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A Kétszázharminc Kommunista 
Honét a haditörvényszék elé 

utalták Bukarestben
Bukarest, december 29.

Bukarestből jelentik: Annak a 430 
kommunistának letartóztatásával kap- 
esolatosan, akik egy titkos terrorszerve- 
eethez tartoztak, fi rendőrség kutatáso
kat végzett és sikerült megállapítania, 
hogy bárom szervezetről van sző, ame- 
Ivekct mind .szovjetpénzből tartottuk 
fenn. A rendőrség a titkos utasitások- 
nofc ós okmányoknak egész Irattárát, 
fedezte fel, azonkívül igen 
levonatat is találtak, £. 
gosaii látszik ezeknek a 
a moszkvai és több t 
európai városban levő 
való összeköttetése. A 430 letartóztatott 
közül 230-at haditörvényszék elé állíta
nak, a többit kiutasítják.

z“":i sok kcfe- 
a melyekből vilii- 
a, szervezeteknek 
közép- és kelet- 

szervezetekkel

nőirodalmi hadüőymmlszler 
megcáfolja a francia sajtó állitá- 
tásaít a német fegyverkezésről

A legutóbbi napokban szenzáció; 
ként hatott.a hír, hogy az antant a

Teljes passzivitást tervez 
áz ellenzék

Nincs közeledés a kormány és az ellenzék között — „Ennek 
a kormánynak, amely egyetlen ellenzéki módosítást sem 
fogadott el, többé nem asszisztálunk" — Kedden nagy ellen

zéki értekezlet lesz

Elejtették a pártközi konferencia tervét

Scltovszky Béla házelnök nyilatkozata
A beavatottak bizonyosra vették, milyen álláspontra helyezkedik, azt 

hogy a karácsonyi ünnepek hangú-i mindenesetre rosszul teszi, ha te 
lata meg fogja érlelni a parlamenti 
békét. A reménykedőknek nagy a 
csalotkozásuk. Az ellenzék ellen
állását törhetetlennek hirdetik, bar 
járnak olyan hírek is, amelyek sze
rint nem egységes u felfogás — a

_____________  ----------- ------ - ha to
vábbra is ragaszkodik a passzivitás 
fentartásához. Magánúton úgy érte
sültem, hogy

az ellenállás a baloldalon eny
hülőben van.

ki akarja tolni Biz •s'nmw
Az antant elhatározásának. niejjöko- 
lása áz, hotfv az antant ellenőrző-bi
zottság rejtett fegyvereket talált 
Némeországban.

A világp'ölitika homlokterébe ez
zel ismét a német kérdés került, 
melynek bonyodalmai. ma belátha
tatlan ok.

Gessler.birodalmi honvédelmi mi
niszter a Be Híner Tageblatt mun
katársa-előtt a következő'nyilatko
zatot tétté, a lefegyverzés rés 'a kölni 
területsáv .'kiürítésének’ egész kér
déscsoportjára voíiátktíeóan:

— A francia sajtó' áz utóbbi he
tekben úgy viselkedik,' -mintha az 
ellenőrző bizottság- csakúgy au egész 
sor rendkívül súlyos vétséget álla
pított volrja ' pieg. A valóság, az. 
hogy a bizottság .semmi jrlentókéAy. 
felfedezést sem tett.1 . - .

— Az, első szenzációs hir arról 
szólt, hogy a. königsbrücki- katonai-, 
gyakorlótéren ágyukat találtok. Ki-, 
iiint, hogy o? lŰlitólag felfedezett 
agyuk nem voltak-egyebefa mint 11 
darab olyan réaiAgyu, amelyet évek 
hosszú sora óta , céltáblának hasz
náltak és rtmelyek.cn a használat 
nyomai világosan láthaték, .fokkal, 
inkább ingerelte a frajdeia tudósító 
fantáziájút az. hogy egy régi, már 
befalazott lőállás folyosójában- ta- 
laltak valamit. Ez azonban nem volt 
Jms, mint, gépfegyverekhez való né
hány vifctaitó. „amelyek . azonban 
jnár annyira rozsdásak vojtak, hogy 
“‘olvasztás céljára sem voltak 'fel
használhatók.

■ A karácsonyi’ meglepetés az 
volt hogy, 40:000 acélrudat :tálál’iltk, 
Sí i ‘jépfegyvérgyártásra szol
éinak. Semmi olyan körülmény 
néni menüt fél, ^afhelyből arra le
jei ne következtetni, hogy ezekből*.

7 bakból katonai*  fegyvereket 
•K-i- iik volna készíteni.
Ive azok a való tények,.ame-
lamér? szenzációs kÖz^
.sajtót urában nem tájékpz? 
'Zám» a’i!o,’..í,nR‘y' a rengeteg.nagy*  
'en JíHbgatás és*  pic/r'
ff/? végrdhdjtdtr ■

ne -f\.setj} tudott

követendő taktikát illetően. — Nem vagyok feljogosítva arra,
A Szocialista párt változatlanul hogy a-párt nevében beszéljek. A 

ÍWMAW*  “fe? “------idöív. választójog garantalasahoz kot!
passzivitásának abbahagyását 

és ebben a felt ételében szolidáris 
vele az egész polgári ellenzék.

A blokk polgári részében bizonyos 
elvi ellentétek mutatkoznak, bár ta
gadhatatlan. hogy értekezleteiken 
mindenkor összhang é§ egység nyil
vánul meg.. Ez a látszólagos ellent
mondás abban leli magyarázatát, 
hogy , egyes polgári ellenzékiek 
Htdhl^n eréljées. nyilatkozatának ha
lasa alatt hajlandók volnának alku- 
dozó^okba. bocsátkozni a titkosság 
mértéke, ‘telein tej ében. így például

agrárellenzéki oldalon hajlandók 
vohiánnkr beleipenni a békébe.

’ ha Bethlen az 5000. és ennél több 
lakossal bíró községekben ga- 

*» ranfáhiá a ‘titkos választójogot.
A beavatottak szerint ugyanis Bef/í- 
ton.ozt <r megoldást 'kész volna ma
gáévá ‘ téuni. Ez a. Megalkuvás ter
mészetesen ‘'nem »jelentené az elvek 
felállását,.’,csák a lM»e|őségek • jóKznn 
mérleiÓÉ'erését. Azt azonban meg le

lhet últopítoni.-hogy a Jcormány i l
leni harc kíméletlen folytatása te- 
kintetébenaz, egység, az, egész 
(stáiv balpídalím, amely, a<25 kizá
rási pap letelte előtt tudni spiri akarj 
a. passzivitás feladásáról. A b/oA’A: 
intézőbizottsága 'Hétfőn]
[este illést 'etar/,. amely én előkéfzitik\ 
‘a keddi pilrtértekezletet, ahol a I. 
Passzivitásba vonult,'képviselők tel- i 

. jes száinbap megjelennek és hatá- 
roapi fognak\a legközelebbi ■teen
dőkről., ■ r .

’Az eg^ségft.*frpá |rt -térnió^Mescn' 
várakozó';<. álludiíontra,• hf'lyezkodik. 
A pártvezétöség óhajüiríá, hogy uz 
ellenzék aU j&itomentbtm mei^iólen-' 
jen s,ha ötre készség'iputnfkoznék. 
már a,Zj első,:ülésen ófháp'gzánék a 
Icizáyáíjokat batálytálanitó 'elnöki i 
javaslói.

. Beszéltijnk í*z ügyben.

i * ’ » '. ,'örffy Jtmre
q képviselüvélo.'az eitysége^ní rí egyik ’ 

veiető tngjával, aki n’következőket 
mondotta:

—? Az egj’MÚgespűrt a kieugeszte- 
Jöjjép szükségességét vallja. Nem tu
dom, hogy a baloldal ezzel szemben

ningani részéről aunfrtt juainibttiók; 
hogy

ha az ellenzék visszajön a Ház
ba, feledve lesz a múlt

és ott folytathatjuk, ahol elhuny
tuk, mintha semmi. setn történt vol
na. Az az .érzésem, hogy minden 
zökkenő nélkül foghatunk hozzá az 
uj munkához mindjárt az első ülé
sen, mert

a kormánypárti oldalon senki 
sem fog visszaemlékeztetési je

leneteket provokálni.
— Az első lépési az egységesp'árt 

meglette, most az ellenzéken a sor.

tálytalauitanl.
A polgári ellenzék

egyik vezető tagja viszont, a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napid 
munkatársán ak:

— A 25 nap letelte előtt nem tűr*  
gyalunk. Ha elkövették a jobbolda
lon azt a meggondolatlanságot 
.hogy minket minden jog és törvén}

ülésnapra kizár 
lak. most magukra vessenek a tör
téntekért és vállalják a külföld előtt 
a. felelősséget az egységespárti ér
tekezleten elfogadott indemnitás és 
rövidesen törvényerőre emelkedj! 
költségvetés követkézméayei tekin
tetében. ...

— Többen vagyunk, akik t'elveteh 
tűk . .

« V'M?8. P®f*s?iv5hás  gondolatát, 
vagyis azt tervezzük, hogy ennek a 
kormánynak. gniely^éddigelé egyet
len érdemleges módosításunkat soha 
el hietn fogadta, asszisztensei a par
lament Heh Hrem letfzühk. Az ' uj vdl 
lasztásokig miiyára hagyjuk a több*

Ha jelet*  adja bekulém szándékának, | \egt wriot. Mindezekről egvébként 
niodunkbafi lesz a kh<írÚKok«l. hn-1 hétfőn -kedden fosunk hiréynfni,

Scitovszky Béla
az ellenzék harcias hangulatáról

1 A pArtonkivüli‘képviselők'az, ün- 
ncpek;alátt mindkét irúnybán InP(k‘ 
gatóztok az iránt; • nem lehetne-e

i megtenni az első lépést: leültetni, a 
I zöld asztalhoz űré egymással’ 'szbm- 
. ben álló feleket. így merült fel nz 

a. terv, hogy
i a nemzetgyűlés elnöke hívjon 
I. össze pártközi konferenciát ia 

Parlamenti béke Retyreállitiisa
. céljából,,

Alkalmunk volt ez ügyben <Sci- 
Bélával, a Üéhizetgyűlés el

nökivel beszélni.,aki a Hétfői Napló 
munkatársának a következőket 
mppdottiv.

A karácsonyi ünnepek uilatf' 
senimi sem történt. Nem érint kéz-: 
térni senkivel )és igy kopkrétii- 
mokról i^ein t^udnk. Arról<»inés tu- ( 
doinásopi, hogy a páriköij konfe-

. ^‘Atoégyoi.éHt, és, im erről szóló bdk 
zoítspKi jelei)test,, az előadó a ja-»f 
nuar 12-íki tilűs rlé - .terjeszti, ak- 
kor inu.r jajiutj r. .13-án, megkezdheti. 

va Ha/ a költségvetés tárgvafasáí- 
, •pn.rtQnkivüli képviselők. köÉiil 
“ntonösen István buzgvih
kódik a'béke hélywiálH fásán — (saj
nos. a sikerr’ 1 át Iiátlír rein’éri ye nél kjí 1,.

