság ellenőre, a vezetékeket vizs
gálja és joga van a vizsgálat közben
zárva talált

lakásokat

álkulccsal

fel

nyitni. Néhány percnyi ott tartózkodás
Utáu az állítólagos ellenőr eltávozott. A
m&gán'Aónö csak később vette ércre,
hogy 100 millió értékű ékszerei eltűntök.
Juhász Teréz azonnal főljeleutéet
tett a székesfehérvári rendőrségen, ahol
megállapították, hogy a wemélyleiréanak megfelelő ember az esti vonattal
Budapest felé utazott- Juhdsa Teréz
gtíntAn vonatra tilt, feljött Pestre te a
Mkapltáuyeágon előadta panaszát. Itt
megmutatták nek! a notórius l&kásbe
*
török nyilvántartó albumát te an aau
*
*®ouy az egyik képben feUemerte betörőjánek arcképét. A kép SteínborOer Jéaos híren betérőt ábrázolta. Detektívek
mentek ki azonnal Gólya uccai lakú
*
lóra, hogy behozzák, de a lakásban csak
• feleségét találták mog.

— Még maguk merik keresni a Janii! — Támadt az asszony a detektlvafcre. — H iszen maguk miatt halt meg!

Maguk hurcolták a börtönbe.
Kiderült, hogy Bteinberger Junoa
kát hónappal ezelőtt a gyüjtőfogházbau
meghalt. Ezt kétségtelenül meg is álla
pították. Juhász Térte ellenben továbbra
is megmarad amellett, hogy Steinberger
Jáuca fényképével azonos élő ember volt
néhány nappal ezelőtt nála.
Lebetöégcs, hogy csupán föltűnő Ha•oplatoaságról van wó, de a rendöreég
mindeueeetre széleskörű nyomozást In
dított < rejtélyes eset tisztázása céljá
ból. Egyelőre az ellopott ékszerek jegy
tekét és pontos létráéit megktildöttek
;lr öetrzew fővárosi ékszerészeknek.

Hócipő
Neumann Géza
’l H«CT»»*S use»

u. MI,

Bodape»t hétfő, december 22.

HÉTFŐI NAPtO
ttlíru Rt egyik tiaztvlcslőjét, ScfcmirdM

Dezsőt, mert apósának,
Dohány ucca 45. sz. alatti

Hatvan följelentés
a Kötött- és Textiláru Rt. ellen

Palugyainak
lakásán

nagymennyiségű
eldugott
saBtetés textilárut találtak meg.

Az áruk lefoglalása iránt n rendőrség
megtette az intézkedést
Schmicdt a déli órákban elhagyta a
rendőrség épületét és mivel a bűnügy
— A Hétfői Napló tudósítójától. —
ben való szerepe még tisztázva nincs,
,í Kötőt és Textiláru Rt. bűnügye képviselőivel, majd referált Kiss Ist
kihallgatását hétfőn reggel
fogják
asúrnapra hatalmas lavinává dagadt ván főtanácsosnak a nyomozás eddigi
folytatni,
Egyre-másra érkeztek a följelentők Kiss eredményéről.
Délben félkettőkor hozta meg a fő mert nagyon valószínűnek látszik, hogy
István dr. főtanácsoshoz én Pintér
György tanácsoshoz, az ügy referensé kapitányság1 a határozatot, hogy Gei- a hitelezési csalásban része von.
A rendőrség nagy apparátussal foly
hez. A kihallgatások vasárnap, a ké»ő ringert egyelőre továbbra is Őrizetben
délutáni órákig szakadatlanul folytak, a tartják, Kálmán Gyula ellen pedig el tatja a nyomozást Előállították
könyvek, iratok és levelezések áttanul fogatóparancsot adnak ki.
Molnár
Ármint a részvénytársaság
mányozása azonban még nem történt
cégvezetőjét Is,
Sleslnger Eserecsen ucca 8. szám Bs
meg te addig még nem is lehet tiszta
Lövölde tér 5. sz. alatti helységét
és kihallgatása a késő délutáni órákig
képét látni, az utóbbi idők ezen legna
Is, hol az rt. árulnak
nagy részét
tartott.
gyobb panamájának.
megtalálták
A rendőrség biztonsági zár alá vette
Annyi máris bizonyos, hogy a Kötött
Hétfőn fogják a könyvszakértők. •
és
hétfőn
fog
intézkedni
az
ügyészség

te Textiláru Rt megalakulásakor
könyveket
és levelezéseket átvizsgálni
nél a helyiségek bűnügyi zárlata iránt.
szélhámosságra volt
alapítva.
Ugyancsak hétfőn kerülnek az iratok a úgy a Kötött és Textiláru KL-nal, mint
a
Gelringer-bankházban,
ugyancsak héthétGelringer-bankhásban,
Kn egész berendezkedésnek alapja a vizsgálóbíróhoz.
.levegő-üzlet" volt és a legszerencsé Ugyancsak vasárnap délelőtt hallgat- főn fognak házkutatást tartani Kálmán
sebb konjunktúra kellett volna hozzá, iák ki • rendőrségen a Kötött, és Tex- Gyuln lakásán te.
hogy a részvénytársaságot tényleges és
reális üzleti vállalattá lehessen átalakí
tani.
Kálmán Gyula, a Kötött és Textiláru
Rt megszökött igazgatója, a nagystílű
fezőr, értett hozzá, hogy kell az embere
ket megszédlteni és a saját céljaira fel
I
használni. Az őrizetbe vett Geiringer
Miksa bankár szerepét a rendőrség még
I
nem látja tisztán. Góiringer azzal véde
kezik, hogy ő mint bankár állott üzleti
összeköttetésben a részvénytár sasággal, Tartós gazdasági javulás az egész vonalon — Tavasszal külföldi >
de annak vezetésében semmi része sem tőkével nagyobb vállalkozások alakulása és a munkanélküliség
volt, ő kézizálogként vett át, készpénz csökkenése várható — Kora reggeltől késő estig dolgozik Smlth.
el tan ében, árakat Kálmántól és ugyan
Jsrémlás az ország talpraállitásán
így adta tovább Suszticzky Mórnó szerecsenutoai kereskedőcégnek, ahol az
általa zálogba vett árukat hiánytalanul
mog is találták.
Geiringer védője, Sándor László dr.,
vasárnap
terjedelmes előterjesztésben
egesx
kérte a rendőrséget, hogy Geiringert
vember
haváról
stól.
elkért
w
helyezzék szabadlábra, mert az általa
Belső lernieibe vonulva kora reg
kötött üzletek rendes kereskedelmi űz geltől késő estig dolgozik Smith azt hétfőn este közöljük a sajtóval,
tetek voltak, a kézlzálogtárgyakat el nem Jeremiás, , népszövetségi főbiztos. úgyhogy kedden reggel ismerheti1
sikkasztotta. Miönben Is Geiringer az Minden olyan gazdasági vonatko
a nagyközönség.'
ágy egyik legnagyobb károsultja, aki
zású cikket könyvet, statisztikát el
Kálmán Gyula dlolvas, amely a magyar szanálási A novemberi jelentés az eddigi- '

Öt milliárd a kár — Kálmán Gyula UrBndolása és áldozatai
* Gelriager bankárt továbbra is őrizetben tartják

F1SCHER
SIMON
TARSAI

R.-T.
selyem és nőidivat
áruház

Smith főbiztos biziki BUDAPEST
V, Bécsi ucca 10.

a munka értékének emelkedésében

Maradék

Kedden kerül a nyilvánosságra a főbiztos
novemberi jelentése

éknél is tömörebb,
akciót bármilyen tekintetben érinti.
A magyar, német, vagy francia ami természetesen
|
nyelven megjelenő cikkeket Lukács
jó jel,
Györjnr dr., a főbiztos titkára kivo
natolja angol nyelven Smith Jere mert az bizonyítja, hogy november
magasrangu nyugalmazott köz- ‘ miás számara, aki fáradhatatlanul
hó folyamán és ennek következté
tisztviselő is,
dolgozik Magyarország talpraállí- ben decemberben is nem történt
Uít Kálmán auuü csalt as igazgatóság tásán. A főbiztos már reggel kilenc semmi olyan, ami a szanálás ered
tagjai közé, hogy Lukács György órakor megjelenik a pénzügymi ményét veszélyeztetné, vagy a gaz
v. b. k L vállalta az elnök igazgatói ál nisztérium főbejáratából nyíló első dasági élet
fejlődését a legcseké
ltat. A köztisztviselő gyanútlanul elvál emeleti helyiségeiben, ahol %3 órá lyebb mértékben is akadályozna.
lalta az igazgatói állást és fogalma sem ig dolgozik, majd ebédelni megy,
— A főbiztos behatóan foglalko
délután 5—8-ig ismét hivatalában zik a munkanélküliség kérdésével.
volt arról, hogy
.foglalatoskodik. ivetszer
Kétszer annyit cioidőlr
... ,
..
/O0í<Macos/coaí/c.
a tekintetben az a véleménye,
Kdlmdrten kívül ö oc egyetlen igas időzik, mint egy normál is magyar Ebben
hogy a gazdasági helyzet várható
gafő.
■ tisztviselő.
javulásával
feltétlenül be fog kö
A
’észvénytórsaság
üzlet helyiségeim'
A főtitkár legfőbb feladata: a
a munkanélküliség csők-.
cgyeUemetgyezer Bem volt benn. Néha népszövetség számára a havonkénti vetkezni
kenése.
A
munkanélküliség
enyhü
kereste csak fel őt Kálmán egy-ogy alii- jelentések elkészítése. Ez a munkája
lése tekintetében a tavasz fog vél-'
irást kérni. A köztisztviselő tantiemet alapos, tömör, és precíz.
tozást
hozni.
Minthogy
egészen
bi-i
vagy fizetést nem kapott és fogalma smn
zonyosra veszi a főbiztos a magyar ’
volt arról, hogy mi történik a vállalat
A l cgutóbbi napokban novem gazdasági élet tartós javulását, en
nál.
beri jelentését készítette el, nek következtében pedig a külföldi
Vasárnap délelőtt a nyugalmazott közamely kedden reggel kerül nyil tőke intenzivebb érdeklődését a ma
ti'-^-iselŐt beidézték a főkapitányságra,
vánosságra.
gyar vállalkozások fránt:
ahol kihallgatták. Miután beigazolódott,
hogy neki semmi szerepe a részvény-I Munkatársunknak a főbiztoshoz
Smith főbiztos reméli, hogy a f
társaságnál nem volt, csupán a nevével kiizei álló helyen a legújabb jelen
munka értéke emelkedni fog.
viták vissza, el is bocsátották a rendőr téssel kapcsolatban a következőket
ségről.
| ami
természetesen- ........
maga után
mondották:
,
-------------------____ . vonja
_
Vasárnap délben dr. Verse# Béla a
A legújabb jelentés, amely no- a munkanélküliség csökkenését.
zaia lett

eok százmilliót, veszített a részvénytársaság összeomlásán.
Kálmánnak áldozatának vallja magát

károsultak jogi képviselője Neumann
Ármin, Sándor M. Ferenc páplangyáros
és a Belvárosi Vászonáru Rt. nevében
tett feljelentést. Velük együtt most már
hatvanra emelkedett a
száma,

följelentők

a bejelentett kárösszeg pedig meghalad
ja aa öt milíiárdot.
Pintér rendőrkapitány vasárnap dél
ben értekezletet tartott a károsultak jogi
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Hódossy Ernő a Hétfői Naplónak
nyilatkozatot Küldött FedáK Sári ügyében
A FedáK Hódoss-ttgy hullámai
A Hétfői Napló a legnagyöbb tárRilagossággal kísérte mindig azt a
boruskodást, amely Fedák Sári es
amerikai impresszáriója, Hódossy
Ernő között lefolyt s amelynek, ugy
látszik, még mindig nincs vége. A
legnagyobb tárgyilagossággal ir
tunk erről az ügyről és ugy hisszük,
most is csak objektivitásnak adunk
tanúságot akkor, amikor Hódossy
Ernő és Vajda Viktor hozzánk kül
dött. nyilatkozatát szószerlnt lekö
zöljük. A nyilatkozat a következő:
„Mély tisztelettel kérem, szíves
kedjék az igazság érdekében alábbi
nyilatkozatunknak helyet adni:
A Fedák Sári és közöttem fel
merült szórnom ügy hullámai Fe
dák Sári hazaküldött nyilatkoza
tni segítségével már eljutottak
Magyarországra is, s aki a nyi
latkozatokat olvassa, jogosan a
megvetésnek tehet ki bennünket
Ezért addig is, amig személyesen
If nem védekezhetünk, megjegyezni
,» kívánjuk, hogy a művésznő vádas
kodásai késztettek arra bennün
ket, hogy eredeti ajánlatunkat —
mely szerint a művésznőt ha sze
rényebb keretek között is, de kár
pótolni kívántuk — visszavonjuk,
és ehelyett borsos számlát nyúj
tottunk be a művésznőnek, felszá
mítván minden kárunkat és költ,régünket
‘ A művésznő, ugy látszik, na
gyon egyoldalúan Ítéli meg saját
renoncaft és azt hiszi, hogy tehet
sége elég jogcím arra, hogy direk’ torokat és managereket játszi
könnyedséggel tönkre tegyen. El
felejti azonban, hogy erre mife

lénk a managerek kíméletlenül be
szokták hajtani kárukat a szerző
désszegő művészeken. Ez nekünk
eredetileg nem volt szándékunk
ban, a művésznő viselkedése azon

ban bennünket is rákényszeritett

erre az igazságos és józan állás. pontra.
Fedák most áldozatnak játssza
ki magát, de aki a tényeket vizs
gálja, az tudja, hogy Fedák két
rendbeli kíméletlen szerződéssze
gést kvetett el. mélynek konzek
venciát most, életében először, vi
selnie is kell.
Szives közlésükért köszönetét
mondva, vagyunk
kiváló tisztelettel

színházzal aláírta, több szinészkollégája
aira kéTte, hogy amerikai utjának
u;abb elhalasztásával ne vigyen ben
nünket az anyagi romlásba.

A
..............................
*-------------"’***------művésznő
azonban
ismét ’hajthatatlan maradt.
*
A másodszori halasztás következte
n turné szeptember 14-én kezdődik. ben csak az itt szerződtetett azinészekUgy terveztük, hogy két társulattal nek körülbeliil kétezer dollárt fizettünk
fogunk működni. A kábel, valamint a ki olyan munkabérek címén, amelyért
később érkezett lovélboli megerősítések nem is dolgoztak, mivel a szerződés
alapján, hozzáláttunk . a kettős körút előbbi • időre szólott.
megszervezéséhez.
Kibéreltük a színházai, szerződtet
tük a színészeket a szeptember 14iki kezdésre.

A színészek szerződésében bennfoglaltatik az 1h, hogy a próbaidő alatt is kap
ják gázsijukat. Amikor a turné szerve

Az anyagi fiaskó a halasztások kö
vetkeztében
fölmerült
költségeken
és horribilis kiadásokon kívül még
arra is vezethető vissza, hogy Fe
dák nem volt hajlandó olyan dara
bokat játszani, amelyek a színházi
közönséget vonzzák.

zését már teljesen befejeztük, julius hó- j Példának okáért Leányvárért, Gülbabán egyszerre kábelt kaptunk Fedáktói j bát, Szibillt s igy tovább, mert ezek a
hogy a Vígszínház nagyszerű ajánlatot darabok több munkát igényeltek volna.
tett neki, ezért kér bennünket, hogy a
turnét ismét halasszuk el. Ebbe a má-

I

fogunk .pénzt szerezni és neki még va- '

A New Yorkból érkezett kétségbeejtő lamilyen flzettséget is adni fáradságákábelek ellenére is, Hódossy kénytelen ért sajtit jószándékunkból. Tény az,
volt a szeptember 14-lir kezdés ’ dátu- ! hogy neki az elsőosztályu hajójegyen
máról lemondani és azt kábelezte meg [ kívül semmi sem járt volna, mert hiVajda D. Viktornak, hogy szervezze át szén az ő könyörtelen eljárásán múlott.
a turnét október 5-iki kezdéssel ás a hogy a vállalkozás nőin jövedelmezett,
változott helyzetre való tekintettel te ö ötven százalék haszonrészesedésre
gyen meg mindent belátása szerint.
szerződött, tehát csakis a haszonból
Amikor Fedák a szerződést a Vig- járt volna neki fizettsóg“.

jümnesöNYRX

Hódossy Ernő, V. D. Vajda."
*

^Hétfői Napló“-hoz küldött nyilatÜoaattal egyidejűén Hódossy Ernő és
Vajda D. Viktor nyilatkozatot tettok
ktkuó Amerikában is, amellyel a Fodákflgyhen Igazukat akarják bizonyítani.
Hódossyék amerikai nyilatkozata a
kövketkeaő:
A Fedák tournéval kapcsolatos
ineidewről egyáltalán nőin nyilatkoztunk
volna éppon Fodák érdekében, ha a mű

FÉRFI

GYERMEK

PYJAHA

PYJAHA

meleg, csikós Randiből

meleg, csíkos flanellből

250
ezer K

vésznő nem lép föl olyan meggondolat
lan módon, ahogy azt tette.