Az eíténzék tagjai ugyanis 
®ly®ti várnui/.j értekezleten, ni<»- 
lyef Scltovszky Béla biv össze, 
••nem hajlandók megjelenni 

Sokkal • sziihpaiikusidd); ■»szuic 
volna ha ezt’ Jt^páílKözi (anáekko- 
njfí1 ,’n f 1V’V - - v1 nag
libor hivnáli. ps.'ize,. ipdrl. ablim*  
esetben -- mnif >iz 'akció e^yik írás. 
ir.vi(öf]átóT éi<^süWink — M,ui uémt 
rém étíy'^^gnt:eitlé síre.- ’

. ^„11, ( A piMtóöiír ÓT tekczKet' ’ térvét' az '
rencia összehívásának terve ille-1 cHerizék: r-es/eről íéX' sen ♦•tcjü fl *"  
tekes helyeken felmerüli óvolpa, tartják;'Az eLk-ozt-kenvaz utohltí ’ 
HEl.hlKVAlrt c, . rlOTVl In , «■ 1.« .. , 4* 1. ... a terv ktrtnftr-4 j

dóit., felül,-.tawHiem volna >nec 
valósítható .egv olyan 1 ollcpz’ékr 
blokk iiiegalítkulásie moly éftak ad 

iKarentRenefc • vái hntó; . közönyös kérdeürk • ,
Scltovszky .Bébi \Wrkö*nek.. . .

éllenzékéh- sFMpSHfcínaü fogadlá1 

gyalusok Indultak meg az cllonz

uxt.hlNZ.eul. oz nem is-járna ered- iinfiokbnu inkáid, nz. a ’iorr óivkr 1 
iniiniivol .1.4 1 r 1,1 i . • *1inén nyel, mert
Hz urak a baloldalén n.ig>on 

harcilói hangulatban vájírtak.
'A nvímKarén(tjének várható

Illák olásáról ,j .Lvm , nnz-; ;..
elnök iirv nyilatkozott: ! Eitesniestrrik szerint ‘sz; eszjafc^;

— Ha a pénzügyi bizottság, ‘ ....... ' u ' *«■
amelynek tagjait január . 7.fére’!M t|gy tudjuk, hogy. <‘zir;toyhan íh / 
ülésre hívtuk össze, u nenrzetgyü-1 gyalusok indultak meg az ellen.' 
les megnyitásáig letárgyalja a vezérei közt.

rtmelyek.cn
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a
Marakodnak a jegesmetfvAk - 
Harmincmillió*  afrikai alruccokat 

vásárol az ailatkort
A pesti publikum kedvolt látogató

helyét, az állat kertet nz utóbbi hóna
pokban több kalamitás érte. Egy hatal
mas példány tigris, melyet jelentő" 
i.-szegért vásároltak, megérkezése t’tán 
pár hétre a magával hozott tropikus cg 

.................................A tigrissel 
egy 
álló

nlji b< tcKScgbcn elpusztult, 
etryidóbon vásárolt, uz úllntkerl. 
Ilim párducot a kőt nőstényből 
család szaporítása 
meglepetést keitott azonban, hogy a: uj 
jövevény egyáltalában semmi érdeklő-t 
dést sem lanusitott a pdrdiichötgyek i 
iránt óh fnjfonntartós! hivatását sem- 
ii'ibe se véve nem is közdcdMI hozzá- | 
juk.. Egy ideig csak várták, hogy : 
majd szori'lcmro gyullad, de mikor sem- ( 
mi hajlandóságot sem mutatott erre. : 
tüzetes vizsgálat alá. vetélték. A viza- , 
gálát meglepő eredménnyel járt. Ki- j 
dm ült ugyanis, hogy az állatkereskedő 
cég hint párduc helyett -nőstény! száili- I 
főtt.

Baj van n jegesmedvékkel is. Az i 
állal kert két példánnyal rendelkezik, 
ebből nz Európában egyre ritkább 
állatfajból, melyeket az ismert mii jég
barlangban tartanak. Kellemetlen azon
ban, hogy a két öreg jm’dve egy idő óta 
állandóan civakodik. Egy ízben már 
egymásra Is támadtak é« lm az ápoló- 
xz-mclyzet nem siet közbe, halálig mar
ink volna, egymást. Az. állandó mnrako- idézéséről 
dúsnak ugy vetettek véget, hogy most 
vggviil.-éuf bocsátják ki őked a szabad 
barlangba: a másik addig a ketrecben 
húRul. A má-ik jogesvizi állatfajtával 

> fókákkal már nincs ennyi baj. M»nd- 
ö* - az történi, hogy a főkah-tcp fűből 
l i's . 'ili fádaltH l. 'ullr a viz és a vizi- 
gopiba s HKK-I la'i.il szá'.milliős költség
gel u] be'a.ifalat jognak <'i)ilcni. Az uj 
í< l-‘|» feláll Húsúval egyiilőbi’U megszű
nik :i „lól.a kérdés4* második része is. 
ÍJddig ugyanis sok náhézségrt okozott 
a inkák számúra szükséges tengeri viz( 
• Imi beszerzése. Most azonban, hogy 
lTm’ápe^t és Fiume között közvetlen 
iissz- köttclós létíxiill., mindez alig hu- i 
.-zonnégy óra. alatt ideérkezhet. Legtöbb [ 
gondot a ónban -Silóm és Szultán a. két 
laiag elefánt nkni'ilk. Kv. olcfántház két 
lekesze közül mikor az egyiket tisztit- 
Jók, Sziámot he szokták bocsátani n Szul
tán ickcszébe, meri 8)iám egy idő óla 
n in tíiri meg közelében még az ápoló
ját bem. Szultán pedig eleinte csak ej- 
né ’t • a kényszer vendóglntogatáat, de 
később élénk tiltakozását fejezte ki. 
Hogy ez ele fán tnyel ven mit jelent, cz1 
könnyen el ldv't gondolni. Sziónt acm 
hagyta annyiban n dolgot é» n lnkás- 
íogi vita vége nz lett, hogy takarítás
kor Sziánmt kitessékeiték a szabad ég 
illat ti reko'Zbe. Po mivel a kényes öreg 
s 'inni - könnyen tüdőgyulladást kaphat 

'7i'm.ir;i szokatlan hideg levogőn, 
^határozták, hogy ar elrfántházat ki
bővítik. A tervet he is nyújtották n vá
rosgazdasági ügyosztályhoz, ahonnan 
ihvidrsen döntés is fog órkekpl <v. iig& 
ben. ’

\z Alléikért a tavaezi vásárlások ao | 
iát ElTeldből btwrzondő hat je-gscsnied- | 
'•“vei akarja megnyitni. Tervezik azon ; 
kiviil egy tigris, egy hím párduc é« . 
még több máa állatfaj beszerzését A 1 
s. hőnbrunni állatkcrltel most folynak I 
iiiiuynlások néhány afrikai atrnea rá- 
ftúrliuMÍra. A sehfínbrttnniak harminc- • 
.nilliő osztrák, tehát harminckétmillió 
magyar koronát leérnek a Strucc dartdi- 
iaetl. ez aranyparttá*  alapján átazámi- 
lett húszmillió koronás békeár helyett. 
\ mi állatkortiink azonban nam akar 
beleegyezni ebbe nz. árba, inkább nz 
elfohli llnec.'.g vagy M gvéd állatkori 
ajánlatát fogadja el. mert ezek pénz he 
>ett egy kis vízilovai kérni'k cserébe a 

biruccokért.

I

Az érdekeltségek 
kifogásolják a tiszviselőjavcislat 

felmondási idejét
A nia<jáHlinziviselők joffvixzonyainak rendezésiről szóló 
törvényjavaslat csak jéln-uárhan kerülhet a Ház elé — 

• Uj szövegezés válik szükségessé

Késik a MA V.-javaslat végrehajtási 
utasítása

A kereskedelmi minisztérium törvény- javaslat tervezeték széUiiüdték a külön-.
céljából Kellemetlen '’lőkéwrftő osztálya ebben az évben két bűző érdekeltségeknek. Január első vagy 

iI második hetében megbeszélésre fogják 
I összehívni az érdekeltségűket, akik sorra 
: elmondják véleményüket a torvozotről. 
I Az értekezlet, amelyen Jezsovica János 
; dr. miniszteri tanácsos, n kereskedelmi 
I minisztérium törvényelőkészítő osztályá
nak vozetője fog elnökölni hivatva 
tesz a tervezet minden egyes pontját 
megtárgyalni. Mint beavatott, helyről 
értesülünk, az

érdekeltségeknek nagy kifogásaik 
vannak a javaslat ellen, — tcülönS- 
sen a felmondási idő meg állapit ása 

tekintetében.

Az érdekeltségek — hír szerint —- egé
szen új szövegezést kívánnak.

Az ankéten elhangzó észrevételekről 
Jezsovics János dr. referálni fog Walkő 
Lajos miniszternek, aki majd végső dön
tést hoz, amelynek alapján esetleg újra 
szövegeik a magántisztviselők jogviszo
nyának rendezéséről szóló törvényjavas
latot. A javaslat a legjobb esetben csak 
február havában kerülhet a nemzetgyü- 

; lés elé.

fontosabb törvényjavaslatot 
a Máv reorganizációjáról és 
t isztviselők jogviszonyainak 
röl szóló törvény tervezeteket. A • Máv- 
javaslat néni kurdit a nemzetgyűlés elé, 
mert a kormány időközben az a kényel
mes utat választotta, hogy egyszerűen 
rendelet útján lépteti életbe nz eredeti
leg törvényerőre alapított intézkedése
ket.

reorganizációs rendelet már meg
jelent ugyan, de január elsején még 
nem léphet életbe, mert a végrehaj

tási utasítás niejelenése — hésilt.

készített: 
a magán- 
rendezésé-

Beavatott helyen úgy informálták mun
katársunkat, hogy a Máv reorganizá
ció járói szóló rendelet

végrehajtási utasítását most szőve- 
gezik, az tehát, újév után, legké
sőbb január első felében életbelép.

Ezzel kapcsolatban érdeklődtünk a 
magántisztviselők jogviszonyainak ren- 

szóló törvényjavaslat sorsa 
Azt a választ kaptuk, hogy aÍ8.iránt ii

Az ügyészség Is hozzájárult 
Geirlnger Miksa bankár 

szabadlábrahelyezéséhez
KAlmán Gyula Igazgató allén elfogatóparancsot adtak ki

w - A Hétfői Napló tudósítójától. —ifi*

Az elmúlt héten, kereskedelmi kö
rökben nagy feltűnést keltett n 7fö- 

I lölt és Szö-rötfáru Hl. fizetéskénte- 
1 fensége, mely alkalommal a vállalat 
'egyik igazgatója. Kálmán Gyula 
megszökött a fővárosból. A megká
rosít ott hitelezők nemcsak a cég el
len. de (leiriHffcr Miksa bankbizo
mányos ellen is büntető feljelentést 
tettek, akit azzal vádoltak, hogy a 
tőlük hitelbe vet,árukra lombard- 
hielt folyósított Kálmánnak.

A nyomozás során a hitelezők ar
ra akarták presszionálni Geiriúge.rl, 
hogy minden ellenérték nélkül adja 
ki a lombardhitelre hozzáadott áru
kat. Gciringer erre nem volt haj
landó s miután maga is kívánta, a 
rendőrség letartóztatta. Mann Hugó 
dr. vizsgálóbíró szombaton, hallgat-] 
ta ki Geiringert, aki vallomásában 
előadta, hogy teljps jóhiszeműség
gel adott áruhitelt Káímánéknak, | 
annál is inkább, mert a cégnek jói 
hjre volt és maga a Hitelezői Véd
egylet is 130.000.000 korona áruhitelt'

Hócipőmlno.tgben knph.té, fovlttetö ’'!íi<*b

Neumann Géza
VI. AagymrzA noea rIn/Dos9(.tvf|\. „ ;.u.„

•. , *■  ■? ■' 
folyósított a cégnek.

A vizsgálóbíró, miután h nyomo
zás irataiból is megállapította, hogy 
nem fiktív, hanem szabályos hitel
üzletről van szó és a rosszhiszemű
ség teljesen kizárt dolog, elrendelte 
Gciringer szabadlábra helyezését.

Az iratok a vizsgalőbirőtéi az 
ügyészséghez kerültek, amely nejp 
ólt felfolyamodási jogával- és igy 
Gciringer vasárnap délelőtt elhagy
ta a fogházat.

Tekintettel arra, hogy n rendőr
ség a nyomozás hprán lefoglalta 
Gciringer. üzleti helyiségeit, védője, 
Sándor László dr. sürgős beadványt 
intézett a vizsgálóbíróhoz, hogy a 
lefoglalt, helyiségeket oldja, fel. Ér
tesülésünk szerinUa vizsgálóbíró a 
kérelemnek helyt adott és a zárlatot 
feloldotta.

A Kötött és Szövöttáru Rt. igaz
gatója, Kálmán Gyula ellen, aki a 
fővárosból megszökött, a vizsgáló
bíró ma elfogató parancsot adott ki-

Két hétig csavargóit egy uriasszony 
a főváros uccáin lakás nélkül

Meglopta az atyját és munkaadóit
A 

előtt
rendőrség néhány nappal ez- 
hoeszas nyomozás után letar

tóztatta dr. Utonj/i Káhnánnét, aki
nek története szomorú társadalmi1 
regény. I)r. Uzonyiné, jómódú vi
déki földbirokoe leánya, aki egy 
vidéki földbirtokoshoz mént férj
hez. A harminekéteaztondős fiatal 
asszony az idén husvéfkor meglá
togatta szüleit és feltör te apja Író
asztalát. melyből ékszereket én 
pénzt iáit el. Apja emiatt éktelen 
haragra gerjedi és feljelentette 
leányát.

A bíróság hal havi fogságra 
Melle az asszonyt, Alikor férje meg 
l , .“ szörnyű esetet elzavarta :
feleségét. Közben a nő lelöltihír

hat havi büntetését és kitagadva 
szüleitől, úgyszólván minden fiUér 
nélkül Budapestre jött, ahol n% éj
szakákat. az occdn töltötte. Nagy 
nyomorában és végső kétségbeesé
sében sznbómunkát vállalt konfek
ció*  cégeknél és a kikészítés végett 
reá bízott ruhákat eladta. Több fel
jelentés érkezett ellene a rendőr
ségre, de mert bejelentett lakása 
nem volt, kosaim ideig nem lehetett 
előállítani.

Nemrégiben egy razzia alkalmá
val elfogták és elírnilttotfák, ahol 
töredelmesen beismerte bűnét. El-■ 
mondotta első botlásának lörlétie- I 
tét te. és aVva-1 védekezett, hogy azt j 
tziula öiddrülrti állapotba*  hfi-

vette cl. Látta hogy szíílo, d«k«t fyanu«it.Uk ég ÜnJiu ‘‘f*'  
nézni, hogy vallat iák ők f t, b,rt“ 
haaasgokott urához, akiié? 
démonén bevallott mindent v"’ 
xolt, apja már megtette ■> f-iA"’" 
test es azt nem akarta vt«J Wle“-

A második esetre voiirtv'’™1,'1'' 
■K.v védekezett, hoX^éjsSAkiOzólil‘í 

'>««n_nsavarKottrétereit ’X” 
önfenntartás ösztöne vitte fit 
bűnbe. A rendőrség dr 17.Ujra 
Kálmánnét letartóztetta ’ és 
rP1 is "Zú ''Wó^sóg Markó '*  kl' 
fogházába, ahol zr" ,
vizsgálóbíró elrendelte rt'te" 
előzetes letartóitatóst ”f Ul

Hétfőn publikálják a tárcáit 
részletes költségvetéseit

Az W2t—25. évi■ü. T20' évi ■ranyWlt.ég.
szoló törvényjavaslat, amelyet r 
T .Pí1nad«y!n'»l«tT a nomzot/yüí; 
oló teriajített, csak a,, általános £!«" 
kot tartalmazta. A pártonkiviíli S cl. 
Itmttaki ^képviselők már köavctlenüí , 
bwynjtas ntán hantraulyoztik, hoirv 
érdemlegesen ttom nyilatkozhatnak, mert 
ar. egyes tárcák bevételi «. JS 
yoguseregének Ismeretéből móg nem lm 
bet kíivetkoztefésekot levonni a kormány n«UtiMjáróI. Stramm látván, . fcX” 
vetesi ügyek szakértője, akihez e tárev- 
bán kórdórt Intéztünk. kijelonlrttr, 
hogy mindaddig nem nyilatkozhat, ami- 
az egyre farrák részletes költaógvetó” 
sert nem ismeri. Egyben mr^nmlitetta, 
hogy illetéken helyen sürgetni fogja a 
részletes tárén ki mutatások elkészítését 
kinyomtatását, és szétosztását, mert s 
nagy nyilvánosságot. iB főként ez a 
kérdés érdekli, miként kezeli 3 kor
mány az egyes minisztériumok alá tar- 
fozó intézményeket, hivatalokat, vállala
tokat stb.

Munkatársunk ebben a fontos kérdés- 
ben a. legületclcesebb helyre: Jakabb 
Oszkár dr. miniszteri tanácsoshoz, a 
pénzügyminisztérium költség vetési ügy
osztályához fordult felvilágosításért, cs
irául, mi az oka annak, hogy, a Xái- 
eánkjéntl részletes kimutatások még min
dig nem kerültek . 'nyilvannssiigrá: ' A. 
képviselőknek ugyanis, ha' 'L kölfség- 
vetéfti Vitában komoly ‘ f^ZÓ|áIásr& 
akarnak elkészülni, a részletes költség- 
vetések birtokáéin is hosszabb időre 
van szükségük: az áttanulmányozásra.

Jakahh Oszkár dr.
miniszteri tanácsos a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársának:

— Az egyes tárcák költségvetési ki
mutatásainak elkészítése és nyilvá
nosságra hozatala kizárólag technikai 
okokból késeit. A nyomda most ké
szült el a hatalmas anyaggal. Min
denkinek, aki a témával foglalkozni 
akar, még elég Ideje marad a tanul
mányozásra, mert

sr. egyen tárcák részletes költség
vetései hétfőn már nyllvánosságrz 

kerülnek.
Politikai körökben élénk órdekjödésst’1 

várják a részletes költeégyetési ’ anyag 
publikálását.

A kormány a költségvetés benyujtá- 
wakor ugy döntött, hogy az egyes tár- 
eáknak külön előadójuk Írsz a költs ű;- 
vetés vitájában. Az előadók tárcák 
szerint a következők Tesznek:

Miniszterelnökség: örffy fmrr. 
Belíigy: F. Szabó Géza.
Földmivelésllgy: Erdélyi • Álad.; 
Kultusz: Egri Nagy János, 
igazságügy: örffy Imre.
Pénzügy: Temesváry Imre. 
Kereskedelem: Hcrmann Mii.-- . 
Külugy: Mózer Ernő.
Honvédelem: Görgey István.
A népjóléti minisztérium tárra-Hő 

adója még nincs kiszemelve. 

Karczag Lajos és neje szül. Schohior 
Ilonka a fajdalomtól porig sújtva je
lentik, hogy egyetlen gyermekük

PIRKÓ
szombaton délután 5 órakor éleknek 
10-ik évében csendesen elhunyt.

Imádott gyermekünk hűlt tetemét 
c hó.29 én délután »/<3 kor fogjuk a 
rákoskernsztnri temetőben örök nyu
galomra helyezni.
EnMMt Miit •! k»íy«KH»i írtatW

it.Uk
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Az év végén Még a kizárások letelte előtt 
sorra kerül a választójogi javaslat 
Bizalmas megbeszélés volt az egységespártban a követendő 
taktikáról — Ellenzék nélkül is letárgyalják a költségvetést 
Január l-ére felrendelték a pénzügyi bizottság tagjait 

'S'mn 'ós' a bolBevbanüs szAmiima |
„Omló wtAmlnkot.' terM'ly

Soha még

Tar az esztendő végén számot vet 
.„..rfvn.l mindenki arról, amit tett. 
Megismeri mindönki ebből a szám- 
vetesből. mi volt, helyes, amit tett 
és mit kellett, másként cselekednie.

Hat esztendeje annak, hogy a há
borút befejezték és öt kemény evet 
tapostunk le azóta, hogy a fórra- , . ' £_ « IsAluAirtv.Tnna £Mi.nilinin l
is végigtarolta vj'ruló vetése in kot. 
öt év talán az ember életében se 
sok annál kevésbé egy nemzet éle
tében, de öt talán mégis elég ahhoz, 
bogv lehiggadjauak a forradalmi 
megmozdulások, beheggedjenek a 
sebek.

És mit látifnk! A sajgó sebek 
nem heggedtek be. Európa teste 
nvitott seb ma is, # hiszen ott eg 
benne tüzesen a német kérdés, az 
orosz kérdés, a balkáni probléma. 
Az antant most készül jegyzéket 
küldeni Németországnak, hogy a 
kölni zóna kiürítésének terminusát 
kitolja, az orosz szovjet belső és 
külső helyzetében egyaránt sok 
gyüjtőanyagot. tartalmaz és a Bal
kánon bizonytalan, hogy’ mivé fej
lődik az albán függetlenség prob
lémája, de az sem bizonyos még, 
hogy az újonnan alakult papiros
államok a békeszerződések jegyző
könyveiben megállapított határo
kat megtarthatják-e.

És ebbeu a zűrzavarban majd
nem a forrongás közepében állunk 
mi megcsonkított, gúzsbakötést 
magyarok. És milyen a mi elszá
molásunk, milyen a mi hatodik 
esztendőnk mérlegel —’r
nemzedékre nem várt olyan törté
nelmi hivatás, mint reánk, kiket 
megcsonkított a háború, megtépett 
a forradalom, meggyalázott a bol- 

;sevizmus és szét szaggatott a kur- 
! Z118.

Igen reánk vár az a történelmi 
hivatás, hogy mi, akik véreztünk 
a harctereken, szenvedtünk a for
radalmak alatt, éheztünk a bolse- 
viznius idején és széthullottunk a 
kurzus alatt, mi, akik nemcsak köz
vetlen 'tanul, de talán okozói is 
voltunk az összeomlásnak, megte
remtői legyünk a feltámadásnak, 
az ország talpraállitásának.