A helyzet röviden az, hogy egy üz
leti vállalkozás haszon nélkül feje
ződött be.
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A legjobb ápolás és Kezelés mellett ta
szükség van arra, hogy a betegség ta
lábbadozás tartalma alatta beteg szer
*
vezetéke olyan Koncentrált táplálékot
juttassunk, amely visszaadja elvosz
tott erejét, fokozza ellenállóképességét és újraépítse a leromlott testet.
njreneröiítő tfpanr <z OTomaltlne, ■ regveil és ursots
natclhez 2—3 Kávéskanállal rövidesen talpraállít. Ara
dobozonként37.400 és 64.600K forgalmi adóval együtt.
Mintát és ismertetőt ingyen küld a Pr. Wander gyógy
szer- éa tápszergyár Rt., Budaptit lOO. posüWvatzJ

ó éi sárcipók

után.

beszélték rá Fodákot budapesti
hogy amerikai managerét no
ftaTO caerban, « ragaszkodott a ha

Karácsonyi felruházásra gyermek
*
cipők saját árban.
Igyes párok 5O°/o engedménnyel

emésztik a szervezet erejét

turnét kéri 1921 őszéro halasztani. 1
volt mit tenni, a turnét el kellett
halasztani őszre, annak ellenére, hogy
• márciusi turné előkészítése nagy
maga

Női teveszőr házi cipő,Kihajtóval se
Kői divatlaKK, pántos cipó....... 340
Női box, laKK vagy sevró, ffizös,
magasszárú............................... ..
GyermsK box fűzős 26-30 sz.-ig,
•rí. talppal
........................ tn
Gyermek box ffjzős 31-35 sx.-|g,
erős talpnál............................... ...
Fiú box fűzős 36—39 sz.-ig, erős
talppal..................................... „ 220
Férfi, l-a amerikai sevré, fűzős
cipő............................................ ..
Férfi gumitalpú cipő, barna vagy
fekete box....... ........................... 420

ik

ta a
Nem

munkál és költséget von

cipőáruháza

I VII. Kér., Rákóczi út 10.
i
Lenállított árai: El(r K

ezer K

• dolog. Ekkor Fodák kijelentette, hogy '
megállapodást

DócziMór

•í
*11

Hogy kinek a hibájából történt ez,
arra rátérünk később, az ilyesmit asonban
logikusan gondolkodó emberek
ugy Intéznek el egymás között, hogy
megnézik az elszámolásokat, megkon
trolálják a tételokot és megteszik meg
jegyzéseiket, amennyiben eltérések mu
tatkoznak.
A Fodák turné szervezése
tulajdon
képpen 1923. növömberébo nyúlik visztrza, amikor Hódossy Európába utazott
a Fedákkal való megegyezés
értelmé
ből, hogy az 1924. márciusában kez

a

Meinl legfinomabb
tea keverékei.

A másik ok, ---------amiért a ---------Fedák -------turné.
...................
fiaskóval végződött az, hogy az október
„5-iki kezdéssel átszervezett turnét csak
cpj/ útra, készítették elő és igy a másik
turné teljesen elmaradt. Ezt a turnét

sodszori halasztásba természetesen nem
egyezhettünk bele. Ezt meg is kábelez-|
tűk Fedúknak, amire Fedák ismét azt ;
kábelezte, hogy szeptember 14-én semmi: Vajda az idő rövidsége miatt, mert a
szin alatt nem kezdhet, mert a Vigszln-1 színházi helyiségek nem voltak már a
házban kívánja folytatni Antónia elő- • megfelelő időre kaphatók, csak nagy
adásait Erre ismét kábeleztünk, hogy. sietséggel, kellő áttekintés nélkül véebbe nem egyezünk bele, egyúttal érte-1 gezhette. így történt hogy Chicagóban
sitettük Fedákot hogy Hódossy azon- I például három egymásután következő
nal hajóra száll, hogy őt a szeptember ' napon kellett játszanunk. New Yorkban
14-ikl kezdéshez kihozza Amerikába a | október 5-én és 12-én kellett előadást
többi színészekkel együtt. .
j tartani, ami azt jelenti, hogy a közönPárlsból Hódossy sürgönyzött Pestre, r,ég nem pihenhette ki az első előadás
» Mra<
mikor Fedák arról értesült, hogy Hó- • költségét és az egy héttel később hirdeyiflhaWi ei^ - --- .
dossy már Páriában van, autóján el tett második előadásra már gyérebb
•
hagyta Pestet Svájba és Olaszországba | számban jöttek ed. Annak természete- MlaratatíV
■ddfnáiMnrod
utazott pihenni. Hódossy egész Európá i sen az is volt az oka, hogy az első elő- ly.^yaaaa
Pfiné-n tea > V.
ban kutatta Fodákot, de sehogy se I adáson Fedák nem felelt meg a ' vára- \Telefon
1
; József 131—75.
!
hozásoknak.
tudta őt megtalálni, sőt még idehaza
sem tudták megmondani Fedák tartóz Eltekintve attól, hogy a Fedák túr- ,
kodási helyét
. nén tényleg nem mutatkozott haszon, j Egész Magyarországon kitűnő
Fedák augusztus 16-án érkezett vissza
egy más managen kártérítésért pe
hírnévnek örvend
Pestre és azonnal folytatta az „Antó
relné azt a művésznőt, aki kétszer
|
nia" előadásait. Itt szükségesnek tart
halasztja el a turnét.
i
juk megjegyezni, hogy Fedák a Víg
Fedák áldozatnak tünteti föl magát '
színházzal csak júliusban kötött szerző és odanyllatkozik, hogy egy cent pénz ;
dést arra, hogy az Antóniát augusz ■ nélkül hagytuk. A helyzet az, hogy j
tusban és szeptemberben is játsza. 1 amikor a veszteséget bejelentettük, egy- i
Vagyis
ben közöltük vele, hogy nemcsak az ő i
ezt a szerződést azután kötötte, mi- i és komornája útiköltségét vagyunk haj- •
után r nekünk a visszavonhatatlan
landók megtéríteni, hanem igyekezni •
széptómbej 14. kezdést megkábelezte.

A

dődő amerikai turnét előkészítse és Feddkof, valamint a többieket kihozza
magával. 1924. januárjáig simán ment

Budapest, hétfő, december ti.
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Férfi és gyermek hé- és sérclyéh
dús választékban

M HÉTFŐI MMPtO közgaxdasdgt melléklete

Kereskedő é> Iparos Újság
Szemlélődés^. BAGER botrányos ggynürtíil tárgya
Nincs eívdmolnt Valija
— úgy Utazik — a pénzügyminiszter
urnák. Mert csak igy tehetjük f<,
hogy a Keresztény Gazdasági Párt leg
utóbbi értekezletén megkockáztatta azt
a merész állítást, mely szerint a vám
kezelés terén minden rendben van, s
további nehézségektől nem kell tar
tani. Nincs elvámolni valója a pénzügy
miniszter urnák, vagy ha van, bizo
nyára kivételes elbánásban részesül,
mert különben nem állíthatta volna ki
a vámhatóságokról ezt az erkölcsi bi
zonyítványt még abban a pártban sem,
melynek ugyanannyi köze van csak a
gazdasági kérdésekhez, mint aZ igazi
korszténységhez. Attól kell tartanunk,
hogy a napi politika kissé megzavarta
a pénzügyminiszter ur Ütőképességét,
amit nem íb lehet csodálni, mert az a
szóm, amely nem elég éles, hogy észre
vegye a rétsági mandátum foltjait,
aligha lehet alkalmas arra, hogy, be
tekintsen a vámkezelés labirintusába.

szeresen teljesítette adófizetési köte
lezettsegét és nyugodtan várta, hogy

lásai Wnkrotssslk Nagyarorsság gasda- zottsághoz, az
ságl hlrnevát

M hír
*
GrSadel- *s Svtb-caalSS vaggana aaak SQC.OCO
arangkaranéra J4 ?
Az a pártlanul álló botrány, mely
az elmúlt hetekben a BAGER 30
milliárdos fizetésképtelensége kapr
csán nemcsak a rendőrséget, hanem
az ország egész gazdasági közvéle
ményét élénkén foglalkoztatta: üz
leti vonatkozásban, úgy látszik, be
fejezéshez közeledik- Az egymást
csalással és hűtlen kezeléssel vádoló
üzlettársak baráti kezet nyújtanak
s közös erővel arra törekszenek,

mert az eddiui jelentések szerint a

Mandl-mulató egykori tulajdonosá
nak családja körülbelül ugyanolyan
áldozatokra hajlandó, mint q báró
Grocdel és a Sváb családok együtte
sen,

13 milliárd papírkorona, tehát kö
rülbelül 800.000 aranykorona az az
összeg, mely ezidőszerint a hitelezők
teljes kiegyenlítéséhez még szüksé
ges. Nyolcszázezer korona miatt fu
hogy a hitelezők követeléseit a lehe tottak báró Groedelék és Svábék a
tőség szerint minél lejebb szorítsák. rendőrséghez s nyolcszázezer korona
Hatvanszázalékos egyezségi kvó miatt" került nyilvánosságra egy
tát ajánl fel a BAGER a hitelezők olyan botrány, mely felmérhetetle
nek s ebből az összegből 10 milliárd nül sokat ártott a külföldön Ma
papírkoronát, tehát mintegy MO.OOO gyarország gazdasági hírnevének,
aranykoronát fizetne Sváb János, még akkor is, ha elfogadhatnék
Grocdel báró veje, aki úgy a Svabéknak azt az érvelését, hogy a
Kállay Tamás régiség BAGER, mint a Holdingus Bank fő nyolcszázezer aranykorona megfize
részvényese és aktív vezetője volt, tésére képtelenek. A külföldi tőké
kereskedő
|s akinek neve — a mögötte álló nek fel kell önkéntelenül vetnie a
érdekes beszédben fogJaUozott a nem Sváb és Grpedel vagyonok révén — kérdést: kinek lehet még hitele eb
zetgyűlésen a kereskedelem sérelmei elsősorban
.. --------fedezte -zokat
azokat a nagy- ben az országban, ha már Svábék és
vel, s elmondotta azokat a tapasztala arányú
üzletekeí,
melyeket
a báró Groedelék is — mondhatni —
tokat, melyeket rövid kereskedői pá BAGER és a Hold ingna Bank kö- szegénységi bizonyítványt tudnak
lyája alatt szerzett. így megtudtuk tott
produkálni! Ha pedig Svábék véde
többek között azt, hogy Kállay Tamás
Ezért szinte elképzelhetetlennek kezése nem fedi a tényekét, ha —
régiségkereskedőt és nemzetgyűlési kép látszik, hogy _
a ________
balsikert) üzletek
amint hisszük — csupán ki akarnak
_____
_
viselőt forgalmi adóellenőr tisztelte után a Groédel és Sváb család min bújni
teljesítése
meg látogatásával s nemes egyszerű den eszközzel szabadulni akar az alól: úgykötelezettségeik
Sváboknak és báró Groeséggel azzal az ajánlattal fordult hozzá, anyagi felelőség alól, de ugyanakkor deléknek ez az erkölcsi szegénységi
hogy minden további kellemetlenség el
bizonyítványa még súlyosabb káro
kerülése végett fizessen tízmillió koro- a másik oldalon Molnár igazgató
okoz a magyar gazdasági
' nát. Megtudtuk azt is, hogy Kállay családját igyekszik fizetésre szoríta sodást
életnek.
ni,
nem
is
minden
eredmény
nélkül,
Tamás régiségkereskedő, úgyis mint
nemzetgyűlési képviselő kitűnő össze
köttetései ellenére hatszor volt kényte
len fclsétálnl a pénzügyminisztériumba,
amíg egy bronzcsillárra behozatali éngedéíyt kapott.' « japaszfalatáibór
toletremélté’ őszratesóggb! következteté
szamálgmotazásggl, pénzttrea klviWVftl ív
seket is vont le a ké-pviáelő ur, ’ hlöndlíralánc leszakításával
ván: ha igy bánnak velem, hogyan
bánhatnak például Sehvarcz Jakabbal?
Ugyanazon a napon, amikor Búd talános kereseti adó fizetésére köte
Éhez a kérdéshez a magunk részéről János pénzügyminiszter hosszú évek les. Az adókivető hatóság a vallo
csak azt fűzhetjük hozzá: milyen orvos után először terjesztett költségvetést mást nem fogadta el — aminthogy
lásra számíthat ettől a kormánytól a nemzetgyűlés elé, amikor expozé egyetlen esetet som tudunk, amidőn
Sehvarcz Jakab, amikor még Kállay jában arról emlékezett meg, hogy kereskedők és iparosok szabálysze
Tamás nemzetgyűlési képviselő sem tekintélyes kereskedők és iparosok rűen vezetett könyvek alapján be
részesült abban a megtiszteltetésben,
csak 10 aranykorona jövedelmet nyújtott vallomásait az aqókivctő
hogy panaszaira legalább feleletet ka is
vallanak be, és amikor az egyik Par hatóság elfogadta volna —, s az 58
pott volna!
lamenti frakció kívánságára a köz aranykorona helyett 300 aranykoro
igazgatási cs adóbeszedő közegek nát, tehát a. törvény szerint járó
udvarias és előzékeny eljárását he adónak majdnem hatszorosát köve
lyezte kilátásba, á főváros egyik telte, ami papírkoronákban 5,100.000
legforgalmasabb uccájában két adó koronának felel meg. Az adókivető
végrehajtó valóságos rémregénybe hatóság tehát
illő módon mutatott példát ártól,
LIM.Mt koronával többet köve
hogy a pénzügyminiszternek szelíd
telt, mint amennyi az adózónak
hangú kijelentései milyen távol ál
egész évi keresete volt
lanak a való élettől.
Az erről szóló fizetési meghagyást
Az alábbiakban lehető rövidséggel
16.728.
'főkönyvi
lapszám, illetve 6096.
fogjuk ismertetni annak a’botrány2ak egyes részleteit, amelyet a pénz- lajstromtételszém alatt kézbesítette
gyminiszter adóbeszedő közegei az a VTl. kerületi elöljáróság adószám
ö parlamenti expozéjának napján viteli osztálya Hz. A. rövidárukeres
rendeztek és előre is ki kell jelente kedőnek, aki természetesen nem foÍadhatta el a reá kirótt és egész évi
nünk, hogy
eredetét meghaladó adóösszeget,
minden egyes állításunkat ta
hanem mcgfelobbeztc a fizetési meg
nukkal és okiratokkal fogjuk
hagyást az adófelszólamlási bizott
sághoz.
igazolni.
A felebbpzÓaí 31^50/1924. sz. alatt
Sz. A. rövidárjikereskedő — aki a iktatták
'a VII. kor. adófelügyelőKirály ucca 93. szám alatt folytat
helyetteanél.
rövidárukereskedést ’s üzleté csekély
Törvény szerint n íeiebbezésnek
terjedelme miatt csupán egyetlen
halasztó hatálya van
tanonccal dolgozik
az általános
kereseti adó bevallása alkalmával annyiban, hogy az adózó csak azt az
Kizárólagos vezérképviselet:
4,050.000 papír korona keresetet inu- összeget köteles a felebbezés elinte
tutott és szabályszerűen vezetett üz né sóig befizetni, amely vallomása
leti könyvei alapján erről adott val szeript kivethető lett volna. A jelen
lomást A 3500-as osztószám alkal
V. kér., Vörösmarty tér 3. szám mazásával ez, 1157 aranykoronának esetben tehát Sz. A. rövidárukereskedőpek 58 aranykoronát kellett vol
Telofónsíimoki 12Ö-OÖ, 4S-25 felel meg,.amely után az 5 százalé na fizetnie, ö azonban
kos kulcs szerint 58 aranykorona ál

Törvényteten adóvégrehajtás
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a törvény szerint járó H arany
korona helyett annak
*
kétszere
sét. H7Ü aranykoronát Hintett
be,

adófelszólamlási bi

ahol hiteles üzleti köny
veivel igazolhatja majd, hogy, beval
lása megfelel- a valóságnak. Ehelyett
az történt, hogy
december 15-éu reggel megjelent
üzletében két adóvégrehajtó
és a vevőinek kiszolgálásával elfog
Iáit kereskedőt a már megszokott
hangon es modorban felszólította,
hogy a 300 aranykorona általános
kereseti adót és egyúttal a jövedel
mi adót is fizesse ki.
A kereskedő hivatkozott arra,
hogy a kereseti adó fizetési megha
gyását. megfelebbezte, felmutatta felebbezesenek számát és a fizetést
megtagadta azzal, hogy a törvény

szerint jaró összeget ő már hétszere

?en lefizette, a lefizetésről okmányait
olomutatta, ennélfogva a felebbezés
elintézéséig további fizetésre nincs
kötelezve, de különben sem fizethet.1
mert jelenleg nincs pénze.
Az adóvégrehajtó erre kijelen
tette,
hogy őt nem érdekli az, van-e pénze,
vagy nincs, továbbá hogy adott-e be
felebbezést, vagy nem,
ő pénz nélkül innen el nem megy
és ha az adózónak nincs pénze, mén
jen és kérjen kölcsön.
Amikor pedig a kereskedő tör
vénvadta jogaira és a beadott feleb
bezés halasztó hatályára ismét hi
vatkozott, Flaschner végrehajtó ’■

szó nélkül megragadta a keres
kedőt, benyúlt a zsebébe, kivette
a pénztárcáját, hogy van-e pénie
vagy nincs. Egében megragadta
oraláncát és megfenyegette, hogy
azonnal leveszi, ha a kereskedő
az adót rögtön ki nem fizeti..
-A ■ megrémült kereskedő a tötitleSes erőszak láttára figyelmeztette
laschper végrehajtót, hogy lapu
kat hózat. ákik .az erŐszat^kaliija■ttóártíf••‘Wetfr”Wg/dn¥k és. a/ -végre
hajtónak ez ellen nőm is volt 'kifo
gása, mondván, hozhat akár. 10 tanút
is, pénz nélkül el nem megy.
Természetes, hogy az adóvégre
hajtásnak ez a módja az üzletben je
lenlévő vevők körében is nagy feltű
nést keltett és az aktus mindinkább
botránnyá fajult. Flaschner végre
hajtó az adófelszólamlási bizottsl®
jogkörét kisajátítva, ellentmondást
nem tűrő modorban kijelentté, hogy

az adófelszólamlási bizottság legfel
jebb 50 aranykoronát fag elengedni,
a többit tehát a kereskedő röglgit
fizesse meg.

Hiába volt a törvényes jogokra ős
a felebbezés halasztó hatályára való
minden hivatkozás, Flaschner és
társa nem tágítottak, az üzletet 'el
hagyni nem akarták és ismételtén
kijelentették, hogy 100 aranykorona
nál kevesebbet nem fogadnak el. Mit
vojt mit tenni.
a pénztárcájának elvételével és
óralánc.áriak leszakításával fe
ny egetett kereskedő kénytelen
volt egész kasszakészletét és az
abban található összes 16.M6 ko
ronás bankjegyeket összeszedni
*
és miután néhány 10.000 korona
még hiányzott, ezt a szomszéd
ban kellett kölcsönkérnie, hogy
a botránynak véget vessen.
Flaschner végrehajtó csak akkor
távozott, amikor az egész pénztár
készletet megkapta es távozóban
még felcitálta a kereskedőt az ő iro
dájába, ahol adótartozásának össze
gét akarta neki kimutatni
Leírtuk ezen esetet minden színe
zés nélkül, úgy, amint a botrányos
jelenet tanúi közölték. Nem fűzűnk
hozzá kommentárt, lianeai a pénzüjynüniMzter úr sürgős intézkedést

Reméljük, hogy Flaschner végre
hajtó és társa 24 órán belül fegyelmi
vizsgálat alatt fognak állani és fe
amelyről poatataknrékpénztári befi lelni fognak azért a hivatalos hata
zetési lapon kívül adófizetési elis lommal való visszaélésért, amely
mervényt te kapott. Sz. A. tehát két minden jogrendnek megcsúfolása.

<,n,i°.s:mérieééL,..,M könyvelését
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8
A 8iorzószám leszállításának
híre megakasztotta a forgalmat
Mmb len 12n,o-oe olcsóbbodás

A gazdasági ólet nincs szokva ahoz,
hogy a pénzügyi kormányzat a maga
terveit előzetesen bejelentse a nyilvánnMiágnak, mert hiszen a legfontosabb
ági
*
0aeda
intézkedéseket máról-hol
napra, m nden előzetes tájékoztatás nél
kül azokV
*
megvalósítani. A behozatali
tüdnuik életbeléptetése és megszünte
tése, .17. autonóm vámtarifa egyes téte
leinek hatálybaléptetése stb. váratlanul,
teljesen meglepetésszerűen történt.
Most kivételt tett a pénzügyminiszter,
wnikor bejelentette, hogy az arany
korona. gzorzószdmát a vámok tekinteté-

le fogja számtani. Kivételt tett,
mart a b<xjelentéshez fűzött kom mentárjmrai ismét a gazdaközönségnek akart
kedveskedni azzal, hogy a szorzószámok
leszállítása a külföldről importált használídi tárgyak 10—12%-os olcsóbbodását
fogja maga után vonni.
HLa már a gazdaközönség e bejelen
tél után nem kérte számon a pónzügymfniBBtertől azt, hogy a véleménye sze
rint JO-l^-ot
kitevő árkülönbözetet
ezzel a mesterséges szór zószámmal miért
tartotta fenn idáig, amikor saját meg-

©olfí Károly és társai a hatásági üzemek ellen
E» alköaatt Iparytrtalöal akalö

Az elmúlt napokban a Keresztény
Iparosok Országos Szövetségének egy
*
küldöttség
tisztelgett a miniszterelnök
nél, melyet Wolff Károly, Krnst Sán
dor, Csilléry András és Petrovöcz Gyula
vezettek. A küldöttség a kisiparnak azt
az ismert sérelmét, tárta fel a minisz
ter előtt, mely a hatósági üzemeknek
jvgosulatlan versenye révén éri.
Évek ótu panaszkodik a kisipar ennek
a versenynek káros hatása miatt anél
kül, hogy a küldöttség élén Bzónokló
képviselő uraknak eszükbo jutott volna,
hogy a hatósági üzemek ellen kellő
eréllyel fellépjenek.
WolfT Károly a fővárosnak három éven
át volt teljhatalmú diktátora, akinek
parancsait nemcsak a közgyűlés, hanem
a Tanács is vakon teljesítette, három
esztendős pártdiktaturája alatt nem ta
lált alkalmat és módot arra, hogy a
főváros üzemeit legalább részben le
építse, s ebben az irányban a küldött
ségbon résztvevő alvó zérók sem tettek
som mit.
Ilyen körülmények között valóban ke
vés jogosultsága lehet WolfT Károlynak
és politikai társainak arra, hogy a ha

tósági üzemek megszüntetés© dolgában
egy iparos-küldöttség révén szónokolja
nak, s az iparosok is elvárják, hogy a
hatósági üzemek ellen indított mozgal
mat olcsó és átlátszó politikai demagó
giával no tegyék erkölcsileg lehetet
lenné aozk, akik az iparosság sérel
meinek csupán a községi választások
előtt ébredtek tudatára.
Rossz szolgálatot tett az iparosok
ügyének a Keresztény Iparosok Orszá
gos Szövetsége is, amidőn egy kifeje
zetten gazdasági kérdést politikai térre
vitt át nagyobb súlyt helyezve a elmé
ben viselt jelzőro, mint arra a főnévre,
amely tulajdonképpeni célját és köte
lességét fejezi ki.
Iparos-körkben természetesen csendes
derülvséeg ébresztett a Wolff—Ernát—
Csilléry—Petrovácz-féle átlátszó próbál
kozás annál is inkább, mert már ré
gebben köztudomású a kormánynak az
az ígérete, hogy a felesleges hatósági
üzemeket megszünteti, s Így az említett
uraknak nem lesz módjuk arra, hogy
ennek bekövetkezésekor maguknak az
iparosság körében olcsó népszerűséget
és babérokat szerezhessenek.

Az Italmérési Joghoz szükséges
úllompolgúrsúg Igazolása nagy
nehézséget okoz a Baross Szö
vetség tagjainak is

hogy kenyérkeresetük elvesztéséért nőm
csupán saját magukat, hanem azt a
kurzuspolitikát is okolhatják, melynek
következményei gyanánt még a Baross
Szövetséghez tartozó exisztenciák is el
veszíthetik régi üzletüket és fogl&lko
zásukat.

itéMao szerint is ebben rejlik a drága
ság ogyik oka, mi is csak azt akarjuk

■viaNgálrií, hogy inekokra gazdasági joJeiüőaéget lobot tulajdonítani a pénz
ügyminiszter ur kijelentéseinek.
Mindenekelőtt megállapíthatjuk hogy
n hápapok óta tartó gazdasági pangás
után lassanként megélénkült üzleti
forgalmat
ismét sikerült népszerűén
hangzó, de komoly kritikát el nem bíró
kijelentésekkel
megakasztani
éppen

mást, amikor a karácsonyi és újévi for
galomnak emelkedése a kereskedelmet
és ipart egy félévi pangás után némileg
kárpótolhatta volna.
Nem igazolható az, hogy a szorzószámnak pusztán a vámok szempontjából
való leszállítása egy 10—12%-os olcsób
bodást hozhatna maga után. Mindazok
nál az importált áruknál ugyanis, ame
lyeknek vámja csak 20—25%-ot tesz ki,
a Bzorzószámnak 14%-ob redukciója a
vámoknak csak 2.5%-kai való mérséklé
sét jelenti. Honnan várja tehát a pértzügymíniszler a 10—11%-Oa olcsóbbodást,
amikor a vámokban csak 2-3% megta
karítás fog mutatkozni, a keroskedő és
iparos egyéz rezsiköltségei tekintetében,
különösen pedig az átlók és egyéb köz
tartozások egész területén továbbra is
a. magasabb 17.000-szcres szorzószám ma
rad őruénybenf
Ha már egész közéletünk tele van
tarfabuntlan jotezavakkal, legalább a
pénzügymi wiszter
úrtól elvárhatnánk,
hogy gazdasági kijelentéseit alapos
megfontoltsággal tegye meg ég népszoTüen hangzó, üres frázisokkal ne okoz
zon kárt annak a gazdasági életnek,
amely most amúgy is válságos óráit

Budapest, hétfő, december B.

Amint ismeretes, a pénzügyminiszté
rium az úgynevezett keresztény irány
ít u gazdasági politika követelményei
nek hódolva, már hosszú évekkel ezelőtt
elrendelte az italmérési jogok revízió
ját 8 özeknek a jogoknak további fentartását a jogosultak megbízhatóságá
tól és magyar állampolgárságától totte
függővé. A revizió azonban mind a mai
napig nem került lo a napirendről, s
a pénzügyminisztérium kénytelen volt
az érdekelteknek egyre újabb és újabb
halasztást adni magyar állampolgársá
guk igazolására, mert különösen a
megszállt területekről származó ital
mérők nem tudták a szükséges okmá
nyokat boszereznj.
Noha az italmérési jogok revíziójának
célzata nagyon is átlátszó volt, ügy
látszik az a fegyver, melyet a jogo
sultságok felülvizsgálásával a kurzus
az ital mérők egy része ollen akart fel
használni, visszafelé sült el.
A Baross Szövetség hivatalos lapjá
nak legutóbbi száma ugyanis sajnálko
zással állapítja meg, hogy az italmérés
szempontjából szükséges állampolgár
sági igazolás végső határideje ez év
december 31-én lejár, s a Baross Szö
vetség közbenjárása dacára kevés re
mény van a határidő újabb meghosz-

szabbitására, mert a revizió ügye már
három év óta húzódik. Ezért a Baross
Szövetség felhívja tagjait, hogy mostt
WEISZ H. ÁRMIN
már minden lehetőt kövessonek el ál
Budapest, Károly körút 13 (az udvarban) lampolgárságuk
sürgős
igazolására,
mert
különben csak
saját magukat
Gomb ét
Í
okolhatják,
ha
italméréBi
jogukat
el
▼arréKelléKsk
veszítik. Ezzel szemben az érdekeltok
•jg
kereskedése
talán végre mégis meggyőződnek arról.
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— A jövedelmi adó felebbezése. A
jövedelmi adó fizetésére vonatkozó
meghagyásokat most kézbesítik az
egyes kerületekben. Amint előre je
leztük, a jövedelmi adó Összegét a
kereseti adó alapján állapítoták
meg. Akik tehát a kereseti adó ellen
felebbezéssel éltek, most csupán a
felebbezés tényét és számát tartoz
nak bejelenteni. Az OKISz adóügyi
irodája ezeket a bejelentéseket a ta
gok részére díjtalanul elkészíti.
Akik viszont nem felebbezték a ke
reseti adó kivetését, mo6t teljesen
elesnek a jogorvoslat lehetőségétől.
Ezért az OKISz beadvánnyal for
dult ií pénzügyminiszterhez, amely
ben kéri, hogy a felebbezést minden
ki számára tegye lehetővé.
— Kereskedők és Iparosok Szilveszter
estélye. Az Országos Kereskedő és Ipa
ros Szövetség az ó-év utolsó napján
este 9 órakor saját helyiségeiben (VI.,
Dalszínház ucca 1) társasvacsorával és
tánccal egybekötött zártkörű szilvesztcreBti mulatságot rendez. A rendező
bizottság a túlzsúfoltság elkerülése
céljából csupán 100 vacsorajegyet ad ki,
miért is ajánlatos ezeket előre megvál
tani. Kaphatók a titkári irodában és
a rendezőbizottság tagjainál. Bolépő
nincs.
— 'Kétezerötszáz hátralékos tőzsde-per.
A tőzsdebíróságok előtt elintézésre váró
perek száma kétezerötszázra szaporo
dott. Ezért a hátralékos ügyek gyors
clintézéso érdekében ezentúl naponként
hat tanács fog ítélkezni a tőzsdén.

SHHBHS

laraelite, nőtlen, az üveg és porcellánBzakmában, kirakatrendezésben, valamint az
üvegezésben és képkoretezésben teljesen
jArtas, lehetőleg idősebb és eddig vidéken
működött segédet

azonnali belépésre
keresek, Fizetésen kívül lakást és élelmezést
adok. Üzletem szombat éa ünnepnapokon
zárve. Ajánlatok, fizetési-igény megjelölésével
RBcz Ferenc céghez, Berettyóujfalu.küldendok
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A főváros pénzügyi szakértője
jég nem ismeri az anyagot1*
huza-voua utón végre meefőváros pénzügyi srakértSJét
„ .Lk Jenő miniszteri tanácsos szoXóbeu,
haladéktalanul elfoglalja
ffi.lát hogy Ripka loreno korEyblztos oldala mellett minél előbb
“tkezdhess'’ működését.
. nénzügyl szakértő kinovozése anloteí biztosíték arra, hogy , a főváros
íS.rtásában telmorillt pénzügyi probumS megoldására külső szakértőre
szükség, Ugy az legyen valóban
Vani-értó s kinovezéso legyen biztoslS X hogy a főváros közönségének
tnzüg^i hozzáértő kezekbe vannak

l«tóTe,
,.
,.AA
Ezzel szembon az újonnan kinevezett
pénzügyi szakértő a sajtóban megjelent
Nyilatkozataiban tiszteletreméltó őszanWggel bevallja, hogy az anyagot n.ég
X Ismeri, programot adni nem tud s
csak ezután fogja tanulmányozni a kér
dést ami hosszú Időt fog igenybo venni.
Megállapítja nyilatkozatában az uj
Pénzügyi szakértő azt is, hogy a kormáavbiztosboz való viszonyával sincsen
őzlábán, nem tudja, hogy az üzemek
ellenőrzésére ő lesz-e hivatott, vagy pe
dig külön bizottságot neveznek-e ki, s
csipán abban bízik, hogy a munka fo
lyamán majd kialakul a helyzet.
Ez a beköszöntő Igazán minden egyéb
re alkalmas, mint arra, hogy kellő
megnyugvást teremtsen s biztosítékot
nyújtson a főváros pénzügyeinek leg
alább ideiglenes rendezésére. A nyilat
kozat feleslegessé teszi azt is, hogy a
pénzügyi szakértővel szemben felvessük
a kérdést a főváros lakosságúnak to
vábbi megszervezésére vonatkozólag,
mert az előzmények után egészen ter
mészetes, hogy ebben az irányban som
tudna végleges választ adni.
Annyi azonban mindenesetre kétség
telen, hogy mintán a pénzügyi szakértő
nek saját felfogása szerint hosszabb
tanulmányozási időre van szüksége, mi
előtt érdemleges működését megkezd
heti, a kinevezés nem volt szerencsés
annál kevésbé, mert ha a bolügyminiszter ígérete szerint májas havában meg
tartják a törvényhatósági választáso
kat, ugy az uj törvényhatósági bizott
ságra vár a feladat, hogy a főváros
pénzügyeinek vezetését autonóm hatás
körében a megfelelő kezekbe helyezze,
s sajnálatos volna, ha a kormány az uj
törvényhatósági bizottságot elhamarko
dott intézkedésekkel befejezett tények
elé akarná állítani.