Nehéz munka, nagy feladat, 
amely reánk várakozik és ha a 
közelmúltat tekintjük, szégyenpir- 
ral arcunkon kell beváltanunk, 
hogy eleddig semmit se tettünk, 
vagy amit tettünk, az csak azt szol
gálta. hogy ez az ország ne állhas
son talpra.

Mert mit mutat ez év mérlege? 
A nemzetgyűlés, moly az alkot- 
mányozó nemzetgyűlés szerepét 
tölti be egy hosszú év folyamán 
tárgyalt indemnitásokat, szanálási 
felhatalmazásokat, házszabályrevi- 
ziót és fővárosi törvényjavaslatot, 
de egyetlen országos jelentőségű 
érdemleges javaslatra nem került 
idő és eg.y hosszú év folyamán ren
dezetlen maradtak olyan kérdések, 
mint a munkanélküliség, a válasz
tójog és más alkotmányjogi prob
lémák, amelyek nemzeti életünket 
a legközelebbről érdeklik.

Nem kevésbé vigasztaló a helyzet 
társadalmi téren: a társadalmi osz
tályok hat év után épp úgy farkas
szemet néznek egymással, mint mi- 

volt a szemben- 
al as. Ma hat év után azonban a 
’e'edesnek és megbocsátásnak kel
lett, volna elkövetkeznie minden vo- 
aalon. El kellett volna következnie 
i ®v előtt. De nem következett 

ei. sőt remény sincs arra, hogy a 
K.év ezzel a biztatással kez

dődik. Nincs reményünk rá és nem 
r7, nflflig, amig üvöltő dervisek és 

Jiszkolodo demagógok politikája 
rvenypsiilhet az országházban, 

’ taig a kormányban nincs erő. csak 
’Han jóakarat a földalatti elemek 
‘fgrekezesére, mig Nagyatád és 

«étság kisért, mig a béke halódik 
^'^oen éjszakánként hangos zsidó
tok hallhatók, míg a numerus 
, nusus még különbségeket tesz 
a”ampolgórok között.1, ' t ..... nagyobb társaság volt nálam Iá tóga tó-

q ‘ mer lég, nem biztató s 'bán. Tizenegy óra felé lárma és aikol-
í.o-ií} reménységgel tápláljuk tozáa hallatszott az udvarról. Fcleségeni- 

>zott bizalmunkat, csak mel és több látogatómmal együtt kimen-
ba mégis 
taegfogy atkozottOírvk. 'i CSdk mel iuuu luiuguiuiinuHi egjuu muuu- . ..... ................. .. ........
gjovn reménykedünk, hogy mlll- tünk a folyosóra, megtudni a lárma s'°f hátbavertc a megkötözött embert. 

jenen kerektől j8 győzedelmes- ] okút. Az udvarra tekintve rettentő lát - Sajnos, nem az első nset, mikor az ehhez 
"i v

u iviucuynt 
'lenen keresztültú*  . K®fe?-2tul is győzedelmes- I okát. Az udvarra tekintve rettentő lát- sajnos. nem az első eset, mikor az ehhez • __________ _

A magyar oserejii józan-[vány nemtanui voltunk. Néhány rendőr] hasonló jajgatás fültanúja vagyok —II eipő-égpgpaezgylr
**• Ina emeleti folyosó végén levő örszoba folytai ja Walláné, i| Budapest tit, D..ii«nv u. !■. Tei..- ló/*?;  i2b-ii

Szombaton este az cgységespárt Esz- 
uccai klubhelyiségeiben bizal- 

, mos megbeszélésre jöttek ősze a párt ve
zetőségének egyes tagjai, hogy megtár
gyalják a legközelebbi teendőket. Nem 
volt formális pártértekezlet, csak in
tern tanácskozás, amelyen szóba kerültek 
a karácsonyi ünnepek alkalmából el-[ 
hangzott nyilatkozatok, főként Apponyi-

ülésen beterjeszthető lesz a költségvetés
ről szóló bizottsági jelentés, úgyhogy

13-án valóban sorra kerülhet a költ
ségvetés általános vitája az új ház
szabályok értelmében napi 8 órás 

üléseken.

Ellenzék nélkül ez a vita legfeljebb 3—1 
------------.---------- napig tarthat, tehAt a részletes tárgyalást 

Albert és Bethlen István gróf mintez-{ ír beleértve, egy hét alatt törvény lesz a 
tenelnok karácsonyi megnyilatkozásai, ■ költségvetési javaslatból.
de megbékélték a parlamenti helyzetet [ A költségvetés törvényerőre crnelke- 
is, vagyis azt, hogy az ellenzék harcias ' dósé után gyors egymásutánban követ

keznének az alkotmányjogi javaslatok, 
minthogy azonban a kormányt egy elfo
gadott határozati javaslat köti,

a költségvetés után közvetlenül a vá
laszt ójogi törvényjavaslat követke
zik, amelyet ilyen körülmények kö
zött már junuár 20.-a táján a Ház 

napirendjére fognak tűzni.

A kormányt ebben a programban — 
hír szerint — az ellenzéki puss7.ivit.HS 
mielőbbi letörésének terve vezérli. 
Számit ugyanis arra a szocialista ígé
retre, amely szerint a párt tagjai addig 
nem jelennek meg a Ház ülésein, amíg 
a választójogi javaslat nincs napirendre 
tűzve. Ekkor aktuálissá fog válni a ki
zárások hatálytalanítása, amennyiben
— a költségvetésre hat ülést számítva
— a választójog napirendre tűzésekor 
még m’nd’g nyolc kizárási nap lesz 
hátra.

magatartásával «z»mben milyen állás
pontra helyezkedjenek. A tanácskozás 
eredményéről a párt egyik vezető tag
jától a következő információt kaptuk: 

— Eleinte az volt a terv, hogy a költ
ségvetés tárgyalását elhalasztják a ki
zárási időtartam végére, minthogy azon
ban

az ellenzék semmiféle közeledést nem 
mutat, az egységcspárf vezetősége 
úgy határozott, hogy január 13-án 
megkezdi az 1921—25. évi aranykölt

ségvetés tárgyalását.

ezért máris szétküldtük a meghí- 
a pénzügyi bizottság tagjainak, 
felkértek arra, hogy január hó

Éppen 
vókat 
nkikc-t
7-én délelőtt 11 órára feltétlenül jelen
jenek mog a nemzetgyűlés I. számú bi
zottsági termében, hogy megkezdjék az 
aranyköltségvetéa tárgyalását. Ha a bi
zottság tagjai határozatkénes számban 
jelemnek meg, a január 12.-1 formális

Véresre vertek három embert 
az óriás-utcai rendőrőrszobán

A kínzások láttán több nö rosszul lett — Mit mondanak 
a ház laköl a rendőri brutalitásokról — A rendőrorvos 
látlelete nyolc napon bellii gyógyuló sérülést állapított 
meg — Dénes István nemzetgyűlési képviselő nyilat

kozata
Szomorú epilógusa játszódott le ka

rácsony másodnapján ogy illuminált. 
állapotban lövő háromtagú társaság mu
latozásának.

Barka István és Gadácsl Máté az 
Óriás uccai Munger tojkeroskedő cég új 
alkalma7,ottai egy harmadik társukkal 
együtt beborozott fővel haladlak végig 
az Óriás uccán, mikor szembejött velük 
egy motor bicikli, melyen állítólag Thék 
Endre, az ismortnevü bútorgyáros egyik 
közeli hozzátartozója foglalt helyet egy 
másik úr kíséretében. Barka. István és 
társai összeszólalkoztak a motorkerék
pár utasaival, mire ezek egyike arcul- 
vágta Barkát. Barkának segítségére si
ettek társai és parázs botrányt rögtö
nöztek. A lármára előkerült az uccán 
őrszolgálatot teljesítő Csepis nevű ren
dőr, aki Barkát bekísérte a 19. számú 
őr szobába.

Idáig tartott a botránynak az uccán 
lojátszxSdott jelenete. A folytatása pedig 
az l-*tt.  hogy néhány óra múlva az Óriás 
ucca 32. számú ház latíbi közül néhányon 
lélekszakadva futotak a közelben lakó 
Dénes István nemzetgyűlési képviselő la
kására, Tudomására adták, hogy a házban 
levő örszobán rettenetesen össoit-vartok 
egy embert és kérték, lépjen közbe. 
Dénes István azonnal érintkezésbe lé
pett Bakonyi rendőrtanácsossal, a VII. 
kerületi kapitányság vezetőjével, kinek 
jóindulatú eljárása lehetővé is tette a 
megvert ember kiszabadulását.

áó7 mondanak a szemtanuk

A Csupor József fővárosi tanácsnok 
tulajdonát képezd Óriás ucca 32. számú 
bérházban, melynek emeletén van ölbe- 
b’ezve a 19. trzáinii rendőrőrszoba. A 
11Ó7, lakói közül elsősorban Szász Aladár 
mérnököt kerestük fel, aki a következő
képpen mondotta el a botrány törté
netét.

— Karácsony második napján délelőtt

felé cipelt iszonyatos ütlegelés közölt 
egy embert. Bevitték az őrszobába. Az
után körülbelül félórán át iszonyatos 
jajveszékelés, lárma és kétségbeesett or- 
ditozds hallatszott a becsukott ajtó mö
gül. — Majd felnyílt az ajtó és ismét 
megjelentek a rendőrök. Kezén-lábdn 
összekötözve, hajánál fogva rdncigáltdk 
a bekísért. embert a kapu felé. Üt közben 
szünet, nélkül brutálisan pofozták. A 
rettenetes látványra a ház lakói szinte 

i egyöntetűen felháborodtak. Különösen 
' a nők, akik hajukat tépve menekültek
■ a lakásokba a megvert, ember idegtépő 
ísikoltozásának hangjai elől. A férfiak
közül néhányon felszólaltak az embert e- 

ilenség ellen, mire egyik rendőr hasonló 
! elbánás kilátásba helyezése mellet la- 
I kásukba parancsolta őket
I Bruoth Károly gépész ezeket mondja: 
' — Három embert, vertek kérem. Ké-
■ sőbb kettőt e I bocsa jtottak, egyiküket 
i azonban kozén-lnbán megszíjjazva fél- 
| órán át ütötték. Az örszobán történt ve
rés után megkötözve vitték a kapu előtt

| várnko7xS bérkocsi felé, melyben n kapi
tányságra akarták szállítani. A kapu 
\l'clé menet a teljesen védtelen embernek. 
, hajába markolt egyik rendőr és úgy ci- 
i pefta. majd mikor összerogyott, több- 
x-ő'r bclérugdaltak. Nem tudtam tovább 
nézni e rettenetes kínzást. Rászóltam a 
rendőrökre, hogy miért bántják, hiszen 
ez is egy ember. Egyik rendőr rámkiál- 
tott: ___

— Fogja be a száját, mert maga is i 
mindjárt idekerül!