OLASZ texftlgyárak
vezérképviseletei
eotonlficlo Cantonl, Catíeílassxa t Madapolanok, zejirek, kioltok,
serge, flanelok és mindennemű pamut
textiláruk gyára

Soc.an.Manifattuna MPontogdo SacconaM TaseftM,
Lognanos Cord bársonyok, Veivet
és mindennemű bútorbársonyok

TessitinSeldche Bepnascont, CmobMo t Mindennemű
selyemáruk gyára

Vesérképviselet
Magyarország és Ausztria résiére
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Reltzar Emil
Posztó- és bélésáru
nagykereskedése

VI., Anker köz 4. az.

Fekete listára kerOM a vidéken tiázaló
külföldi pirosok
Védekezik a kereskedelem az IHettklelen verseny ellen
A külföldi gyárak én nagykereskedők tesítenek, tegyék azonban ezt korrekt
már két hónap óta formális inváziót módon és egyenlő versenyfeltételek mei-1
lett vállalva ugyanazokat az adókat é«l
rendeznek Magyarországra és ügynö köztartozásokat,
amelyek a magyar ke
keikkel elárasztják az egész országot, reskedelmet terhelik. Egy szerencsétlen
beférkőzvén a logklsebb helységekbe is. forgalmi adótörvény hiányainak kihasz
divatháza, IV, Kossuth Lajos ucca9'
Segítségükre jött e hódító gazdasági nálásával, mindenféle rezsiköltség, adó-1
teher és köztartozás nélkül folytatott j
hadjáratban szorencsétlen forgalmi adó versenyt azonban nem tűrhetnek el,
törvényünk is, amelynek révén ők ol mert ilyen egyenlőtlen versenyben a
csóbban tudják a vidéket kiszolgálni, hazai kereskcdelomnek tönkre kell men
mint a budapesti nagykereskedelem, nie.
mert ha a vidéken felvett megrendelé Ezek a megfontolások indították a fő
városi textiláru-nagykereskedőket arra,
seket közvetlenül Bécsből teljesitik, a hogy az Országos Kereskedő és Iparos
vidéki vevő csak egyszer fizet 3% for Szövetség szakosztályában tömörülvo
galmi adót, a budapesti nagykereske megvitassák a védekezés eszközeit. A
dőnél való megrondolés esetén pedig a tanácskozásokon egyöntetűen abban tör
tént megállapodás, hogy a vidéken há
forgalmi adót kétszer kell lerónia.
zaló külföldi gyárosokat a fővárosi
A fővárosi nagykereskedelem ismétel nagykereskedelem részben a feladott
tei felhívta a kormány figyelmét arra, megrendelések sztornirozásával, részben
kézi hímzéssel............
hogy forgalmi adótörvényünknek ez a pedig az üzleti összeköttetés megszakí
hiánya végeredményben a budapesti I tásával fogják kényszeríteni arra, hogy Cipők, kalapok legnagyobb
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nagykereskedelem
elsorvadásához fog a kereskedelmi versenyben az
vezetni, a kormány azonban mindeddig tisztesség elveit tartsák meg.

nem gondoskodott megfelelő törvény
hozási reformról.
Most azután a külföldi gyárosok expe
díciója már nemcsak arányaiban, ha
nem módszereiben is annyira létében
támadja mog a fővárosi nagykereske
delmet, hogy ez kénytelen volt a kor
mány segítségének hiányában saját
erejének tömörítésével önsegély utján
gondoskodni védelméről.
A külföldi gyárosok ugyanis először
nagy tavaszi

rendeléseket vettek fel a

budapesti kereskedőknél és amikor u
fővárosban aratásukat
megtartották,
ugyanezolet a cikkeket vidéken ugy a
detailkcreskodőknél, mint közvetlenül a
kisiparosoknál is ügynökeik egész sere
gével igyekeztek eladni. A budapesti
nagykereskedelem tehát, amely elsősor
ban a vidéki detailkereskedelom és kis
ipar ol látására van berendezvo, most
abba a helyzetbe került, hogy nagy

tavaszi árukészletét egyáltalán
nem
fogja tudni étHéíyezhi, mert a vidéket

már a külföldi. gyárosok. közvetlenül
látták el.
Az osztrák gyárosok vidéki házalása
nemcsak a forgalmi adó megtakarítása
révén járt sikerrel, hanem azoknak a
kedvező fizetési feltételeknek az enge
délyezése révén is, amelyre az osztrák
gyárosokat az ottani kedvezőbb hitel
viszonyok képesítik és amelyekkel sok
kal mostohább hitelviszonyok között
élő budapesti nagykereskedelem nem
versenyezhet
Ilyen körülmények között nem mond
ható éppen korrektnek a külföldi gyá
rak azon eljárása, hogy előbb a buda
pesti nagykereskedelmet árasztják el
árukkal, mielőtt azonban az illető cikkeket leszállították volna, máris elve
szik előlük a magyar vidéki piacot.
A nagykereskedelem tehát, ha csak
nem akar teljesíthetetlen kötelezettsé
geket vállalni, kénytelen lesz a fel
adott megrendelések
sztornírozni, miután

legnayobb

részét

a megrendelt áruk
elhelyezésére a külföldi gyárosok tér
foglalása miatt számítani nem lehet.
Tovább is kell azonban mennie és gyö
keresen meg kell szüntetnie ezt a viszszás helyzetet. Ennek egyedüli módja
az, ha a fővárosi nagykereskedelem a
külföldi gyárak inkorrekt magatartásá
val szemben megtorlást alkalmaz és
bojkott alá helyezi mindazokat a kül

földi gyárosokat, akik a budapesti
nagykereskedelem vevőkörét közvotlonül is el akarják látni.
A szabadkereskedelem elvi alapján
álló fővárosi nagykereskedőknek nincs
kifogásuk az ellon, ha külföldi gyárosok
Magyarországon kereskedelmi tolepet lé

üzleti

A hozott határozatokról a külföldi WWMMMJiÜWUUUOUUUWigj
gyárosokat a hazat érdekeltség a kül
földi kereskedelmi kamarák utján fogja
tájékoztatni. Minden fővárosi nagy
kereskedőnek kötelessége, hogy a közös
cél érdekében ebbon az ügyben a leg
teljesebb szolidaritást vállalja.
— Ankét a forgalmi adó reformjá.
mmrmwrrmwmiríMMMMávuIRríRM

Az ipari
többtermelés lehetősége
Töry Gergely miniszteri tenAcses
előadása

Töry Gergely kereskedelemügyi
miniszteri tanácsos, az iparfejlesz
tési szakosztály vezetője „Közgazda
sági viszonyaink, különös tekintet
tel iparunk fejlesztésére
**
címmel ér
dekes előadást tartott az Országos
Iparegyesületben, melynek kapcsán
behatóan foglalkozott ipari többtermelésünk lehetőségeivel.
Statisztikai adatokkal igyekezett
kimutatni, hogy a többtermelés le
hetősége az iparban sokkal nagyobb,
mint a mezőgazdaságban, aminek
bizonysága, hogy az utolsó békeév
tizedben (1900—1910) a lakosság ter
mészetes szaporodásának csupán
10%-a tudott az ősterme lesben el
helyezkedni, míg ezzel szemben a
kereskedelem és ipar terén 41% helyezkedet el, 49% pedig kivándorolt.
Iparunk fejlődésének összes alap
feltételei rendelkezésünkre állanak.
Védett belső piacunk tclvevőkévessége a legtöbb cikkben nagyobb,
mint iparunk
termelőképessége.
Egyes iparágak számára azonban
már szükségünk van külső piacok
ra. Ez áll főleg a mezőgazdasági
iparra és a nehéziparra, mert ezek
belső piacunkhoz viszonyítva már
túlfejlettek.
1921 óta iparunk fejlődése általá
ban nagy lépésekkel haladt előre.
Négy év alatt 23 százalékkal emel
kedett gyáraink száma s ha a mai
ipari krízis nagyobb bajok és meg
rázkódtatások nélkül múlik el, az
ipari töbtermelés útja megalapo
zottnak tekinthető.
A nagyszámú közönség által ál
landó érdeklődéssel kísért előadá
sért Matlekovits Sándor mondott
köszönetét.

W ARENH AUS |fl EH
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rol. Január 2-án sorozatos ankét in
dul meg a pénzügyminisztériumban,
melynek — úgy látszik — az a célja<
hogy az osztrák fázisrendszer mellő
zésével kisebb engedmények árán
igyekezzék leszerelni az ipart és ke
reskedelmet. Az OKISz vezetőség©
elhatározta, liojry változatlanul fentartja eredeti álláspontját s minden
kompromisszumot visszautasít, an
nál is inkább, mert nyilvánvalót
hogy a pénzügyminiszter tisztán po
litikai okokból ellenzi a fázisrend
szert s így politikájáért egyedül kék
lene vállalni a felelősséget.
— Gyenge a kar Ácson yl üzlet. X
nyolcórai üzletzárás első napjai nem
jártak a remélt eredménnyel s az üz
*
letek forgalma alig haladta meg a ren
des kereteket A vásárlóköznösóget ógjj
látszik befolyásolják a pénzügyminisz
ter expozéja alapján elterjedt hírek,
melyek szerint a vámok aranykoronaátszámítási kulcsának leszállítása után
olcsóbbodás várható. Ezzel szemben k/M
roskedői körökben meg vannak győi
ződvo arról, hogy ez a lényegtelen ked
vezmény még csak arra sem elegendő^
hogy ellensúlyozza a közterhek növeke
dését, s egyáltalában nincsen kilátás
arra, hogy az új esztendő árai alacso,
nyabbak legyenek, mint a nagy forgat
lom alapján kalkulált karácsonyi árak,

— A vám hl tol enyhítése. Az uj várni
tarifa életbelépése következtében az
importkorcskedelemnek oly súlyos őszi
szegeket kell előlegezni, amely megton
holós szükségessé teszi a vámhitel eny
hítését. Ezért mozgalom indnlt meg,
mely egyrészt a vámhitolezés időtar
tamának hathónapra való leszállítását,
másrészt pedig a kamatláb mérséklését
célozza.

— Módosítani kell a kényszeregyességi törvényt. A legutóbb tö
megesen jelentkező fizetési zavarók
és fizetésképtelenségek során a hite
lezőknek sokszor kellett tauípsztalniok, milyen káros gazdasági követ
kezményeket vont maga után az a
körülmény, hogy a kényszeregyességről szóló törvényünk nem állapít
meg minimális kvótát Ennek a tör^
vényi hiánynak tudható be ugyanis,
hogy a kényszeregyesség során a
fizetésképtelenné lett adós sokszor
csak 10—12%-ot ajánl fel. Az Orszá
gos Kereskedő és Iparos Szövetség
foglalkozva ezzel a kérdéssel, elhatá
rozta, hogy az igazságügyminiszter
hez felterjesztéssel fordul, amelyben
az osztrák törvényhez hasonlóan
30%-os minimál-kvótának a meg
állapítását kéri.
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— A Commeree Olrb klisgydiéne.
!A Commeree CJub deoetabur 29-éu
tartja évi renden közgyűlését, me
Jyet ünnepély™ társMvacsora követ
— A behozatali engedélyek llletékNrséaát egyelőre nem kell LrSzetnl.

Erasmo M. Reda
' Biella
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GROSZ ADOLF
Posztó ós kézműáru
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nagykereskedése
Budapest, V, kerület.
Vilmos csAssér út 12

Telefonsaim 110-40.

KOnyr, iráuer-Él
PapirherBlkMielml Rt.
A „K»ltor,‘ ktnyvlerakata, a „Honorla" ke
roskeéelml u.ktnrfolyaa gyakorié l|z«<no
■WH«I VI, a»ir U. L I. aM.
^ukoap-ok, szépirodalmi köayvrk.
Ukolal felezorelések, könyvklltf anvaMolkkek. Milszakl cikkek.
OaloJI könyvek kltüaö mlnőaé.rboo és
oloaó áraa kaphatók. A tanév öleién
• uaulóluiak Ingyenes köayvköte.z.tl
tanfolyam

és nyomtatványüli
_ tninden alakban
it mnőttgben f, jutá„,/ria árthl
bsarenuhk

yjpyy-.

hVszer- és panlrkereskedelmi rész.-térs-naj

ENGROS
ELADAS

a **
„Honórla
kereskedelmi szaktan
folyam gyakorló üzemében
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57

Epstein
és Pfeifer
TEXTIbARÚ-RAGTRERESKEBtEE

KLINGER IG.

nyaplúuövet-gyáralnak :
Neustadt an dér Tafelltokte
i. B. Jungbunzlau i. B.
Kratzau I. B. Dalowit, i, b;

BUDAPEST, V
SRI IBM

f
SÍ

FEHÉR GÉZA

vezérképviselete Magyarország számira
Bécs, Zellnkagasse 4

M

Csomagolópapiros

LÉVAI SÁNDOR
Ripírnayykenikedé.ibes.

Textil ée divatárunagykereskedés

Budapest, V,Nagykorona ncca 24.

Teleién:
188—00, 180—IS

Badasest
Vl», Andrfasy-<t 33

NEURATH IGNÁC
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poBztőiiagykarMkaéMaa

vidéki kereskedők és konfekció-áratok
finomabb szövet-, selyem- éemosókelmeszükségletüket kisebb méretekben: te
nagybani árban szerezhetik be.
Nyd apait, VI. AndrAaay *
t 1
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BUDAPEST

*
RtapinítetMU

PLATSCHEK VILMOS
25

férfiroha áruháza

Budapest IV, Károly körút (Köz
ponti városház)
Telefón 11-78

Angol-Magyar
Bank,
hanem
losonci
Herzoo Ignác vásárolta meg a .Barátit
a a üottschligot — s noha az Angol-

As Országos Kereskedő és ‘Iparos
Szövetség hivatalos lapja
Az OKISz közleményeit Szarka István dr.
szerkeszti

Üzleti kőnwweit

IS positónagykeraskedAs
Budapest V, Nagykorona u. IS

KIZÁRÓLAG

ISEHNOLIt- PASZTAl

Mk

Kovács Ernő

41

*
Megírtuk, hogy az OKIdz beadványban kért orvoslást a pénzugj minisztertől a b shozatali engedélyek
illetékeinek utólagos megbírságo 7«xtilivar«n aller Art
lása
miaU. A pénzügyminiszter
most elrendelte, hogy a bírságot to Reprosentanx von 7oxtilfabrikon
vábbi intézkedésig nem kell beliaetni.
Legjobb minőségű
_ Börktaltoreskcdők országos kon- u
gre—mrr A BőrklskeroskedÖk Országos
férfi- és nSiszövefok
Egyesülete január hó 18-án országos
kongresszust rendez, melyen - rénntveso- s legolcsóbb bevásárlási forrása
nek a bőruzakm
*
különböző érdokképFKIEDHANN FARKAS
vinoletoi. A kongroBpzus a szakmai hitel
és hitelezés problémájával, u. kiskeres divatáruháza VIL, Király ucca II. az.
kedelemnek a gyároshoz és a nagy- glsdáa nagyban ás kicsinyben II
kareskeóelemhez való viszonyával, to
vábbá a luxus- és forgalmi adó kérdé
seivé fog foglalkozni.
—» Gyermekfelruliázást ünnepély a
*
OKTSs-ban. Az Országos Kereskedő és 1
GYÁRTJA : BCHMOLL ÉS
ü
Iparos Szövetség kerületi szervezeteihez
tartozó Bgrosw Asztaltársaság
hét ■■■■ KALLÓS BT., BUDAPEST MM
. V. VÉSŐ U. 7. TEL. 3118 ■Hl
főn délután tartja gyermekfelruházási
ünnepélyét m OKISz helyiségeiben,
Dalszínház ucca L szám alatt. Az ün
nepély keretében 50 gyermeket fognak
meleg téli ruhaneművel és cipővel el
látni. A felruházás után a jótékonysági
ar?py~ 48 oriWmunkM, alakítást és javí
akció vezetői társasvacsorát rendeznek, tást. Állandó
raktár mindennemű ékszer, arany-,
amelyen Vázsonyi Vilmos, Ledcrmann ezüstárakban és órákban. Telrfónszám: 115—W
Móy, dr. Bródy Ernő és az akció, többi
védnökei is meg fognak jelenni. Az
OKISz tagjait ée a jótékonyság bará weiszsáhdorésHöma
tait szívesen látja az akció vezetősége.
— A losonci Herzog-cég reorganizálja
12 panM- ti ktltitranatykiriikitli
• Barótlt *
• a GottschiigoL A fejlődő
magyar iparnak két közismert vállalata:
bubafest », arart jAhos rrsr n
a Baróti és a Gottachlig cserélt gazdát
as olinult hetekben s úgy hirlett, hogy
a tranzakoió kapcsán a részvénytöbbsé- ( BÚchler Zsigmond és Társa, Budapest
got mindkét vállalatnál az Angol-Ma- |
Gyors-, teher- és gyiijtőforgalmak
gyár Bank szerezte ineg, ami a gyárak
TELEPEK:
fejlesztésének ós prosperálásának szem
Wien,
I., Biberstrasse 8 — Brün, Da
pontjából korántsem lett volna örvende
vádolni 6. — Wamsdorf, Cári Wagnertes esomónynek tekinthető. Valójában
strasse
azonban — amint értosülünk — nem az

hfagyar Banknál vqwtf szerepet visz —,
ezt a két vállalatot, teljesen önállóan és
fttjrgeflenül kívánja továbbra is irányí
tani. Losonci Hertgy J$múe ugyanis kü
lönösön a Baróti belső Ügyéit alaposan
Ismeri még abból az IdőbőL amikor tu
lajdonát képezte. Horzog annakidején
7 millió svájci frankért adta el a Batótit» melyért most a Gottachliggel és a
váciuccai értékes házzal együtt jóval
kövesebbet fizetett, amiből arra lehet
következtetni, hogy az eladók nem a
legszerencsésebb kézzel vezették a két
iparvállalatot. Éppen ezért Hersog Ig
nác akcióbalépéso nemcsak a magyar
Ipar szempontjából : örvendetes, hanem
asért is, mórt reményt nyújt arra,
hogy a szakszerű vezetés a részvények
Árfolyamában is kifejezésre fog jutni.
— A szabadalmi dijak felempl étié. A
keroskedclmi miniszter rendeletét adott
Id, moly a szabadalmi dijakat 1925 ja
nuár 1-től aranykoronában állapi tja
meg, ami termésTfetesen az eddigi diJ
jak lényeges fölemelését joienti.