Közvetlenül az őrszoba mellett lakik 
JFol/iz Károlynő, kinek lakását csak 
egy deszknajtó váasztja cl az őrszoba [ 
helyiségétől.

— Minden szót hallottam, mikor azé- : 
két nz embereket, verték. Befogtam a fii- I 
lemet és kimenekültem a lakásból, mórt 1 
nem bírtam ki a szörnyű jnjgutúst. Ha
tározotton emlékszem rá, hogy az ud
varén az egyik rendőr kardlappal több- 

— Egy ízben már át is szóltam ai 
őrszobába és 'kértem az ottlóvö rendőrö
ket., hogy az Isten szerelmére, marad
janak már csöndben.

Ennyit mondanak a lakók a kará
csonyi nap történetéről. ÁltalúbAn pedig 
arról panaszkodnak, hogy az őrszoba lé
tezése sok kellemetlenséget okoz nekik. 
Az állandó őrszemváltás miatt a ház 
kapuja egész éjjel nyitva van. A kapu
ba anom áll őrszem és a nyitott kapun 
bárki bejöhet. A lakók szerint úgyszól
ván napirenden van az, hogy ittas cm- 
rck és gyanús külsejű csavargók kó
szálnak a házban és rémítgetik a la 
kőkút.

Mikor a rendőr együtt, borozgat 
a részeggel.

Munkatársunk beszélt a megvert 
Barka Istvánnal is. A póruljárt t<uber 
csuklóján és lábán a szíjjazás és ütlege
lés következtében még ina is mély bevá
gások és vastag véraláfutásos dagana
tok láthatók. Homlokán és arcán vér
aláfutásos horzsolások. Feje és nyaka 
úgy be van dagadva, hogy nem tudja 
mozdítani. Sérüléseiről a Conti uccai 
kapitányságon a rendőrorvos látleletet 
vett, föl és megállapította, hogy sérü
lései nyolc napon túl gyógyulok. A 
rendőrorvos szerint a sérüléseket ittas 
állapotban történt elesése következtében 
szenvedte.

Barka István elmondotta, hogy köz
vetlen megveretéso előtt egy Óriás uccai 
kocsmában együtt sprlccerezetf azzal ». 
Csepis nevű rendőrrel, aki később első 
volt a bántalmazásokban.

Látogatás az örszobán

Az Óriás ucca 32. szám első emeletén 
van elhelyezve a 30 főnyi legénység 
számára berendezett őrszoba. Lent a, 
földszinten egy kis helyiségben van a 
parancsnoki iroda. Az őrszoba parancs
noka Fiirész dómot felügyelőhelyettes 
kérésünkre elmondotta, hogy az eset al
kalmával nem tartózkodott az, örszobán. 
Csak annyit tud, hogy Barka Istvánt 
csendháborítás miatt. előállították. Arról, 
hogy megverték volna, nincs tudomása’

Dénes István nyilatkozata

Dénes István nemzetgyűlési képviselő 
a következőket mondotta munkatár
sunknak:

— Emberbaráti kötelességemnek tar
tottam a megkínzott emberek segítségére, 
sietni. Remélem, hogy a belügyminiszter 
úr, aki a konszolidációt a szivén viseli, 
intézkedni fog, hogy éhez hasonló esetek 
ne ronthassák le a közigazgatás tekin
télyét.

Padlőfilcek, futók, 
iamberkenek mindennemű 

szőnyegek

Bútorszövetek príma brokátok 330 ezer 

Vágó ésTársa 
kárpitos haitibe*  Uiletaben 

IV, K.imniermavcr Károly ucca 3 
(Központi Városház, épülőiében)

Fapapucsot. factpőt és mindenféle borclpöt 
készít a*
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Tessék besétálni... I
J Itoyal-sc iilóbcii uj klub uuir széj- \ 
jel .tiniie, .jngsdgi-tHcghieoit**  Egy

/.'■> in/ö. \ tncio az uj társaságról

I

Az emberi gyengeség és ■ könnyelmű- 
ség vátnszedőit v,.,i1IUíVh] bPlll lőhet 
vábzuriariztuni. Hiúba szüntetik be egy
másután a kari, aklubbokat, hiúba u 
■i'udőr.-ógi razziák, ezek az élelmes em
bert k mindig megtol. Iják az utat pu*z-  

keress tüh itelére. A
utöbbi időben sportklubbok jogcíme 
a hitt, rendeztek bo kártyába rlangokut, 
mig végül most akadt egy társaság, 
mely .•rodalonlámonatás'*  jelszava 
alatt ren l zkedik be kártyacsatákra.

Az. Erz-.'bet körúton, a volt Szénbi- 
/■>ii‘ág palotájában ütött tanyát a Ma
gy nr Nemzeti Reneszánsz- Társaság. A 
klub alapításúval, az abban érdekelt 
közismert „vállalkozókkal**  már több 
ízben foglalkozott a napi sajtó. Hogy 
mi is foglalkozunk •/ uj Intézménnyel, 
az. a körülmény késztet minket, hogy 
a kluhalapitók, routlnler-k, mindon ár-] 
kon-bokron, razzián ók feloszlatáson ke
resztül egyszerűen «ak folytatják ed
digi kisded JAtiHkaiftafc és n múltban 
bevált rocipé szorint kívánják barátsá
gos falaik közé invitálni áldozataikat.

Kezünkbe került az, uj klubnak egy 
nyomtatványa, amelynek egész, tömegét I 
kiildöfték széjjel a napokban és amely I 
igy hangzik:

„A „Magyar Reneszánsz Társaság" 
elnöksége tisztelettel értesíti Nagysd- ' 
godat, hogy helyiségeit VIL, Erzsé- ' 
bet körút i3. sz im alatt meg- \ 
megnyitotta**.

Belépésre ezen meg hivő jogosít!

.Mint a meghívó utolsó passzusából 
kitűnik, ez a barátságos meghívás, a 
nyomtatványnak felmutat.sa már 
klubtagságot biztosit a sz.rcncaós tulaj
donosnak, aki minden ellenőrzés nél
kül látogathatja a nemes intenciója 
kör helyiségeit és — természetesen — 
kúrtyaszobúit is.

A Balatoni Clubot és n Vitorlás í 
Clubot éppen ezekért a visszaélésekért 
oszlatta fel a rendőrség és ma alig né- 
l'ány hí után ugyanazok a „vállalko
zók**,  akik ezeknél a köröknél érdokelve 
voltak, u ,y látszik ott akarják foly
tatni j ót kaikat, ahol kénytelen-kellet
len abbahagyták.

Elláto':;it!nnk a pazar pompával be
rendezett klubhelyiségbe, ahol n ház- 
1 a y úrtól a következő felvilágosítást- 
kaptuk:

lársas .gunk 1920-ban alakult, döf 
eddig nem igen fejtett ki nagyobb mii-i 
ködést, csuk az Országos Kaszinó helyi- ' 
k .. l en redezett estélyt. Most
azonban, hogy a ,ság munkássá
gának terét és lehetőségét ...............
klubhelyiséget nyitott, ahol a mai. 
1; rsa agimk művészetet és irodalmat 
kedvelő tagjait és az irodalmi és mű
vészeti víl.i-r képviselőit kívánja céljai
nak elé o kényelmes, otthonos kör
ben egyesíteni. A Társaság vezetőcégé
ben helyet foglalnak Barabás Atala el
nöknő, Batthyány Gyula gróf 
í' La.'-is herceg. A
-ági dij havi 150 000 korona. Most 
e átottuk szét a csatlakoz:'sra felszólító 
meghívókat, " m< lyok egyszeri látoga
tásra jogosítanak. felvételről a vá
lasztmány dönt.

Ezen informúcii ......__ ____ _
i. Országos Kn>,.inóban, ahol azt a fel
világosítást. kaptuk, hogy ilyen nevű 

jgmik náluk sem helyisége, som 
i.v" sóim nem volt. Ugyancsak fel- 

icrestük II indhchgraetz Lajos herce
get is, aki kijelentette, hogy ő nemcsak 

i Nemzeti Reneszánsz Társaság igaz
gatóágának, de egyáltalán a „fársa-

S mialatt lent uz ■olsőcmeleti helyisé
gekben gyűl a közönség.
a. sodik emeleten 
lolgoznak, hogy 
rodalom -/.ni nevében mcgnyilhassu- 
iak a kártya termek.

. et- Ie»ri forgalmi nuuicuunsri uickw-: 
és toztatása tekintetében. Az érdekelt; | 

tag- égek hónapok óta sürgőik az uj 
bo- forgalmi adórendelet, kiadását, az 

illeiékes pénzügyminisz érlunii ügy 
osztály azonban minden sürgetés 
ellenére egyre halasztotta a dön- 

i iést. A beavatottak tudni véltek, 
alapján érdeklődtünk Wx január elsején a pénzügyi kor

mányzat. az osztrák fázisrendszerre 
fog áttérni, mások olyan válogatott 
adórendszer bevezetésének tervéről 
álmodoztak, amely kiküszöböl min
denféle zaklatást. Egyik jóslat sem 
vált be. Itt. az uj esztendő, do uj 
forgalmi adórendszer még nincs.

Beavatott, helyről szerzett értesü
lésünk szerint.

I

addig fant a 
serény munkáskezek 
•gy-két nap alntt az I

ERMUTOK

Egyezkedésük folynak 
a milliárdos csalási ügyekben 
A Hitelexői Védegylet közvetíti a békét — ÉrtekezSe- 
vet tartónak a Díva:- és Textiláru Rt. hitelezői — Ki
hallgatják a Hecht bank igazgatóját — Böh n Kálmán 

nozKátariozól is e^yezseget aianianak
miatt a Hocth-bunkház ellen, mert, 
noha többszáz százalékos fedezetet ad
tak a készpén/.-kölcsönre, mégis 3 
zalék heti kamatot számítottak 
nekik.

A Hccht-bankliáz igazgatóját, 
Dezsőt vasárnapra idézte be Iváncsy 
kapitány. Nou magúval hozott okmá
nyaival igazolta, hogy a bankház 
ugyanolyan információkat adott a 
részvénytársaságról, amilyeneket ő ka
pott, mielőtt még összeköttetésbe lé
pett volna vele. Ezek uz információk 
mind megfelelők voltak és a Hecht- 
bankház minden információt kérő le
vélre azt. válaszolta, hogy a részvény
társaságnak egymilliárd korona hitele 
van.

Nou előadta, hogy a bank egymil
liárd követelésére négymilliárd korona 
értékű textilárut vett át kézizálog gya
nánt, rendes és megengedett kamatot 
szedett. A letétben levő négymilliárd 
értékű árut a Hecht-bankház nem haj
landó a csődtömegnek átadni, csupán 
az értékesítés ntán fennmaradó fölös, 
leget.

Neu kihallgatása mintegy másfél 
óráig tartott, mely után az igazgató, 
ügyvédje, Sándor László dr. társaságá
ban eltávozott a rendőrségről.

A Dó7»m-félo hordógyár megszökött 
igazgatója, Böhm Kálmán ellen a rend
őrség elfogató parancsot adott ki. Le
hetséges, hogy ennek az ügynek a hul
lámai is elsimulnak, mert Böhm hozzá
tartozói máris tárgyalásokat kezdtek az 
érdekeltekkel és remélik, hogy sikerülni 
is fog az egyosség.