Budapest hétfő. derembe. n
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ÁRU NAGYKERESKEDÉS

NAGYKORONA UCCA 1.1 SZÁM
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Teleféa: Mzwf 115—M

Hochstadter Mér és Ftel

SUGÁR ARNOLD

Utéey-, gyormokruh
*-,
nőléa férfifehérnemOek gyére

BwOa|M8t V, Sas ueca >•.

Budapest, VII. Káról! körűt 13. íz.

Kendő-, zsebkendő- és dlvatírunagykeceskedő. állandó dús raktár.
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BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS ÜCftA 17
TELCfÓN JÓZSEF llt-M 101

RÉtl Sándor

52

TeMAn 73-08

Budapest V, Bdlvány ueca S

Ftfittet: Bálvány ucca 18
Dtfallüzlefi Dohány ucca 16

DeufSEli Nór És Ftal

Vilmos császár út 6
85
Férfi-, fiú- és lyermekrahagyár. Sriraeársgyár. Posztó- és bófésársk nagyban

Einzig Henrik WtólU?

I Holttér S. és Fial
g

I
8

kézmúáru nagykereskedés

Si|tl klMnimi (kitár-1> nyamotllrt
Budapest, Zrínyi ncca 17

Pdrto/Mlr « *
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Sehirtz is Mrtten
• .

liinitsiint- ts MttsÍHM|ykertsMft
As Budapest —Wamsdorfi

Bloch és Flscher
rövid, szövött és
18

norinberai ám
nagykereskedés

EmensthOtz 1 Sflndor

VII. Károly körüt 13

Beck Vilmos és Fiai
BruBlBArusrAral
(Jrooo — Maoorláuoh

Donáth
Jenő és Társa
BuSspirt. IV. Petőfi SAndor aecca 11
j

<s

Porges és Tarsa Rt

texliliialyke^ewKHée d#
*
JÍKrfiy Körűt 18

5
Vezérigazgató i Wild Jenő.
Igazgatók: Basa Mór és Sennensckeln Béta

119
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posztó- és bélésáruk
nagykereskedése

Pamutezovögyár R.-Társ.
egyedárusitói lerakafa.
Budapest V, Zrínyi ucca 15
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Pajor és Griesz
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hírek

terminusra azért van szükség, mert
december 24-én tartja meg a válla
lat felszámoló közgyűlését és ek«
kent csak hétfőn lesz alkalma nyi
latkozni arról, hogy mi módon éa
milyen nagyságú összegben egyez
het ki a csődnyitást kérő debreceni
pénzintézetté!.
— Elveszett egy hatszázmilliós karcsatt. Vasárnap este bejelentette a fő
kapitányságon Dénes Gy. Aladár, az ismertnevii vendéglőn felesége, hogy a
Városi Színház ruhatárában elvesztette
hatszámillió korona értékű
platina
csattjjút. A rendőrség azonnal megin
dította a nyomozást, de eddig még nma
sikoriilt az ékszer nyomára akadni.
— Esterházy Lujza grófnő leült a
büntetést. Prágából jelentik, hogy
Esterházy Lujza grófnő védője, dr.
Jabloniczky semmiségi panaszt jelentett be az ítélet ellen, de az
ügyészség is megfelel,bezte az itóletet. Esterházy Lujza hercegnő a
napokban Pozsonyban volt és kije
lentette a bíróságon, hogy esze ágá
ban sincs megszökni. Kijelentette,
hogy kész leülni büntetését és még
hatodfelhónapi börtönt elszenvodni.
A kirótt 20.000 csehkoronát nem
hajlandó megfizetni, inkább még két
hónapot tölt fogságban.

Január 12-én újra elnapolják
az összeülő nemzetgyűlést

Kar»lBOnyl ajándék. Elsején
az adósságait és kiszámit,Ha hogy a megmaradt pénzecstizenötödikéig talán kiA kormány az ellenzék távol,été miatt elhalasztja
t.iia
A lánynak Mikulásra sem
tudott "ajándékot vinni, csak masa költségvetés tárgyalását — Apróbb javaslatokkal
1 „ jutott hozzá egy kis előleghez.
húzzák ki az időt a kizárások leteltéig
betett megvenni a karkötő órai,
Srn mér előre kiszemelt: hivatMa-menet minden reggel ott látta
„kirakatban és bizonyos személyes
kapcsolatot tartott fenn ezzel a
drága holmival. Mi tagadat. az Január 12-ére hívták össze a nemzet 1 er. ügyben
órát részletre kapta meg, ami keserű gyűlést, amely azonban előreláthatóan j
öfrfy Imre
pillanatokat okozott, ha arra gon ezen a napon sem fogja megkezdhetni
dolt hogy elsejen fizetéséből egész érdemleges munkáját. Az első ülésnap nemzetgyűlési képviselővel, aki a követ
kezőket
mondotta:
feladata:
a
további
teendők
megbeszélése
szép kis summát vonak le.
Most már csak karácsonykor lesz. A legközelebbi ülés napirendjére az — Tudomásom szerint
kellene
akarta odaadni az ajanaeum.
ajándékot. Min- 1924—25. évi
a január 12-én összeülő nemzetgyű
„imria
--- aranyköltségvetést
-------------------------n láununl
7.SC- kitűzni,
az elnökség
............, nz
találkozott a
lánnyal. Zsc-;
otaökség azonban már most
lés a másnapi ülésre nem tűzi ki
Sn tokjában ott ketyegett o pici izimo} araal a ptamlMlis lohotósés-gel. I sem a költségvetés tárgyalását, sem
Titokban sokször. elővette és'.hoas a passzív ellenzők nőm vesz részt más javaslatokét sem, hanem ujta
Jézeaetle: fekete bársonyban píAenf í a vitában mindaddig amíg a 25 klzáelnapolja magát.

Minden tárcát külön előadó képvisel a költ
ségvetés? vitában

Az elnapolásra különböző okokból lesz
néíkül el szükség, főként pedig azért, hogy a
á tadhat ia azaz aiándé— legalább is nem ildomos. Ezt költségvetésről szóló pénzügyi bizottsági
Zárdád?Vdtti^meg
ember ' • léhetetle®
helyzetet átérzi a kormány jelentések elkészülhessenek.
ltot Drágán váltja meg az ember is, épen ezért mar most foglalkoznak az — A bizottság ugyanis az egyes tár
élete kicsi derűjét és bizony az óra zal a tervvel, hogy
cák költségvetésének előadását más-más
árából viseltes ruhaállományát is
képviselőre bízza, hogy a nagy munka
kiegészíthette volna, mert hát tet a január 12-én összeülő nemzetgyű megosztható legyen. Külön előadója lösz
lés a 13-i ülés napirendjére nem a
szeni akart...
tehát a pénzügyi , a kereskedelmi, a
a vidéki tör
kultusz, a népjóléti stb. tárcáknak.
Kétes tisztaságú ingét eltakarta költségvetést, hanem
újjászervezéséről szóló
Szép és nívós vitát óhajtanak provo
széles nyakkendőjével, ruháját so vényhatóságok
törvényjavaslatot tűzi ki.
kálni.
káig kefélgette, de a kopottság
szürkesége csak nem bizonyult por Sőt legújabban az a terv is fölmerült, Nem adjuk fel ugyanis a reményt,
nak. Kínos gondossággal öltöxcitt hogy
hogy a költségvetési vitában lesz

Íel és elindult jókedvűen a lányhoz.
Itközben mosolyogva gondolt arra,
hányszor érzett már kisértést, hogy
borúsra hajló percekben megörven
deztesse a kedvest és egy óvatlan
pillanatban a kezébe csúsztassa a
drága holmit. De a karácsonyfa
körül ott ékeskedik majd minden
kinek az ajándéka, ne hiányozzon
onnan az övé se...
Meggyorsította a lépteit, majd
hirtelen megállt. Megpillantotta a
leányt egy idegen férfival karon
fogva, szerelmesen suttogtak és szo
rongatták egymás karját. -Egész
érzelmeff világa sillyedt el benne.
Elrohant. Zsebében a pici óra őrölte
a perceket; ment, ment, már a kül
telki járdákat rótta; az uccákon téli
köd ült, csak a kivilágított üzletek
ből vágtak éles fényhasábot az út
testekre.
Egy fénylő kirakat előtt öt di
dergő, kendőbe burkolt kislányt ta
lált. Nézték a cukrászból t karácsonyi
pompáját; egy-két Krampusz bús
lakodott még a sarkokban és csilló,
ezüstös csokoládé szeletek keltettek
áhítatot: szinte ráfeküdtek pici ke
zük szétterpesztett ujjaival az ab
laküvegre, egyik még az orcácská-

apróbb törvényjavaslatokkal és rö
vid 2—3 órás ülésekkel húzzák ki az
időt a 25 kizárási nap elteltéig

— Az ellenzék egy részo — ha a ki
sebbség is — nem csukhatja be annyira a
és csak azután kerül tárgyalásra a vi szemét, hogy észre ne vegye: saját érde
déki törvény hatóságok javaslata, amely kei ellen vét, ha nem Vesz részt a vi
az ellenzéket közelről érdekli. Beszéltünk tában.

nehéz

—• Akik szájukban hordták az ara
nyat. A Schcid G. A. hollóuccai

aranyműves cég feljelentést tett is
meretlen tettes ellen, aki a cég tele
péről
állandóan
aranylemezeket
lop. A detektívek két napi figyelés
«Jan tettenérték Pangl Ferenc és
Ebért Viktor aranyműveseket, akik
a telepről való eltávozásuk alkal
mával szájukban elrejtve aranyle
mezeket csempésztek ki. Előállítot
tak őket a főkapitányságra, ahol be
vallották, hogy a lopásokat már há
rom eve űzik és mintegv százmillió
értékű aranyat vittek el. Mindket
tőjüket letartóztatták.

— A pénzügyminiszter audienciája. ; ügyben már a múlt héten volt tár
Búd János pénzügyminiszter hivatalos j gyalás, de akkor a BÁGER jogi
elfoglaltsága és az ünnepek miatt a de-; képviselője előterjesztésében a ka
ccmber 28-iki általános kihallgatást ja- j rácsony utáni hétfőig haladékot
nuár hó 18-ra halasztotta cl. A december ! kért az ügy közmegegyezéses, sima
28-ra előjegyzettek január 13-án külön! elintézésére.
A részvénytársaság
előjegyzés nélkül jelenhetnek meg.
I ügyészének érvelése szerint az uj

Török Eniita mutatott be ezpresz^
táncokat A közönség lelkes ováció'
bán részesítette a fiatal művészeket

után
szív

— Nők elvetik

karácsonyi

ajándék-

gondjukat, ha fórjüknok,
gyermekeik
nek Gutmann-pizsamát vesznek. Rákó
czi ut 16.

WV

Karácsonyi ajándék
cikkeket hölgyek, urak, gyermekek, továbbá
háztartási alkalmazottak részére
legjobban vásárolhat

Kitin Antal
*rtrtiAxM»an
<ffvat

Kir&ly-utca 53 (Akácfám, sarok)

Jíutf »—

ajándékozás

ját is rányomta és a lehellete öda-\ _ Hétfőn tárgyalják a BAGER
tapadt.
. , , .
.. ....: csődnyitási kérvényét. Az elmúlt
Megáltt a kislányok háta mögött, hetekben
kereskedelmi körökben
— jaj, ha az élet furcsa süllyesz-: nagy feltűnést keltett, hogy az or- — Az Uj Művészek Szabad Egyesüiétőibe a gyermekek elöl lezuhan a; szág egyik legnagyobb gaoonagabona "énck Propaganda-estélye. Az uj idők
pompa... Várjatok, mondta és be- kereskedelmi cége, a „BAGER“
* 5*1 én°kló költők vasárnap eate
a
sietett az üzletbe. Nápolyi szelete- j fizetésképtelen
• - '
........................................
lett A hitelezők kö- ;a Művész Színpadon járultak először
két vásárolt, de amint szét akarta zött azonnal tárgyalások indultak , C8tély keretében a közönség elé. Heosztani, az egyik kislány rábámult \ meg, amelyek az első időben sok j
^vAn, bevezető előadásában ismerés futásnak eredt; a többi is utána sikerrel kecsegtettek és remélhe- tette az uj műváwzot feladatát. Htána
rebbent és a sarokról még a nyel tővé tették, hogy a rtagy vállalatot Odúid Mihály, Torday Judit, Somló
vüket öltögették... Csak állt, szivé sikerül szanálni. Utóbb azonban István, Palatovs.ky Ödön és Haló Elenek felkínált zsongó szereidével, j egy nagy debreceni pénzintézet mér szavalták el Encsi Endre, Sándor
zsebében az ajándékkal és kezében • százötven millió korona erejéig Kálmán, Karig Ágost, Ember Ervin és
az öt nápolyi szelettel...
csődnyitási kérelmet nyújtott be a Pintér Imre verseit, majd Mellen Béla
Vadász Tibor.
budapesti kir. törvényszékhez. Az hegedű- és Kadosa József zongoraszáma
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Klúllitáal lármák:
vm, OlUi H SMB 11.
Iportel^: VW, áw»M «, M

ellenzékünk.

— A karácsonyi

gondjától megkímél mindenkit a Világ
áruház (Rákóczi ut 42), mert aki figye
lemmel elolvassa a cég mai hirdetését,
bizonyára meg fogja találni ennek a
problémának a legkönyebb megoldását.

Egyesült Budapesti

.Alapított 164 6.

4 v b • n.

♦

Központi osztály: V, Dorottya ucca 4.
Krisztinavárosi ont. L, Kriszti na kri. 133
Fehérvári ssti oszt: I., Fehérvári ut 1.
Budai osztályt II., kér., Fö ucca 2. sr.
óbuda-djaki oozt.t ül, Főtér 2- szám.

Lipótvárosi osztályt V, Nádor ucca 23.
Terézvárosi osztály: VI., Andrássy út 2.
(Fonciére palota.)
Erzsébetvárosi oszt: Vll, Erzsébet krt. 58
Józsefvárosi oszt: Vili, Rákóczi út 11.

Befizetett alaptő ke 600 millió korona.

Tartalékalap 12.000 miliő kon.
Elfogad betéteket takarékpénztári könyvecskékre, pénztári jegyekre és folyó
számlákra. — Leszámítol váltókat, utalványokat és más hitelpapírokat; előlegeket
ad értékpapírokra s más kézi zálogokra, városi ingatlanokra.

Vesz és elad valutákat és devizákat

EgertMíry és Társa
mübutorgvár

KOMftiágás mBbátorok, mflvúáil facallIbivn
HfáwOWwrwW
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Tegnap reggel nópazinházucoal lakUáról lefelé Jövet a lépr.eflhAib.n
két fiatalember megtámadta öiv.
Friedmann SÁndornét és kiragad
ták kezéből ezüst ridikiíljét. asutan
futásnak eredtek. A Német ucca
sarkán posztoló rendőr az egyik tet
test. Markoviit József gyári mun
káét elfogta. Másik társát a rend
őrség keresi.
— Hirtelen hálái. Ma délután a
Váci ucca 45. számú ház előtt Rényi
Károly ismert, budapesti könyv
kereskedő hirtelen összeseit ós meg
halt. Halálát agy szél hiidés okozta.
_ Bank áthelyezés. Phönlx Bank Rt
helyiségeit kibővítve najdt sxékhdviba
Baross-tér 2. szám (József főherceg-szállá
épülete) helyezte át. Ott mindennemű
bankügyleteket lebonyolít.
— Letartóztattak három sikkasztó
ügynököt. Szekulecz Imre följelen
tést tett a rendőrségen, hoijry a »Magyár zsidóság almanachja
**
cimü
könyvének terjesztését három ügy
nökre bízta, akik a befolyt pénzeket
elsikkasztották.
Várául József,
(Mh József és Friedrich Lajee. a
háropi ügynök ugyanis beutalták
a Dunántúlt, különösen Tapolcán
és Dombóváron gyűjtöttek sok elő
fizetőt az almanachra. Előleget is
vettek fel mindenkitől és az így be
folyt 20 millió koronát elaikkasztották. A három ügynököt vasárnap
reggel előállították a főkapitány
ságra és kihallgatásuk után letar
tóztatták őket.