A milliárdos hitelezési csalások ügyé
ben a rendőrség vasárnap délelőtt is 
'olytelta a kihallgatásukat. Fírfor De- 

I z.-őt és Kovács Ákost, a csödbokeriill 
' Divat- és Textiláru Rt. igazgatóit már 
j szombaton őrizetbe vették és vasárnap 
ismét kihallgatták őket, majd Iváncsy 

' rendőrkapitány jelenlétében mindketten 
1 tanácskozási folytattak a Hitelezői Véd
egylet megbízottjával a szanálás lohe- 

! tőségei felől. A Divat- ós Textiláru Rt. 
hitelezői vasárnap délelőtt gyűlésre jöt
tek össze ós a bajbajutott cég ügyvéd
jével egyezkedési tárgyalásokat kezd
tek. Az üzleti mérleg kimutatásai sze
rint több mint 51) százalék fedezet van 
a követelésekre, a hitelezők egyrésze 
azonban aggályoskodott. a bécsi hite
lezők megbízottja egyébként is kijelen
tette, hogy megbízóinak utasítása nél
kül nem köthet végleges megállapodást, 
úgyhogy a hitelezők hétfőre vagy 
keddre halasztották a határozat
hozatalt.

A Hétföl Napló információi szorint a 
hitelezőkben megvan a hajlandóság az 
egyes-jégre és miután a Hitelezői Véd
egylet is minden erejével a békés meg- 

' o’d’son fáradozik, valószínű. hogy egy- 
Ar? na non belül a följelentéseket visz- 

I szavonják, a két igazgatót, szabadon 
bocsátják és megkezdik a likvidálást.

A Divat- és Textiláru Rt. ügyéhez 
tartozik a Zfec/tf-bankház ügye is. A 
Ifecht-bar kháznt azzal vádolták, hogy 
a hitelezőknek valótlan információkat, 
adtak a Divat- és Textiláru Rt. hitel- ■ 
képességéről és ilymódon sikerüli mii- j 
Hí rdós hitelekét kapni. A két letartó*-1  

itatott igazgató is vádat emelt uzsora

fi 1orgaTmlai£ó revízióidról 
szombaton döntő ankÉt lesz 
ud Jáiitó nénzügyminiszíErnél 

, Ki érlelek a költséges ellenőrzés és a zaklatások ki. 
.......... i- küszöbötésére — Csak esiy ,,kéz“ fog ezután forgalmi 

kim-iesitse. adót fizetni 1 — Wal :o Lajos tárgyalásai a kereskedelmi .....-.Wari ...... . . .
ilinnf érdekeltségekkel

Az Qszfrák fázisrendszer tervét végleg elejtették
I A kormányt ígéret köti a j&Jen-1
leri forgalmi adórendszer megvál-

a pénzügyi kormányzat az oszt
rák fázisrendszer tervét végleg 

elejtette.
1 Másfajta rendszerek terve merült 
■ tol. hir szerint arról van szó, hogy

^2^ és Társa automobil Rt. 
teherautótelep V, Csanádi u. 3

i

• # r

szá- 
íel

Ncu

az első közvetítő szerv fogja egy 
Ö8Szogbep egyszersmindenkorra 

leróni a forgalmi adót.
Ha, ez a verzió igaznak bizonyul, 
akkor azt jelenti, hogy

forgalmi adót ezután csak az 
első kéz fog fizetni, amely köz
vetlenül a termelőtől veszi át az 

árut.
Ennél; a tervnek megvalósítású egy 
nehézségbe ütközik és ez az ellen
őrzés. A legtöbb árucikket u terme
lőtől a nagykereskedő veszi át, de 
vannak olyan dfruk is, amelyeknél 
„az első kéz": a kiskereskedő. Mi
ként. lehet tehát ellenőrizni azt, 
hogy valamely árucikk után a for
galmi adót valóban lefizették-e? En
nek a nehézségnek a kiküszöbölését 
kell tehát az érdekeltségeknek az 
illetékes minisztériumi ügyosztá
lyokkal letárgyalniok. E célból

Búd János pénzügyminiszter ja

d;wltr~3. if0’ "/omhaloti déleliitlr,. 
<lonto jelentőségű aukciót hlvoli 

esybe, 

dekeltsejteknek: az 0MKE| a “yős 
a Kereskedelmi és Tn-ívu 

előterjesztéseit. Döntés janim ’.'nia 
pere várható. J«uuai kozc.

Herzog Dezső
textiInagykeiesKedó ellen a vizs. 
galobiro is elreniieiíe az ebreiM 

ieiartoziatást
(A Hétfői Napló munkatársától.)

Amint ez elörolátlmtó volt, a nPh.,, 
I ónzügyi viszonyok miatt tíii- 
diklakHtaVarb“ azOk “ ,extHkert.lke! 
dók, akik úgyszólván minden töke -.ól 
ín, í ", hi,elre ‘dnaszkodva, kon-
Md'tye is üzleteket alüpitottnk. Ezek 
közé tartozott Hcrzog Dezső Naayk... 
rona-ueeai ..textllnastykoreskedő" 1, 
afrl cíeteZjz tökével ..„ltotla me„ 
tét es csakhamar nRRiárdos hiteleket 
vett, igénybe.

Az üzlet eleinto jól ment, do csak
hamar bekövetkezett a pangás. Herzog 
hogy eleget tehessen fizetési kötelezett- 
Régének, mindig újabb és újabb hitele
ket vett igénybe, mig végül kénytelen 
volt fizetésképtelenséget jelenteni. Mi
után nyilvánvalónak bizonyult, hogy 
csalárd módon károsította meg hitele
zőit, ezek feljelentést tettek ellene. Her- 
zogot a rendó'rség letartóztatta és 
szombat délután átkísértette az ügyész
ség Markó-uccai fogházába. Zacskó 
Béla dr. soros vizsgálóbíró vasárnap 
délelőtt, hallgatta ki Herzogot és kihir
dette előtte végzését, mely szerint el
rendeli ellene az előzetes letartóztatás 
fentartdsáf. Iíerzog :» határozat ellen 
felfolyamodást, jelentett he.

nagy tétolbon törlőruhát és sifónárut, 
melyet karácsony előtt privát ve

vőknek olcsó árban adunk
200 vég 176 cm s-éles paplan 

lepedő vászon méterje . .
440 vég sifón, férfi- és női 

fehérneiníiekre..................
250 vég la sifón ágyneműre
250 vég la alsó lepedővászon
180 vég la opál batiszt . . .
Ajánlatos a vásárió közönségnek a 
szükségleteit minél előbb beszerezni, 
mert a tételek eladása után ezen 

árakat nem tarthatjuk
Mintákatvldékrekü dünk

Belvárosi
Vászonáru Rt.
IV, Kammermeyar Károly u. 10

CHVPRIE
COLOGNE WATLW.

N9«7O4

A testápolás 
legúiabb 

szenzációia!

Telefőnszámok 
46-01 és 41-82

felmutat.sa


% HÉTFŐI NTtPTO közgazdasági melléklete

Kereskedő ét Iparos Újság
Szemlélődés Részül a részvényjog reformja’

Az Igazságttgyminlszterlum dolgozik a javaslaton
| A tőzsdei és rész vén y társasági 
I tranzakciók egész sorozata győz- 
ihette meg az illetékes tényezőket ' 

Iríi mavon in különböző mestermarí^ől. hogy az elavult kereskedelmi 
„.elveknek legfeljebb rálasztM. \ j"}s..almlyozoll s amurul, 
ntciyi h.n< n. .a j \tobssegi elven j clegiul rész reng jog
idején van valami közük egymáshoz- (további fentarlása nemcsak a ki- 
finne.k a két foglalkozásnak egymás \ sebbségl részvényesekre káros,hanem 
‘11/ való állítását mégis idő-\ees- frl^Urícl flny(geti egész gaz-

■ ■ n- n január elsejei tér- (,l(fsn,\i' élelmiül is, mert a többség 
szerűvé teszi az a .1 . , ikíméletlenül kizsákmányolja a ki-:

határozatokul a közgyűlés csupán a 
részvényesek háromnegyed részének 
szavazatával hozhat s a törvény 
egyenesen megtiltja, hogy uj rész
vények kibocsátásakor egyetlen da
rabot is elvonjanak a regi részvé
nyesektől.

Ezek a szempontok bírtak arra a 
kormányt, hogy a részvény jog re-

ZfrBi igazolni tartozna!. a saját í< már„ u rászvénj-phíc Z biztosit

S áUo^olaár^át. tfeS
itulmérés kétsáfftelfniU előkelő 5 alwon 1I1ÓK' ffKlalkozbini 11 kereske-
wfi.'llolM megbizliatósáfiot kővel elő rfszvényhírsaságok delmi os Pénzügymisztériumot is.
közjogi funkció s így indokolt az u drága hitel igénybevételével Miután Búd .János pénzügymi-
xviaoru állampolgársági kvulifiká-\sfí>k fedezni tőkeszükségletüket. iniszter maga is i agy súlyt helyez a 
rí,-, 1,1 az italmérőktöl fej- é» j Annál sürgősebb a részvényjog rész.™..

J I I zv/z,// reformja, mert az uj vemet kere.ske- gosebbjogvesztés terhe alatt megkövet < \delmi törvény már messzemenő vé- hogy 
M/Z- s welvnek következtében mu\rleim.et hitfasil. n. ré.szmónnesteL lei. néhánti

és képviselőség/

.rivw.wv. . Ultiba Ilii' I IfírilJ IICVCI’ 11 V t I
sanora őllamnolaársáai kvuUfiká-isok fe.lozni főkeszükségWfiket. 
<•«, niehl't nz ital mérőktől fej- ráj Annál sürgősebb a reszvényjoR

.niszter maga is vagy súlyt helyez a 
rószvónyjog rotor: jónak minél siir- 

* j megvalósítására, remélhető, 
az erre vonatkozó javaslat.

nek s mélynek következtében mu'delmet biztosit a részvényesek ki- néhány hónapon belül a nemzet
négyezer italméréssel foglalkozó -//. í.n^r.i
ixisztencia sorsa forog veszélyben. 
Önkéntelenül felvetődik azonban a 
kérdés; hány nemzetgyűlési képvi
selő mandátuma forogna ugyan
ilyen veszedelemben, ha a törvény
hozói tisztséghez szükséges kvalifi
kációt ugyanolyan szigora feltéte
lekhez kötnék, mint az italmérőéket'?
IJgy hisszük, a. kormány háta mö
gött ül egynéhány képviselő, aki 
erre a kérdésre könnyen tudna vá
laszolni.

sebbséuének. így például fontosabb gyűlés elé kerül.