I - S,lkk*“‘<i
Relch Fri
Mz FTC vereséget szenvedett gyeimé feljelentést tett a főkar,
[ tanyságon Friedmann Jenő t<£X
Betgrádban
bizományos ellen, akt száz <l“rah
z?ja‘reszven5,t elsikkasztott tői.
Fi Vetsasoh döntetlenül végezte
*
Németországban fe;
tietdmann megszökött a fővÁro
*
Lapunk rtrtókor
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)uk
*
Topunk
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kapjuk
a hírt,
hirt, ho«y|
hogy] A VaMwk vatórnap -JÍUrxrttók
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Hanauer
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A nmérkőzés
az FTC
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Han.
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a belgrádi „Juroslavíja
**
csapatától 1:8 srép ée nívós játék után 2:2 arányban
arányban vereteget szenvedett.
!i döntetlenül *-»•végződött.
-»♦
’l — Tűs egy petróleumgyárban. Vasár
'nap délben értesítették a tűzoltóság
hogy a Soroksári út 54. szám alatti EIpó
— —
Hétfőn —
hirdetik
az Ítéletet ■ Magyar Petróleumgyár telepén tűz tá
— Négyeséi gyermek felruházása- Az ]
----- - ki —
........................................
A
A’rc.tdbefvdroei Kör
vasárnap délután a ..Zsirkay-petleló
ügyében.
__ III.
------- madt. A tűzoltóság nagy kéeztlüésggei
lélekemelő ünnepség keretében ruházott hirálóbizottság elnök
*
Nemes Bér vonult ki a veszélyesnek ígérkező tűr.
iéi négyszáz apró gyermeket téli ruha-, tálán hétfőn délelőtt '/»12 órakor höz. Azonban mire kiértek, a gyári tűz
val. Az ünnepség, amelyen a főváros és hirdeti ki az ítéletet a Zsirkay- oltóság már eloltotta a tiizet. A vizsgákttlönböző testületek és egyesületek is mandátum ellen beadott petíció tár lat megindult.
képviseltették magukat, a Uymnus-Aal • gyában. Az ítélet a legutóbb elter— Gyermekfelruházást ünnepély, a
vette kezdetét. Négyszáz gyermekajk és i jedt hírek szerint a petíciót el fooja
„Kossuth Lajos
*
jótékonycélu asztaltár
U I-. —
.. — * zsúfolásig
—
A —1 —. megtöltő
KI, A .11díszes
atvAa J.illői
4.1.. V.
a— difit
termet
uasitanh
saság
ma este a Nyugati pályaudvar
közönség
énekelte a
nemzeti
nt,l,,M,i imát.
l,nAt |I — öneyllkoisájok. Az Erkel ucca 9. éttermében kedves hangulatú karú
Ugrón Gábor, Ehrlich G. Gusztáv, dr. í szánni házban Hald Jánosné 28 évos I
csonyfa-ünnepélyt rondeaett. amelynek
Elek Hugó felszólalása és Oszkár bácsi • nisszony lugköoldatot ivott — A Teleki- I
keretében 40 fővárosi szegény gyerme
meséje után • gyermekeket megvendé
tár 4. számú házban Wittmann
Jolán '• ket teljesen felruháztak. Az ünnepség
gelték UMonával,
mire
az ünnepély ' 18 éves háztartáeboll leány voranállal i alkalmával Bittó György asztaltársaság!
véget ért.
meg mérgezte magát. — A Szent László elnök- üdvözölte a népjóléti miniszter
— Igazi mindennemű nemes prémből
26 számú házban Lakmann János 39 képviseletében megjelent Mojzen Ödön
készült női
bundák
bámulatos olcsó id
éves nyomdász lugköoldatot ivott. Mind miniszteri tanácsost és u főváros kép
áron kecülMk eladásra a
karácsonyi nyájukat eulyoe állapotban a Rókus vlsalőjét: Holtzzbach Géza főjegyzőt.
vásár kareUben
Molnár Gyula (VII.,
A gyermekek szórakoztatására kedves
Rákóczi ut 22.) divatházában. Lapunk kórházban vitték.
— A Pesti Tőzsde uj, szenzációs dupla kis műsoros előadást rendeztek, melynek
ipái számában megjelent hirdetésére kü
nagy sikert aratott Antalfy
lönösen felhívjuk
a
t olvasóközönség terjedelmű karácsonyi száma kedden keretében
Géza négyéves kisfiú, aki talpraesett
reggel jelenik meg.
figyelmét.
versben köszönte meg a jótékony adó.
mányozók szeretetét.
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Jegyzetek
a Waterlooi csatához

HÉTFŐI HAPLO

SZÍNHÁZ

Irta: Székely István filmrendező
Székely István berlini fllmrendo■Mt Lengyel Menyhért hívta meg a
Renaissance Színházhoz;, hogy ügyel
jen a „Waterlooi csata
**
fllmszertiségére. Az alábbi kis cikket Székely
István írta a Hétfői Napló számára.
Lengyel Menyhért a Waterlooi csald
ban elmondja a véleményét a filmről ób
A Hétfő Napló közönsége bizomindarról, ami körülötte van. Ml sem nyara emlékszik még jó barátjára,
természetesebb, hogy nekem most el \Mr.
I
Smoki-nqra, aki hétről-hétre
kellene mondanom a véleményemet — a pontosan és lelkiismeretesen beszá
„Waterlooi csatáról
.
**
De ez hálátlan molt a színházak heti eseményeiről,
mesterség volna.
amelyeket egyébként nehéz függöny
Neki ugyanis fórja van. Fórja a mögé rejtettek a színházakban. Mr,
csomó kitiiuö színész, aki esténként há Smoking azonban a közönség ked
rom óra hosszat fogja mondani a jobb- véért föllebbentette a függönyt és
nál-jobb vicceket, fórja az, hogy ő az, föltárta a hét lakat alatt őrzött tit
aki a pesti publikum előtt fel fogja kokat a Hétfői Napló hasábjain. A
fedni a film kis kulisszátitkait, ame Mister most karácsony ünnepére
lyeket eddig mindenki féltve Őrzött.
hazaérkezett és természetesen nem
Ég ez a mondanivaló olyan sok és mulasztja el régi, kedves olvasóit
olyan mulatságos, hogy őzzel nőm le értesíteni a színházak belső rejtel
het konkurálni.
meiről, amelyeket a titok fátyla fed.

Mister Smoking karácsonyi,
látogatása Budapesten felfedte
a, színház legelrejtettebb titkait

A filmateliébcrí felépült a Waterlooi
csatatér — egyik dombja. Fából és
matracokból persze, amelyre zöld sző
nyeget borítanak, — de csak addig,
amíg a felvevőgép „vágja
*
4. Azontúl
minden kilátszik, — épugy, mint egy
igazi ateliében. A műterem hátsó fala
pedig nyitva van és igy a felépített
domb összeolvad a háttér „igazi
**
domb
jaival.
Az ál-dombon csatázik Napóleon se
rege. „Filmszerűen
.
**
Vagyis az a tizen
öt statiszta „macht sich mchr
*
’. Körül
fut a gép hátamögött — és újra viszszamegy a dombra. Kétszer. Háromszor.
így lesz a tizenötből negyvenöt.
A felvevőgépek mellett egy szóken áll
Bánőczy dr. A darabban a filmrende
zőt játssza. Olyan nagyszerűen veszek
szik, hogy megirigylem érte. Már meg
is mondtam neki, azt hiszem nagy ta
lentuma van a filmhez.

Végül gyorsan imeg kell még mondanőm azt:
hogy irigylem a színpadi rendezőhét idejük van
két, mert nekik két
1
ahhoz, hogy egy mozdulatot flxirozzar
filmrendezőnek
5—10
nak, amihez egy
perc ideje van, vagy annyi se, —
hogy a színpadi színésznél csak egy
ember idegesebb és ez a — filmszínész
és hogy csak egy ember szereti ke
vésbé, ha belebeszélnek a „művészi fel
*
fogásába
4 és ez — a színpadi színész, —
hogy ebben a darabban nemcsak a
lámpák és a dombok igaziak, hanem a
figurák is, — mert én bár sajnos, nem
vagyok mai ismerős Pesten, de rá tud
nék mutatni Bomberger vezér-filmigazgató urra, a BoleszWv-ra, a MiHttd-n, sőt ha nagyon muszáj, a Mr.
Green-re és Mr. Red-re is, —
hogy remélem, hogy ezen a nagy
szerű film-szatírán maguk a filmesek
a legjobban mulatnak, —
hogy nem igaz az, hogy Bárdos Artúr
d.r. ellensége volna a mozinak, —
és hogy az angyalát, mégis csak
könnyebb színházat, mtnt Almot csi
nálni! ...
O uo, t>
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Renaissance Színház
Lengyel Menyhért komMIA|e

A Waterlooi esata

1?
— Ne is mondja végig. Tudom,
mit akar kérdezni, maga kis kiván
csi. Igen. A bonvivdn, Tolnay Amdór . megkapta hajójegyét és szerző
dését Amerikába és a tavasszal el
is utazik. Varietészinpadokon fog
fellépni Keleti Juliskával, akivel a
„Párizst lány"-ban is együtt ját
szott.
— Hűen szerencse...

— Nem szerencse ez, barátom, ha
nem bonviván-sors. Ha maga bonvivdn volna, lehet, hogy utólérné
végződött, amikor Vaály Ilonától ugyanez a sors. De. a másik bonvimindenki a színházba ment, egyene vánról. Nádor Jenőről is tudok ám
sen a színpadra. Csak Latabár ké valamit. Remekül megy a sorsa ott
sett el, aki a román tiszti uniformi künn, Amerikában és miután az is
sában betévedt egy .kávéházba. No, mert harcokban nagyon szimpatiku
hiszen volt is nagy meglepetés, ami-'' son viselkedett, felkaroUa őt a kö
kor az aranysujtásos román tiszt zönség és egész biztos, úgy jön haza,
letelepedett a kávéház asztalánál és mint dollármilliárdos. Éppen tegnap
a legnagyobb lelki nyugalommal hallottam, hogy már autót is vett,
egymásután itta ki a háromcsillagu — Apropos autó. Mi van autós művé
szeinkkel?
konyakos poharakat.
„Ez csak Latabár, a mi kedvenc — Nem sokat tudok. Lukács Pál
Latyink lehet" mondta valaki,, aki bentjárt egyik Andrássy úti autőjáratos a színház berkeiben. Hát szalónban és uj kocsit nézett magá
persze hogy ö volt, felismerté^ a nak. A régire ráfizet százhúsz mil
liót es kap egy vadonat újat. Ezen a
konyakról,
A mesterrel tegnap találkoztam és — Egy másik házfelszéntelésröl. is heten egyébként Petráss Sári is vá
sárolt egy uj autót, amelyet — mint
mindjárt sok érdekes titkot mondott hallottam,
— Hogyne. Olyan is volt. Jól hal a régit — maga vezet. Rátkay Marci
el nekem a színházak világából.
— Hát először, tudja-e kedves ba lotta. Csathó Gitta szentelte fel uj meg a hatalmas Mercedesét parcel
rátom, hogy Kertész Dezsőt vissza lakását a Régi posta uccában. A lázni akarja. Az egy nagyért fát ki
hívják a Vígszínházba. Persze, nem vendégek pompásan mulattak és csit vesz. Aztán úgy hallom, Péchy
tudja. Itt ül Pesten és nem tud sem képzelje csak, operaénekesek szóra Erzsi is uj kocsit vesz, Biller Iréti
pedig fogatot tart az uj esztendő
mit. Kertész néhány évig volt a Víg koztatták őke.t
ben. Egyik vidéki tisztelőjétől
színház tagja, de bizony a színház — ök is vendégek voltak?
nem igen erőltette meg magát ab — Dehogy voltak. Hanemhát ab kapott két gyönyörű pejlovat.
ban
a
házban,
pont
Csathó
Gitta
fö

Kocsit
Vácről rendelt, a híres Rei
ban, hoay Kertésznek szerepeket ad
jon. A konjunktúra elhunytéval lött lakik Noszeda karnagy, akinél ter cégtől, ahonnan az udvari kocsi
mindig több és több darabot hoztak operaiak tanulnak énekelni,; ’ És kat. hozatták Budára, Az uj autó
színre, ezzel szemben Kertész min persze az énekszó lehallatszott a mu- tulajdonosok között szerepel Fiiredy
dig kevesebb és kevesebb szerepet latozókhoz, akik lelkesülten hallgat Elly is, a Városi Színház tagja, aki
karácsonyi ajándékul kapott egy
kapott. így például tavaly már csak ták a gyönyörű áriákat.
gyönyörű belga Steyr-gépet. Úgy
kétszer játszatták. Egyszer a „Foga- — Beszéljen még. Ne spóroljon'.
*
dósné
‘-ban, egyszer meg a „Húré — Azt tudja-e, hogy Kertész End gurul a hepe-hupás Pesten, mint a
ban. Erre persze Kertész az idén re, a Magyar Színház népszerű parancsolat.
már a Belvárosi Színházhoz szerző „Bandi"-ja borbélyt játszik a Vörös — Valami viccet nem mond?
minap azután,. hogy a -7 De nagy igényei vannak, Do
dött, ahol gyönyörű szerepeket ka emberben,
pott és mindenkor nagy sikert ara Magyar Színház udvarias házi fod azért mondok még hozzá kettőt. Hát
tott. Megfájdult a Vígszínház szive, rásza elkésel az előadásról, oda azt tudja uay-e, hogy a Blaha Lujza
és úgy gondolták, mégis csak jó megy Törzs Jenő Kertészhez.
Színház délutáni előadásain Békássy
volna most az a Kertész Dezső ne „Hallod-e, Bandikám, megborot Jessy játssza Somogyi Nusi szere
**
künk.
Hamar staféta ment a Belvá válhatnál.
1
pét. A kis Békássy hatalmas sikere
rosihoz
és huszonötmillió korona „Szívesen
**
— mondta Kertész — ket arat ünnepnaponként és ezért
’
havi fizetést ajánlottak föl Kertész „húszezerért.4*
alázatos kérelmét már be is terjesz
nek arra az esetre, ha visszamegy a „Isten neki, fakereszt.
**
Törzs leült tette Lázár direktornak, hogy en
Vígszínházba. Kertész az ajánlatra a székre, odatartotta arcát Kertész gedjék öt'Jiétícözna'o is játszató.
azt üzente:
nek, aki úgy mcgborotválta,. mint „Nem letóit fűim" — mondta a di
„Majd ha ötvenmilliónál tartaftafc, annak a rendje. És azóta a Magyar rektor — .legalább egyelőre nem,
**
szóljanak.
' ' . •"
.>
Színház valamennyi művésze.' Ker- mm, gnost ' to vagy a mi „ünnepi"
**
<
•
— Tovább, tovább! .. .
tésznél borotválkozik. A minap azu színésznőnk.
de. azért egészen bizonyos,
—- No, csak ne olyan sebesen. tán Kertész beállít Lázár ödnhoz és
hogy
rövidesen
látni
fogjuk
mi ezt
előleget
kért,
még
pedig
jó
borsoj,
Hagyjon pihenni egy keveset. Hát
a tehetséges színésznőt estétiként is.
tudja meg, hogy Kosáry Emma ta nagy előleget.
„Nézze
**
fiam
—
mondta
Lázár
—
—
,A
másik,
amit
el
akarok
mon
vasz felé hazajön és a Városi Szín
házhoz szerződik, ahol fellép Király „én nem hagyom magam megborot dani, hogy Sebestyén Géza a minap
válni"
—
de
azért
az
előleget
oda