A kivetett kereseti adó 50%-át követelik 
jogtalanul az adóvégrehajtók 

Az OKISz panasszal fordul a pénzügyminiszterhez

„Olcsó" kisipari Mtel 
folyósításáról fog gondoskodni az 
Iparosok Országos Központi Szövet
kezete, amint, ezt gróf Hadik János 
kisiparos.elnök ur karácsonyi aján
dékul szánt nyilatkozatából meg
tudjuk. Csekély évi 24%-os lesz ez 
az olcsó hitel, melyet a kisiparos 
kellő biztosíték mellett felvehet s ne. 
vegye rossz néven az elnök ur. ha 
mi ezt a hitelt nem találjuk olcsó
nak. Nem találjuk olcsónak a mai 
kamatviszonyok mellett, de. nem tú
lél juk olcsónak azért sem, mert a hi
telezésre szánt tőkét 14% mellett, 
nyújtja a Pénzintézeti Központ. Az 
a közel 10%. amellyel a kamatteher

Amint ismeretes, az általános ké
re fteli 
tési 
mely 
léstől 
orvoslattal él hét az 
lási bizottsághoz. Ennek a felszó- 
lamJúsnak nemcsak az a. következ
ménye. hogy az adófelszólamlási 
bizottság a kivetést leszállíthatja, 
s a lelet annak kívánságára sze
mélyesen megidézni és meghallgat
ni köteles, hanem a felszólamlás
nak bizonyos vonatkozásban ha
lasztó hatálya is van, az adófizetés, 
illetve végrehajtás szempontjából.

Nevezetesen az adózó fél a fel
szólamlás elintézéséig csupán annyi 
adót köteles fizetni, amennyit eddig 
fizetett, többet pedig csak abban az 
esetben, ha a kincstárt, saját valló-

adó kivetése első fokon flze- 
nieghagyás utján történik, 
ellen az adózó fél a kézbesi- 
számifotl 30 napon belül jog- 

adól'vlszólain-

adó I

megnövekszik az IÖhSz közvetítése i má#a alapján is az eddigi összegnél I 
revén, igazan minden egyébnek ne- „ . , , ... .. „vethető, csak olcsóságnak nem. Ki- ní^obb,!wi? 1,kt! ,,,tír , ,M . 
ráncsiak vagyunk, hogy a gróf ur, | Köztudomású, hogy a Igutobln.j 
"/ ' az OMGE-nek is vezetőembere, 1924. évre szóló általános adókivoté- 
enyanezeket a feltételeket olcsónak]*̂  ]>éldát.lau felíiletességgel és 

hÍ' | Hkns^U.W^l s .,^1. 
lakoknak teljes fumigalasaval ke- 

' szültek.
I Éppen ezért a polgárok ezrei és 
j ezrei voltak kénytelenek az 1924. 
évre megállapított. minden tárgyi 
alapot nélkülöző általános kereseti 
adókivetés ellen felszólamlással él
ni, annál is inkább, mert az általá
nos kereseti adó egyszersmind 
irányúdé a jövedelmi adónál is, s 
aki az általános kereseti adóin vo
natkozó kivetést elfogadta, többé 
nem is felebbczliet az ennek alap

mindigolsökóz-

Pűpiflntgss'
Szatai Jenő papianüzeme
Budapest, VII., Kortész ucca 35. szám

(Einzig Henrik
;K fi l f flid 1 gyárosok képviselője

OTTO TAUSSIG & Co., WIEN
400*' ’’' 2a^®r'» kézelő- és inggyárának 

JZE HERMANN MIKLÓS

jan megállapított jövedelmi 
ellen.

Ezek a töuLeges felszólamlások 
azonban úgy látszik korántsem 
hütötték le a pénzügyi hatóságok 
kártékony túlhnzgaimát, s a-z adó
végrehajtások olyan brutalitással, 
kezdődtek meg mintha az adókive
tések legalább is közmeguyugvást 
keltő módon történtek volna.

Mull; számunkban részletesen meg
emlékeztünk az egyik hetedik ke
rületi adóvégrehajtó erőszakoskodó 
káról, s mái- ekkor megállapítot
tuk, hogy a végrehajtó visszaélt 
hivatalos hatalmával, amidőn <> 
végrehajtást az uj adókivetés alap
ján eszközölte, azzal az indokolás
sal, hogy a felebbezést az adófel 
szólamlási bizottság amngy is el 
fogja, utasítani.

Sajnos, azóta több oldalról érte
sültünk. hogy az adóvégrehajtók 
túlkapásai szinte napirenden van- 

i nak, s általában az a, szokás kezd 
' kialakulni, hogu a végrehajtók — 
'.ismételjük, teljesen ?ör vény telemül 
i — a kivetett adóösszeg felére esz- 
i közölnek foglalást és vezetnek 
i végrehajtást.

Alig néhány hete csupán, hogy az 
adóvégrehajtók működésbe léptek, h 
máris számos ilyen panasz érkezett 
az Örs-ágos Kereskedő és Iparos 
Szövetséghez, mely az adóügyek 
intézésére állandó irodát tart fenn. 
Éppen ezért elhatározta az OKISz, 
hogy a panaszokat összegyűjti, s a 
sérelmek orvoslása érdekében egye
nesen a pénzügyminiszterhez for
dul, akitől a szabálytalanul eljáró 
adóvégrehajtók ellett a fegyelmi 

i vizsgálat megindítását is kérni 
I fogja.
í Remélhető, hogy a pénzügymi- 
| niszter erélyes közbelépése lehe

tővé fogja fonni, hogy az adóvégre- 
hajtások terén a törvényes rend és 

I jogbiztonság helyreálljon.

Négyezer ifalmérési jog 
largg veszélyben

Múlt száiniiDkbun megemlékeztünk 
mar arról, hogy az itutruérési engedé
lyek birtokosai magyar állampolgáraá- 
giikaL mégha tározóit időn belül iga
zolni tartoznak, s hogy ez a belügy
minisztérium által mór többízben meg
hosszabbított batáridő 1925 junuár hó 
JL-éu lejár. Jeleztük azt ih, hogy u Ba- 
roes-Szövetség közlése szerint alig vau 
kilátás a határidőnek újabb meghoez- 
Hzabbításúra, s így igen nagyszámú 
italmérő vubzáli cl felekezeti különöséi/ 
nőikül itaimóréfii jogút, « ezzel kenyér 
kereseti forrását.

Amint most szakavatott helyről érte
sülünk körülbelül nd/7.//t’2eT itaZmérdsi 
jog forog veszélyben különösen azért, 
mert, n l>clügyminisztérium uz állam
polgárság igazolását a legszigorúbban 
értolmwii, s ragaszkodik a Kimenők 
okiratainak bemutatásához is.

A belügyminisztériumnak ez a ina 
kacs magatartása érthető elkeseredést 
ébresztett, az érdekeltek körében, akik 
természetesen nőm tudnak kenyerük el
veszítésében megnyugodni, s közös ak
ciót szerveznek abban az irányban, hogy 
legalább az igazolási határidőt hosz- 
szabbítsák meg, s bíznak abban, hogy a 
kormány az utolsó pillanatban mégia 
csak méltányolni fogja az italmérők 
nehéz helyzetét.

Késik az osztrák 
aranymsrfeg javaslat
Ausztriában a karucsony előtti na

pokra várták a gazdasági körök a/, 
aranymérlegről szóló törvényjavaslat 
nyilvánosságra hozatalát, ami azonban 
meglepetészserüen elmaradt .

Ezzel kapcsolatban a pénziigyminiaz*  
tor magához kérette a bankok és ipar- 
vállalatok érdekképviseleteinek vezetőit, 
akik előtt kifejtette, hogy az aranymér- 
légre való áttérésnél csak abban az eset
ben biztosíthatja az adómentességet, ba 
a meghívott érdekképviseletek garan
tálni tudják, hogy tagjaik jövedelmi és 
vagyonadója az átmeneti évben nem. 
fog csökkeni.

A pénzügyminiszter kívánsága várat
lanul érte az érdekképviseletek vezetőit, 
akik kijelentették, hogy előzetes ta
nácskozás nélkül nem adhatnak érdem- 
h-gi's váli'^/.i. így i 
hővezetése Ausztriában az utolsó pilla
natban holtpontra jutott ,s előrelátha
tólag hosszabb időt fog igénybevenni, 
amíg a pénzügyininiszter és az érdekelt
ség megegyezésre jut.

Hz Orczáios Knreakeüfi ke Iperes Srüvetiiu-. hivataláé izma
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Ripka kormánybiztos 
a ke eskedők és iparosok 
várospolitikai szerepéről

• A karácsonyi nyilatkozatúradal 
sorozatának egyik érdekessége 
Ripka Ferenc kormánybiztosnak 
egv ipari szaklap!): i megjelent 
nyilatkozata, mely a várospolitika 
Ifgközelebbi feladataival foglalko
zik. . • .

Ez a nyilatkozat - bizonyara 
tiom véletlenül — a várospolitika 
legközelebbi feladatául a közterhek 
emelését jelöli meg, majd rövidesen 
rátér arra a kérdésre, hogy milyen 
szerepet szán a kormánybiztos a ke
reskedőknek és iparosoknak az öv 
kormányzatban való elhelyezkedés
nél.

Erre vonatkozólag Ripka Fe
renc kormánybiztos kijelenti, hogy 
„ö kereskedők és Iparosok olyan 
arányban foglaljanak, helyet a fő
város törvényhatósági bizottságá
ban, amilyen arányban kiveszik 
részüket a közterhek viseléséből. 
Az adóterhcknc-k mintegy 60%-at 
viselik a kereskedők és iparosok, 
az lenne tehát a méltányos, hogy 
ugyanilyen arányban jelenjenek i 
xneg a törvényhatósági b1 zártság 
lakjai között/*

Kereskedő és iparos körökben 
élénk feltűnést, egyszersmind azen- 
bán vegyes érzelmeket keltett Ripka. 
kormánybiztos érdekes nyilatkozata, 
annál is inkább, mert amióta a fő
városi törvényhatósági választások 
időszerűvé lettek, majdnem minden 
politikai párt részéről megszólal
nak azok a szirénhangok, melyek 
bizonyára teljes önzetlenséggel kí
vánják életrekelteni a kereskedők 
és iparosok osztály öntudatát.

S noha teljesen kétségtelen, hogy 
a kereskedők és iparosok a fővárosi 
választásokon kellő öntudattal, de 
egyszersmind kellő tapintattal érvé; 
nycsiteni igyekeznek majd tárgyi 
és személyi kívánságaikat: a kor
mánybiztos nyilatkozata, s annak 
átlátszó túlzása mégsem találkozott 
rokonszenvvel.

Mert amíg a politikai pártokkal 
msemben a kereskedő- és . iparos*-  
ősztálynak az az álláspontja, hogy 
llcm fogadja el képviselőiül azokat 
a véletlenül iparigazolvánnyal ren
delkező urakat, akikben a hozzá
juk való tartozás érzése csupán a 
választások előtt szokott veszedel
mes lelkesedéssel felébredni, hanem 
maga akarja kijelölni a vezetésére 
{ivatott személyeket: éppen ugy 

öszönettel hárítja el Ripka kor
mánybiztosnak azt a túlzott jó
indulatát. mely a mandátumok 
60%-át ajánlja fel a kereskedőknek 
es iparosoknak a közterhekben való 
részesedés alapján.