össze
jár
ta
a
várost
és
megvásárolta
Ernővel együtt. Az operett, amely
a karácsonyi prezenteket Amikor
ben Kosáry Emma először játszik, adta.
Bessenyey testőrkapitányról szól. — Holnaptól kezdve én is Kertésznél minden együtt volt, odaadta a sok
Mária Terézia szerepét Kosáry Em borotválkozom. Mondja, Tanay Friciről csomagot Dezső öccsének, a Városi
Színház másik igazgatójának, hogy
ma, a kancellár terepét Király Er mit tud?
vigye azokat haza. Valaki azután
nő, Bessenyey szerepét pedig Palló — Jobban van, hála Istennek. Már megjegyezte:
Imre játssza. Egy bécsi táncmestert az első darabját meg is kapta, az
Mitycn nagy ur lett ez a Se
Sziklay József alakit, egy kis ma tán játszani fog. Tudja, mi a darabf> .
gyar lány pedig Raskó Baba lesz. A A „Délibáb" vígjáték három felvo bestyén Géza. A csomaghordásra kü
Városi Színház egyébként az elre násban. Irta Vajda Ernő. Rendezi lön igazgatót tart.
pült fecskék fészkének készül. He Jób Dániel. Ez áj a darab, ami — Mondjon még valamit.
rényi Gabit is a Városi nézőterén „Fata morgana" címmel bejárta az — Magának semmi sem elég, de
látjuk majd viszont, Béldi Izor és egész kerek, világot, csak még ná h°MJ lássa hogy gavallér vagyok,
Fehér Jenő „Kalalin" cimü operett lunk nem került színre. A darabnak hát mondok. Horti Sándor, a Városi
jének címszerepében. Az operett haj egy nagy férfiszerepe van és annak Színház komikusa valósággal hir^s
dan a Népszínházban ment nagy si idején ezért nem hozta színre a Ma vaddszszenvedélyéről. A minap egy
kerrel.
gyar Színház, pedig már a próbáit pestkörnyéki barátja meghívta va
is kitűzték. Beöthy nem akarta, dászatra és a kis erdő közepén,
— Ahol a „Cigány" f
— Igen, ahol a „Cigány
.
**
De jó, hogy a többi színész addig pihenjen, amerre Hortinak mennie kellett, egy
az az egy Törzs Jénő a szín hatalmas kitömött medvét állítottak
hogy eszembe hozta, mert már ép aníig
padon játszik. De most, már mégis fel egy öreg hársfa árnyékába. A.
pen kérdezni akartam magát, hogy illik
amikor már> az ij
iföjtő Horti gyanútlanul ha
tudja-e, hogy Rózsahegyi Kálmán a egész szinrehozni,
meghódította. A' na ladt előre, amikor egyszerre csak
„Cigány"-ban' komolyan hegejiül, pokbanvilágot
már meg is kezdik a próbáit- megpillantotta a szörnyetegei. No
még pedig olyan művésfiesen, hogy a Vigszínházban.
a legöregebb koncertmester is meg -r Mit tud a Fővárosi Operettek gitt sza; nem volt rest a híres vadász, el
dobta puskáját és usgye, futásnak
irigyelhetné tudását. Eleinte senki jeiről?
eredt, de persze visszafelé. Volt nagy
sem akarta elhinni, hogy a Mester
maga hegedül, mert hiszen senki — Mit tudok? Azt tudom, hogv nevetés a társaság tagjai között,
sem tudta róla, hogy a muzsikaszó szegénykék naponta valósággal ki- Horti azonban kivágta magát:
hoz is ért. De ma már mindenki szédelcgnek a színpadról, olyan ne finNehogy azt higyjétek, hoay meg
tudja és Tarján Vili, a Royal Or héz munkát végeztet velük Mr. ijedtem. De a vadászbecsület szerint
feum gazdája máris fényes szerző Haskell. Az uiabb figura szerint decemberben nem szabad medvét
dési ajánlattal kínálta meg, ha túl már kötelekre kötözik szegénykéket lőni.
**
lép « Royal Orfeum színpadán és és úgy lógnak lefelé a. színpadra a — Végesetül?...
hegedül. A Mester máig még nem zsinórpadlásról. Ez a „Halló!.,.
**
Amerika!...
cimü revü legújabb —. Végezetül elmondom, hogy Sa
válaszolt.
■»- Bravó. Ld
sa
*
esi én se tudtam.
jeleneté. A mi leányaink még csak lamon és Radó, a két nagyszerű ko
— Az igazán nem csoda, mert megküzdőnek valahogy Mr. Haskell mikust hónapok óta hadilábon állnak
magg azt sem tudja, hogy Vaály Ilo művészi produkcióival, de a szegény egymásai. A minap azután kibékül
tek, de Salamon, úgy látszik, meg
nánál hdzfelszentclési estély volt a dngliusok nem túrják a szántást.
bánta a békekötést, mert igy szólt
minap, amelyen az urak frakkban, Mondta is Szabolcs direktor:
a „Marica grófnő
**
szereplői pedig ^Hidba. igy van ez, Az éw lányaim Radőhoz:
kosztümben jelentek meg. Még sze megbirkóztak
*ÍV
rV^rwK
az „Apukám"-mai
.«!<
*
is,
lö,
„Sándorkdm, édes, minden fellépé
rencse, hogy a Blaha Lujza Színház- hát
hat majd akkor éppen .az amerikai seden tapsolni fogok, ha teszel ne
bell „Fügefale **
vél
-éket
nem hívta
...j.... , revü trü/f^ieinek nehézségeit nem kem egy szívességet."
meg. Az estély este tizenkettőkor [tudják legyőzi "
„És az... r4— kérdésié Radó.
kezdődött és másnap este hat órakori — És a vivdn?.„
b**
„Ha laufot adsz a kibékülésre.''

Hadtpeat, hétfM,
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Ügyvéd, őrnagy, gépész, gyarimunkás

RÁKOSI SZÍDI
a festő-iskola padjaiban
KzInésziKkolójúnak tegnap tar
lőtt viísffaelAadftHán nagy Mi
kért aratott Kerbőcay ■ Ita. aki
A stúdióm é» kép ■ Lehel-téráa
most a Mórica grófw-\w\
Pásztor Ferike szerepét vette
Magánoson álló, emeletos kis házikó. kissé másképen - alakul. Nincsenek .rltnilTávolabbról olypn, m írt egy ottfelej ^■us'léplü; FégiHöh inozjfó, betógosen
át.
‘
JANUÁR á-ÉN‘ ■
fogja a , Magyar Színház bámu
latai. Fazekas Imre uj darabját
az „Altona‘*-t.
Hírek werlnt ez
a darab fogja. megjavítani a
Magyar Színház romegyr niegét.
MARIA

ORSKA

fogja játszani Ifj. Goal. Mózes
**
„Idegenek
című darabját Ber
linben, arait nálunk ' a Renainsanoe Színház fogadott ej elő
adásra. Mgrip Onjkn i>cstí tar
tózkodása alatt- Istncrtr meg 'Ifj.
Gaal. Mózes dar.abját.

PRÓZAI DARABOKAT
is’fog játsZ-dilla Városi S'AÍJ?'
ház. Az első prózai bemutató
a SsóMróorótó
lesz.
A TÜKÖRFOLYOSÓ
viirszinbázl bemutatója, alkal
mával, egyik előkelő nápilap
kritikusa a híres Bcrnstoin
darabot
állnndóari,
miót
*
„üvegfolyosót'
aposztrofálja.
♦ A Vígszínház karácsonyi hetét »a
és az Üvegcipő előadásai
váltakozva tijltlk be. Délutáni <,|(üt,dí'sokban a Játókrapd. más kedvelt darab
jai; a Tolvaj, Imádom, Runbuty keriil, nők szlgre. Sczrdán este nincs előadás,
délután pedig gyermckclőndásul a Hübfde Balázs cimü vidám látványosságot
, adják.
i
Tükörfolyosó

’br?fcr?W£?^rr?^t7£ri?

Milyenek |
e ax amerikai 3
>. lányok? §
f

• Tizenötezer' tantér dörgő tápsa peesétclte meg a Krizantém forró sikerét
a Városi Színházban. A három első elő

adás táblás liáza ki nem fogyott a ka• vágásból és a művészi gyönyörűségből
s u pompás énekszámokat 'sorra ujrázlátta. Elragadtatva tapsoltak Alp'dr
Gitta csodálatos kolorafurmnvéízetérnek,
Vigh Műnél és Molnár Vera vidám slágertáncajnak, ■ Gdlettá Férerio megkapór.u 'színes alafritátfáimk. Sziklai Jósiket minden n/nvtf harsogó derültséget,
keltett, franeia-angol-ruagyar táneduettje a szezon legnagyobb slágere.
D'Arriflo Kórpélt-pedig, bárom .ragyogó AfÚ‘.rábaa is ünnepelték. Azamerikai revük
tündóri l&tványosság^val vetekedő kiál
lítást, a p'ü.zar tóaletPtertfiit»
*.'az
ópium
vízió fantasztikus szépségét, a rendezés
ezernyi meglepő trükkjét- Is zúgó tapsbrfl honorálták, s n szereplőket a szerrSkkcl együtt viharos' ovációk s»záUI■ tolták a vasfüggöny elé. A Krizantém
e J léten ma, hétfőn, kedden, csütörtökön,
pétiteken és. vasárnap este kerül színre
a Várősi
Alisban.

tet színpadi kullsza; achogysem illik I dekadens alakok, egy ásurazlnü ló
belő a. környeaetébo. Mögötte gyárak, j pártján összegyűlve, lionem nehány tuÍrjobb a .város (foTé a Lehél«piac bódé- ’ árit, fáradt, mogvúsclt arcú, de csillogó
rentretogo. Valamikor ogy kávémérés I szemű mindenféle korú férti, a kamasz
Székelt benno s a várős faló Igyekező évektől felfelé egész az élemedett korig,
népek, vagy a munkába siető napszámo jpóg égy-két pápaszemes, lestmltott haju
sok törtek bo ide egy pohár kávéra. nő. elviselt, kopott ruhában. A növendé
Most meg komoly fekete hetük hirdetik kek ott ülnek a falok mentén a rajzólómár mcírzlről? Rajz és festőiskola. Podo- padokoti, 0 ahogy az iskola vezetője egy
Ihil Volkmann Artúrnak, a jóneyii fes- apró, össze, eszkábólt pódiumon , meg
tőmiivósznek volt az' ötlete, hogy ide a kezdi az olőadttíiát, a világ leghálásabb.
gyárváros kellős közepébe égy festőis legfigyelmesebb publikuma hallgatja a
kolát állítson, ahol a munkából lrojm Szávát 1'61 ckzet'‘‘vissz a fojtva, kimerodt
íl.Ctő• emberék; táh .kedvet fognak találni sióm mel, a sücnt igyokezcttel, hogy
orra; hogy küzdőbbről ' m égi sbior kod je ogyetlon rzó, hteng a gesztus se vesszőn
/
nek, a ráh meg a. pjfctnra. titkaival. Már cl számára.
miét azok persze, akik' ösztönös vonzó Az intézőnő halk suttogással mutat
dást, éreznek a képírás iránt, de az élet reá egy-egy növendékre :
’
móstohásá ga folytán má r. fiatal . fej jól
■1-Tessék nézői'ott azt a növendékot,
oda kellett állniuk az üllőhöz, kalapács alig 17 é.yes, tar.onc. valamelyik gyár
hoz, gyári oszterghpadhoz, vagy pedig ban. A legfiatalabb valamennyi közül.
más ’foglalkozáerhoa.
FeKétlehlíl értékes ‘ talentum, akire szép
' . Alig két éve áll fönn it a kültelken jövő fog vAéni, ha meg lesz a kitartása.
Volkmann ArtuT esti rrijz’ ihég''festészeti A szelíd, ötös otru kis arcon bizony alig
tnnfolyama.s máris sikerült neki a ke látszik, hogy múzsák egyik választottja,
mény gyári munkát végző, avagy más
—. Avagy tessék megnéani ott azt az
reális' pályáp működő ' emberek sorából idősebb- férfit. Nyugalmazott őrnagy, s
egy néhány niindonképon értékos festé most buzgón tanul rajzolni. Feltétlenül,
szeti talentumot kibányászni-s a tovább tehetséges omber. Ott meg a terem sar
képzésüket n'bel-'vagy külföldön lehe kában az a megviselt arcú, komoly te
tővé fonni.
kintetű férfi ogy volt Jónevü fiskális,
Ahogy benyitunk a primitív,
*
apró akit az élőt rojtélyes ■ sodra most — ki:
kis előszobába; amit csak gyöngén vilá tudja milyen zivataros utakon át — ide
git inog. .ogy olaj lámpa, barátságos vetett a .mi. kültelki iskolánkba piXturát
nyájas módon ogy hölgy' fogad, az. is tanulni. Az-az-'erős állu. férfi -meg ott
kola intézőnője, aki hamarosan összehoz gépész az egyik közeli gyárban./le ki
Volkmann. Artúrral, az Akola v.cretöjé- mondott tehetsége van a . figurális raj
vel. >A karakterisztikus, ólon metszésű zokhoz.. A növendékek • túlnyomó réeze
vonalukból összetevődött arcú művész e.gyszőrű gyári munkás, aki' mód. úgy
rövidosun meginvifál a -tanterombe. nhol szólván minden szabad porcét n rajz és
éppen előállást akar tartani Növendékei; fostóazet teohndk&b titkainak megszerzé
nek a stúdium ós a kép különbségeiről. sére fordítja.
Az^iritéz’őnő elhallgat s magam is
' Ahógy a szives invitálásnak eleget
tévp bclépiiuk a tanteremnek szolgáló ösztönösen odnflgyelok Pódplini Volknagj'öbb szpbác.ákftba, f(:lpjtho|otlenül inapn Artúr előadására.
megkapó kép'tArúl elénk: Valami lenyű
— A stúdium célja — magyarázza -t-j
göző biblikus hangulat kap. inog ben •jfyM'gy rárelet. egy m'ozgúalendülot, egy
nünket, dhojh’ a' jelenlevő növendékeket kiragadott motívum
s>»mügyi,e vrsr.ziik
bemutatása míg a‘ képnél, otőtárhc l^p' a'
„Az élet • trzánriizöttjei á müvófnra?. teremtő első sorban a lelkűnkben él, mig
forrásainál" — ez a kép díszíti n Zene A kép első sorban a lelkűnkben él, míg
akadémia -emeleti hallját; Itt a kép egy a stud hun künn a szemünk előtt...
? —t—i

Nagy karácsonyi műsor
pénteken a Kamarában
és az Urániában
Az llTiüila és. a Kamara nagy yjl,,..
városi karácsonyi .uO.orn « Snct .
nemeset, a békés szeretet khniinU
ílnon. érzéseket n Jókedvvel, a gon.í„|a„
kniwotju egybe és ml
íZt ni érdokes “<>sort, elmond.
Kt,^r '"
* y',bb iáiddal még nem
állítottak össze programot, mint a Kn
maj-a 0b; az Uránia.
A gazdag npispr egyik képe, Dintv
az árvák apja, a testvéri szeretet, a ne’
m,o« érzéseknek olyan hatalmas Skáláját
egy^ítl, amelyet, filmben mpg kev^t
láttupk. Mikor ez ,a film lepereg előt
tünk, mintha a - karácsonyfa fcnyőillatáVal. gyermekkorunk legdrágább emlékei
kelnénak .életre, a lelkünk megtelik han
gulattal, nemes érzésekkel, boldog reminiszconciákkal. Ez.fa poétikusan ax4p
filmet meghaló szűzséje művészi felépí
*
tési
ét. megjátazáHa a hatalmas amerikai
produkció igazgyöngyévé avatta.
A műsor második kép© Jaj o-zek a
gyerekek, a világhírű Our Gang-sorozat
ból, jókedvet, gondtalan kacagást jelent
Az első métertől az utolsóig véglgkacagjuk a bájosnál bajosabb gyerekszereplőkot és azt a sok-sok betanított állatot,
n melyeknek bámulatos produkciói és ér.
tolmossége bámulatba ejti a nézőt.

Mozgőfényképszinházak
műsora
• RoyabApollő (Tel. .Tózsof. 118—91).'
(Mr.x Linder), A
bofhhr.i/ '(Henry Bataillo), Kezdete fél 6,
fél 8, fél 10.
• Oiympla (J.-129—47): A ■nbtredamei
torovyör, 2 rész, 12 felv. Kukta vrfi, 2
felv. Niagarái vizierők.
A szerelem bolondja

••©■■■■■■■•••■■■sawuwwínjWBWwuBaaaBWiaa

URÁNIA
!
KAMARA
;
Karácsonyi műsor! j

Pinty, az árvák
w

Rattaomism

Cowln- SzlnMz

Az első 7 folvopúáos

(OBÍONFILM)

•(Mnrlca grófnő a szezon legnagyobb
sikere jöyő'liétcn minden este a Király
Színházban.
• •
• „Árvácska" vasárnap délután a Ki
rály Színházban, Vaály Ilona, Somogyi
Kési, Kiss' Fétehc, Borosa Géza, Latabúr.
'
, ....
• Minden este Á vörös ember, Dré
gely és Liptai pompás humorn vigjátékn a' Magyar Színházban. Túbiaá
házak, szűnni nem akaró .kacagások.

MOZI ÉS FILM

Jaj, ezeK a gyereKcK
A vllighlril búr Oung-aoro.atból

A. Fővárosi Operett színház karácso
a
nyi hete is a Mótús kapitány, jógyébon
fog lefolyni. Kedden adják hetvonötödn7.iir. Farkos Imre kedvelt operettjét.
Délutáni előadásokul a Drótostőtota
Uárwnp gráciát adják.
*
Szerdán, a szent
estén nincs előadás.
• Karácsonyi Icőadások: Király Sdn*
140?.
Csütörtök, december 25. délután:
• KI babája vagyok én — Az olasz Árvácska; Csütörtökj december 25. este:
asszony. Ez n két ragyogó siker tölti ki Marica grófnő. Péntek, .december 26. dél
váltakozva a Belvárosi Színház jövő után: Három a kislány.- Pónték, decem
heti inüsoríit.
ber 26. este: Marica grófnő. — Magyar
• A Postás Katica sikeréiül hangos' Színház: Csütörtök, december 25. dél
éffész Budapest. Zcrkovltz Béla a pén után: Sasfiók. Csütörtök, december 25.
tek esti premieren diadallal vonult he a este: A vörös ember. Ptfhtck, december
Nagy sikert aratott
Blahn Lüj-zn-szinhéi színpadára. A nagy 26. délután: Knock.. Péntek, december
siker tényezői: a brilliáns muzsika,;a 26. esto: A vörös ember. — Bel városi
szikrázó humor, a bűbájosán kedves Szinhds: Csütörtök, december 25. dél
magyar tárgyú meso és az cacmény- után: Az olasz asszony. Csütörtök, do- P. K. X. 218.999/1924.
szdmba monő. kitűnő előadás,. Honthy c.cmbcr 25. este: Ki babája vagyok én.
Hafcűa elragadóan poétikus postás- Péntek, december 26. délután: Ki babája
klsíjsszonyu. Somogyi Nusi ellenállhatat vagyok én. Péntek, december 26. osto:
lanul ötletes karikatúrája, Borosa Géza Az olasz asszony. — Blcha Lujza-szin.
kacagtató patikus figurája, Rozsnyal ház: Csütörtök, december 25. délután:
(ProjectograBh-film)
A hpcBti kűep. kis. járásbíróság fcatl
Elöxdáwk kezdete-. '*,0.
-»H> <•
*
V-tO órakor)
$fcna remek, patlkusnójn, Gózon Gyula Postás Katica. Csütörtök, december 25.
nagyszerűéi) romantikus parasztlogúnye, oate: Postás Katica. ' Péntek,' december számú végzéso folytán következő ingó
• A Városi Színház karácsonyi hete. IháAz Lpjos mulatságos ■ úllatorvosa. 26. délután: Postás Katica. Péntek, de ságok, u. m. perzkaszőnyegek, olajfest
mények,
porceUdnok,
bronztárgyak,
’Á Városi Színház karácsonyi lietét h Haltai Andor megkapó cigánya és Rótt cember 26. este: Postás Katica.
Nádor Mihály diadalmas operettje, n Ferenc vidáman . élctliii korcsraáfosa
arany- és ezüsttárgyak,
vitrinek fto.
*m
Krkrr,if<
dominálja, mely mn, hétfőn, valóságos (fseményszámba megy.
h^fön
kedden, csütörtökön, pénteken és
*
rft
Hócipő
200
ezer kor. közbejöttömmel 1924 dec. 22-én,
órakor VI l ,
•orelni
te fotette. VABABK és 23-án, kedden d. v.
zdrwcrp este kerül színre, minden elő-, Lakására lövők
f«hém«m<n, kwtonuruhát
gteaHBoam. S»erec«<m ucca M (• out arra In) fíarcsay u. 3. raktárhelyiségbon folyta
adáson Atpúr Gitta, Vigh Manci, Mol ruhát,
FHwmIwsv, ÜOkk Szilárd li. 22. HL t!> Tri. 162?4M
fisat Ptranc tár és NagymexO we<í* kösBtt
nár Vera, Galclla, Sziklai ég lFArrigótólag clárvercztotnck. Adókat vovtf vi
val a foszt ropta n. Csütörtökön délután
seli. Slnkó s. k., kir bíró, végrehajtó.
ős szombaton este nz Iglói diákok,, kará
csony másodnapján délután Kgy éj Veloutében. míg vasárnap-délután Paraszt
becsükt, Bajuezók, jövő hétfőn nődig
Rőunhcgy; Kálmán és Molnár Aranká
Stílfa TuMrclc IV, Haji aval • Cigány keiül színre.

MAX LINDER
A sxeraUni bgloaüja
ti A botrány
• R«r«l áHÜÓbii

Pala
J^egpi
újévre

Budapesten
lesz

Árverés

FPack — SmoMna~\

-HEfForftim

A NÍMZETI WJMHtoMrWKI

kaphatók
< ? * 1! ’’ '

'

’*

, 111. átírná csomag: ■ '

II. wámú csomag

2 drb női ing azsurral
3 méter színtartó festő

3 mtr príma mosott sifón
3 méter divatflanelt

3 drb női vászonzsebkendö

6 drb női vászonzsebkendő
VI. siámú csomag:

V. azámú csomag:

méter pr»m. kelengyevászon
méter színtartó festő
drb vászonzsebkendő
drb arymtMiH* zsebkendő

I drb gyapjúvállkendő
3 drb vászonzsébkeridi

3 drb *T4m„’k zsebkendő

Fswfl Itsdvsaményen kívül mótsrárH-osríályunkban

Uev folyamin öswegj^tmS**WfcaWOn ,M<y«m>

wívO Hswimt ilrttHmník

HFTrOiKAPtŐ
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SPORT

Ragályos betegségeknél
nélkülözhetetlen a

nz MTK
hatalmas győzelmet
aratott Zürichben

LEGALKALMASABB
legolcsóbb

MTH-Young Fellows 5

O. Bírót Hippié (Svájc)

KARÁCSONYI
AJÁNDÉK

Az, MTK turacsapata vasárnap ját
szotta első mérkőzését Svájcban a zü
richi Young Fellows ellen.

RndkivUl Árajánlat, míg a kémiát
tartt

A mérkőzés a magyar színekre nézve
rendkívül örvendetes eredménnyel
végződött amennyiben bajnokrsapa-

tünk a legkiválóbb svájci csapatot
5:8 arányban győzte, le.
A mérkőzés kemény hidegben folyt le.
Az MTK elejétől végig biztosan tartotta
kezében a mérkőzést. A gólokat Jenny
(2), Orth, Opata és Molnár lőtték.

71 vasárnapi
mérkőzések

nem jellemzi a Vívók nagy gól
I ték
arán yu győzelmét. A pontversenyt ugy
a hölgyekét, mint n férfiakét az NSC

női

aAucirú

*
nyelve

Amerikai gyártmányú. Ié_tezö legele- |.cn
I
gáOMbb fa- |250ezeii
/ónban------- L
-J
Lrndcti Reithoffer (Whn1330czer|

tevMSÓrbélés. L—-J

FERFIHÓCIPO_____

Gyarmekhóclpő
200-220^

íren-1 ||0eur I

cia faxon . . LmwT
IIITHOFFER
WIMPA8<
..

*ve <e?tráli.'m.|l25eI,J
flyöny. taron. I,,
*" e?1
FERFISARCIH)
zobszolut meg- IMI
bízható minős. ,uuezcr
Nyclves francia 10K
fazon----------- ezer
•**
Eredeti Reithofier Wimpassing gyártmányú,
nyclves extra IKft
la minőség
•* uezer

Bvarfnaksárolpőic
65-75„

Tirazör házicipő
la minőség, át- 0(1.10(1
hajtól börtalp.
**
*** ez
Magas csatlós házicipők alacsony sarokkal 140 ezer.
fír< részére 160 ezer. Tornacipők tummrtalppnl, bi:X'’r8u'S.='í
SCHAFFER^éonél,

DO|>fwitei-lér4. Telefón : 5r-71. Keresk. engedmény
Vidékre utánvéttel Alapítva 1898.

, II. osztályú bajnokság.
KAOE—Htisiparos 1:1. A KAOE-nck
az elmúlt héten szenzációson szerepelt
és fiatal újoncokból álló csapata ma ját
szotta utolsó mérkőzését a Húsiparotok
csapatával. A kitűnő együttesnek lelkes
játékával sikerült kiverekednie a döntet
len eredményt rutinirozott ellenfelétől.
IV. osztályú bajnokság
BES—Wacker 2:1 (1:0)..
• A karácsonyi éremmérkötések selejte
zői: BTK ifJ—Testvériség ifj. 4:2 (1:0).
TMTE ifj—Főv TKÖr if}.ll:0 (0:0).

(DijntŐbo kerülnék csütörtökön: TMTE
—BTK.)
Barátságos mérkőzés: Egyetértés—-X.
kér SC 3:0 (2:0).

M 111. kér.
TVE-NSe htubhözl
uszóversenye
Szép számú közönség érdeklődött a két
klub által közösen rendezett verseny
irán.t amely a Rudas-uszodában került
éldöiljtésré. M'őden szám bővelkedett
a szebbnéi-szebb küzdelmekben, mert
mirfden számban á két klub két-két ver•eoyjőjR állhatott-starthoz. A legszebb
eredményt Gáborffy Antal érté «!,
amennyiben két számban első lett,
tagja volt egy győztes és egy második
nak beérkezett stafétának és résztvett
a vizipolóban is. Ez utóbbiról szólva
megállapíthatjuk, hogy a mutatott já

PHÖNIX

Bank óa KereskedalmlRéazv.-Társ,

működését megkezdte
•«|At Baőklsőaáktossm

VII. kerület, Baross
tér 2. (József főherceg szálló épülete)

48 méteres gyermek-gyorsuszás: 1; Me

zei (IIIKTVE) 26.4 mp. — 60 m. gyors
úszás. 1. Gáborffy (NSC) 35.4 mp. 2.
Schlenker (NSC). 8. Czellc (IIIKTVE).
— 60 m mellúszás. 1. Barta (IIIKTVE)
43.4 mp. 2. Farkas (NSC). 3. Hollós
(III KTVE). -r- 60 m hátuszás. 1. Hóiba
(IIIKTVE) 43
*/ í. 2. Perlaky (NSC). 3.,
Balikó (NSC). — 60 m oldalúszás. 1. Homonnay II. (IIIKTVE) 48.1, 2.
* Schlen
ker (NSC). 3. Káipáti (NSC). — 200 tn
gyorsuszd. 1. Gáborffy (NSC) 2.41 mp. 2.
Balíkó (NSC). 3. Ilolba (IIIKTVE). —
4X40 m vegyes staféta. 1. IIIKTVE
(Barta Hóiba, Homonnay II, Czetle)
1:42 mp. 2.,.NSC. 3. IIIKTVE b) —
3X40 m gyorsuszóstaféta. 1. NSC (Per
laki, Gáborffy, Schlenker) 1:08. 2.
IIIKTVE a). 3. IIIKTVE b). - Vizipóló
mérkőzés. IIIKTVE II—NSC II 4:í (1:1).
(Csak 2X7 porcos játékidő). — III KTVE
I—NSC I 14:0 (9:0). Biró: Kann Frigyes
(FTC). Csapatösszeállítások: IIIKTVE:
Barta, Rudas, Homonnay II, Homon
nay I. NSC: Kratoehwill, Lajta,. Gá
borffy, Nétnetb, Schlenker. Igen durvá
játék mindkét részről. — Hölgyszámok:
60 ni hátuszrílr' 1; Wáfifner Józsa (NSC)
59.2 mp. 2. gtáw LiU (W^ ?• Í)W
Ilonka (IIIKTVE). - 60 m meltíiszSi.
1.' Brichta Olga (III KTVE) ,59.4. 2. Wágner J. (NSC). 3. Fest Franciska (NSC).
— 6O''m gyorsUszds. 1. Dénes Irén (NSC)
50.6 mp. 2. Komáromi. Márta, (NSC). 3.
Kraszner Vilma (IIIKTVE).. — Vegyes
Ingatlanok, földbirtokok, üzletek vétele
és aladása. Bel- és külföldi kölcsönök
elhelyezése és folyósítása, Ingatlanokra
és ingóságokra
Csakis tulaj dono a ok t ó I
kérünk ajánl ltokat!

Nagy szőrmebundavásár
minden versenyt felülmúló órákkal

nagy tételben törlőruhát és sit'ónárut,
melyet karácsony előtt privát ve
vőknek olcsó árban adunk el
200 vég 176 cm széles paplan
lepedő vészen méterje . . K 69.000
440 vég sifón, férfi- és női
fehérnemüekre.................... K 16.900
290 vég la sifón ágyneműre . K 25'000
290 vég la alsó lepedővászon,. K 53.500
180 vég la opál batiizt . . . K 37.500
Ajánlatos a vásárló közönségnek a
szükségleteit minél előbb beszerezni,
inért a tételek eladása után ezen
árakat nőm tarthatjuk

Mintákat vidékre küldünk

Belvárosi
Vászonáru Rt

IV, KawM—nweyet Király a. II

la inai maetratouaelaíaOhosaszú,
_
brokát béléssel... — “y50Q«000
Vstédl karsfettl
bunda 180 hosszú,
ausztráliai Opossum
gallérral..- — — — 5,000.000
BiUHtacsIniMilatt
bunda 130 hosszú.
brokát bóléssol—, — 0»000«000
Barma tobaly................. ..........
hanln-bunda 180 _ ____ _____
000.000
ho.-u4 .................... 3,»v0.000

Fekete skuekakonln-kenVe 130
hosszú, brokát „bé___
léssel —
... 3,mW«wwO
leal eMaa kabtt
130 hosszú brokát bé____ *
léssel...... — —
4,ü00«ü00.
TMIkSpeny
. .Kyppju velúrból, gazdogon premozvp
■ ,vvU.Vvv
TM»k».anr
■
W‘‘pju vellJrt6'l J30 « am
hossza, végig bélelve 1,300.000

Választékos raktér mindennemű nemes szórméból
készült bundékban, úgymint opossum, csikó, seal
és valódi nutrla, valamint kosztümókben, ruhák
ban, aljakbén, gyapjutriko-kab
gyapjuiriko-kabátokbán
ótokbán ós
és trikó-

raolnárGyulaiIívatháza,Vll,Rákóczl-útZ2

,,W»AUofeM"Wnyyklaí4h„„mía

atafíta 3XlO m.

Krdsznor Kató;
mp. 2. NSC.

L IIIKTVE (Brichta o
Kraszner lVlma) -|..s
.

X A II. osztályú bajnokság őszi , fg.
eredménye: 1. Ékszerész (30—5) 21
2. 33FC (1SW) . 18 pont, 3... HuslE
(19-11) 18 pont, 4. TTC (19-W) „ T™
5. ES1TK (12-9) 14 pont, . 6. FdvTKSr
(21-19) 14 pont, 7. MAC (14-14) 13 Í„”t
8. BTC (13-15) 13 pont, 9. KAOB (1E
11 pont. 10. KTE (8-11) H sont, u
tás (18—24) 9 pont, 12. tn,’KI) (ll—jn g
pont, 13. t'MTE (9—19) 8 pont, 1-| bak"
(12—21) 6 pont.
'
Kiadja:
A „Héttől Naptó- la

nyerte. Az előbbit 2<:12, az utóbbit pe
dig 42:39 pontarányban. A részletes ered
ményt alább adjuk:

Karácsonyi szenzációi
Megvettünk

Budapes, hétfő, dpeapihe, jg,

körforgígíuílú/IÍUfc SxilíhrM ««« «.

NEUMANNM.
ruhaáruháza, Múzeum kűriti
férfiöltöny
Férfi átmeneti babét
Fiúöttöny
'FIS átmeneti kabát
MlirúhtF
> Xfikeütlim
Höikáiii^
| |
férfit, ^ff,\tyeirmeí.
cipők , ,
; <
Elsérahg&niélftemo&títtí

NEUMANN#.

ruhataikriM. Mbemn kéilt 1
-------- - -------M

í»-

■látálö^ütie

(

H kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kplscrling HYVARJON szépitőszere, adagja
K a.000. Pőraktár^TőrtiTtagyótyszértir.
K4,rt» Jfaíffig ^áT°-

-__ w
:___ l__ «___ .____ _______ o

-----------

Meglepő draltat flzetelt
viseltférfiruhákért
Weriheimer Gy. Zichy |énö u. 23. Telefón 532-61

HIGANYT
HAMISrOGAT
ARANYAT
^LATINAT
DÍSZTÁRGYAKAT

Ifs

-Ss

eh

CD «

HŐST SáUáNM^kTlá. - Renddé. .,<U no>
Rákóczf-út 32. I. em. 1. Rókussal szemben.

lintt kiphiM rtgl iSSklil hnllt

Waldhelm-jtle

soványifó-fea
kellemes izfl,
ízű, tel
tclleBiztos hatású, igen
n
__ Életmód
megvíltozta:tmód
sen
ártalmatlan,
sí
túsa
nélkül,
állandó
súlycsökkenés
mel
láss nálltül, úlláúi
leit kecses nyúlánk alak érhető el.
Kapható minden gyógyszertárban és
drogériában. Magyarországi főraktár
s,“'
""""
BadapsM, 9I-. IsM stWMS * «
»
*

Onmvaratíl Bűnöseit GySrgy.