Elhárítja nemcsak azért, mert a 
szerénytelenség nem tartozik tulaj
donságai közé és Ripka kormány
biztos hirtelen feJbnzndulúsában ne
héz egyebei, mint ugratást látni:

liiinom elhárítja azért is. meri a 
törvényhatósági bizottsági 
goknak ilyen adózási 
számszerű elosztása nem jelentene 
egyebet, mint osztály virilizmust, s 
osztályuralmat, amely ellen a ke
reskedelem és ipar elvi okokból 
még akkor is tiltakozik, ha az adott 
esetben véletlenül látszólagos elő
nyére is szolgál.

Kár volt tehát Ripka Ferenc sze
mélyét belevonni' egy olyan kér
désbe. amely nem tartozik reá.

A kereskedő- és iparososztály meg

<óui tar/tá-| 
alapon való!

van győződve. arról, hogy a de
mokratikus politikát követő pár
tok minden tekintetben méltányolni 
fogják szélsőségektől és túlzásoktól 
mentes személyi és tárgyi kíván
ságait — Ripka kormánybiztos ur 
erkölcsi támogatása és karácsonyi 
biztatása nélkül is.

Az osztályvirilizmus öílciét pe
dig legjobb lesz eltenni arra az 
időre, amidőn a kormány a fő
rendiház újjászervezésével tökéle
tessé fogja tenni a magyar alkot
mányt.

I 420 millió végkielégítést
Is évi 216 nsiUtó nyuy^t 
kap az Angol-Magyar Bank 

tozsdeigazgatója

A Jóhiszemű Külföldi gyúrosoK 
elítélik és beszQntetlk a vldÉkl hízuldst

Az OKISz akcióiénak eredménye
| következtében utazóját ettől nem

csak eltiltotta, hanem a már eszkö
zölt rendeléseket Is sztornírozta.

Erre vonatkozólag az alábbiakban 
közöljük egy WHrensdorfl gyér tulajdo
nosúnak Wenzel Richter-nek Ladermann 
Mórhoz, az OKlSz elnökéhez intézett 
érdekes levelét:

„Kénytelen vagyok önnel azt a szá
momra nagyon kellemetlen eseményt 
közölni, hogy bécsi képviselőin Ny .0. 
úr tudtom és beleegyezésem nélkül be
utazta Pécset, Baját, Dombóvári, Ka
posvárt, Szekszúrdot, Mohácsot-, Siklóst 
és Szigetvárt. Biztosíthatom azonban, 
hogy az eszközölt megrendeléseket nem 
fogom teljesíteni, a a nevezett úr uta
zásait beszüntettem. Arra kérem, hogy
ne vegye rossz néven ezt az incidenst, 
b mentsen ki az Országos Kereskedő és 
Iparos Szövetség t. tagjai előtt is. Ki
váló tisztelettel etb."

Ez a levél bizonysága annak, hogy a 
szolid alapon vezetett külföldi gyáré k 
maguk is ellene vannak a késhegyig 
menő versenynek, és nyíltan elítélik a 
vidéki házalást: a többiekot pedig előre
láthatólag jobb belátásra fogja bírni a 
— fekete lista.

Hirt adtunk róla, hogy az OKISz tex- 
(ilkereekedelm) szakosztálya legutóbb 
megtartott ülésén behatóan foglalkozott 
azzal az illetéktelen versennyel, melyet 
a külföldi gyárak egy része a vidéken 
való házalással és megrendelés gyűjtés
sel a magyar nagykereskedelemnek 
okoz. Jeleztük az OKTSz-nek azt az el
határozását Is hogy egyéb eszköz hiá- 

;nyában
a fővárosi nagykereskedelem fekete 
listára fogja helyezni az Illetékte

len versenyt támasztó gyárakat.
Tudósításunk élónk helyeslést és fel

tűnést keltett a magyar kereskedelem 
köreiben, de nem maradt hatás nélkül a 
külföldön sem, ami annak a jele, hogy 
a gyáripar kereskedelmi versenyének 
kérdése valóban nagy jelentőségű prob
léma, melyet sürgősön é« egyöntetűen 
rendezni kell.

Addig is, amíg ez megtörténik, öröm
mel állapíthatjuk meg, hogy a külföldi 
gyárira’’ sem kíván Intézményesen ver
senyt támasztani a magyar kereskede- 
lemnok.. «

van olyan külföldi gyáros, aki a 
vidéken eszközölt rendclésgyiijtést 
nem helyesli, a az OKISz akciója

Felemelik a fehéráru vámját?
Nyílt mozgalom a drágaság tokozására

Az egységes autonóm vámtarifa ma
gén lételi fonna szerint még csak né
hány nap múlva fognak életbelépni, a 
a gyáripar — melynek álláspontja 
mondhatni teljes mértékben érvényesült 
a vámtarifa szerkesztésénél —- máris 
kevesli azt a védelmet, melyet számára 
a fogyasztóközönság mérhetetlen meg
terhelésével a vámtarifák biztosítanak.

Különböző iparcikkekkel kapcsolatban 
komoly formában terjesztik azt a hírt, 
hogy az érdekelt gyárosok mozgalmat 
indítanak

a vámtételek további felemelésére, 
amire a kormány számára biztosí
tott vámdikfatúra módot is nyújt.

i- | Ezek közül a bírok közül a fehéráru 
i- ! vámjának felemelésére irányuló törek- 
- ' .-A,. f___ zz. s_ eue.i

BLOCH és FISCHER
töl 

$ 
l:É

rövid, szövött és 
norlnbergl áru 

nagykereskedés

vés már pozitív formát is öltött, s az 
'érdekeltek által BUgalmazott közlemé
nyek szerint a kereskedelmi miniszté
rium illetékes ügyosztálya nem csak a 
fehéráru vámjának felemelésével fog 
foglalkozni a legrövidebb időn belül, 
hanem ezzel kapcsolatban napirendre 
tüza a fehéráruból konfekcionált fehér- 
nemitek vámemelését is.

Felesleges hangsúlyoznunk, hogy a 
vámoknak bármily csekély emelése 
nem egyéb, mint nyílt törekvés a 

drágaság fokozására,
a fehéráru vámtételeinek emelése pedig 
éppen az egyik legfontosabb közszük
ségleti cikk további áremelkedését von
ná maga után, csupán azért, mórt

néhány gyáros nem hajlandó lemon
dani a behozatali tilalom idején él
vezett horribilis konjunktúráidé nye

reségről.
Ezeknek a gyárosoknak önző kísérlete 

ellen nemcsak a kereskedelem tiltako
zik, de teljes erejével tiltakoznia kell a 
fogyasztóközönségnek is, melynek leg
elemibb érdeke, hogy ez a vámemelési 
manőver meghiúsuljon.

Remélhető, hogy a „beavatott" forrás
ból merített közlemények ellenére az il
letékes minisztériumok minden tárgya
lás nélkül vissza fogják utasítani ezt 
az árdrágítóéi manővert, ami annál 
inkább is kívánatos, mert

a megkötendő kereskedelmi, szerző
dések kapcsán nem vámemeléstől, 
hanem csak vómredukciöro: lehet 

szó.

Budapest, 1)11., KM Körút 13 n

Néhány héttel ezelőtt 
játszódott le az Angol u. uflor 
D^rfbanA K- Uyi alelnök ’és

^-“'leigazgató kö 
zott. Kónyi ugyanis utasítást adott 
Demannak, hogy a bank részvényei 
nek árfolyamút 52.000 korona körűi 
igyekezzek tartani, ami azonban •. 
túlnyomó kínálat miatt teljes le‘ 
heteilensegnek bizonyult. le

Ebből kifolyólag Kónyi alelnök m 
D-eí?zani,1?!‘í;gató között heves szó. 
váltás keletkezett, s Kónyi az “ 
nemekben megőszült tőzsdeiga zga- 
tót a becsuletsértő kifejezések égé,, 
özönével árasztotta el, végül pH 
ajtót mutatott neki. 1

e,8*zör lovagias útra fe
lélődött majd Demán durva be
csületsértés miatt feljelentést tett 
banlTkötelékéből. 0,tyben ki,épettfl 

A történtek után az Angol-Ma
gyar Bank természetesen kénytelen 
volt Demán igazgató végkielégítést 
igényét elismerni, s számára 420 
millió korona végkielégítést, s havi 
!?•. teh?t évi 216 millió korona nyug
dijat állapított meg.

Az Angol-Magyar Bank részvé
nyesei ezek után joggal elmélked
hetnek azon, hogy Kónyi Hugó al- 
alnök szeszélyeiért miért kell ne- 
kik viselniük az anyagi kövejkez- 
menyeket.

■AWmu-runn. uj u -j nurawr ma

az

SZÖVETzÉS 
MUNKARUm'K 
GuTMANNJ^Th

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

Telefon szám: 110-40.
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Raltzer Emil
Posztó- és bélésáru 
nagykereskedése

VI., Ankar köz 4. sz.
..........  ! ■ I———■>
Izraelita, nőtlen, az iiveg 6s poreellAnszalc- 
in&ban, kirakatranilozesbon. valamint az 
üvegezésben ős képkerotezősben teljesen 
jArtae, lehetőleg idősebb és eddig vidéken 
működött segédet

azonnali belépésre 
keresek Fizetésen kívül lakást és élelmezést 
adok. üzletem szombat és ünnepnapokon 
zfcrva. Ajánlatok, fizetési-igény megjelölésével 
Rkcz Ferenc céghez, Berettyóújfalu, küldendők

I
I

J
STEINHARDT TESTVÉREK;

VII, Király utca 1 3|
RBvlM- <■ s*BvUttferu  naMyh«reskcdcys }

Auspitz Manfréd i 

posztó*
es tcxtllgyárak 6 g

képviselete

Budapest V, Mérleg u. !2 é

mérlegei ,.„kBny welésÉt elszámolásátfelÁlvizsgálják IV, Milteum Wrtt 31. Tdetón JÓM«I UJ-28
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A kGrmáfiy már a 
pénzbírságokat is valorizálja

A kereseti, jövedelmi és vagyon
adónak aranykoronaalapon történt 
kivetése után a kormány a hiányo
san lerótt bélyegilletékek alapján 
felvett leleteket és bírságokat is va
lorizálta és pedig oly módon, hogy 
a bólyegbiánynak papirkoronában 
előállt összegét a beadvány benyúj
tásakor érvényben volt aranykoro
na árfolyammal osztotta s az ily 
.módon kiszámított aranykorona
összeget. 17.000-es szorzószámmal szá
mítja át ismét papirkoronára. Aki
nek terhére tehát pl. egy 1924 feb
ruár havában benyújtott beadvány 
bélyeghiány a miatt. 13.000 korona le
letet vettek fel, ezt 6500-as osztó
számmal 2 aranykoronára számí
tották át s e 2 aranykoronát ma 
34.000 papirkorónával kell kifizetni.

Újabban az állam ismét tovább 
haladt az egyoldalú kincstári érde
keket szolgáló valorizáció terén, 
amennyiben a belügyminisztérium, 
mint harmadfokú kihágási bíróság, 
az általa jóváhagyott kihágási Íté
leteket is azzal a záradékkal látja 
el, hogy az alsó fokú ítéletekben 
megjelölt pénzbüntetéseket valori
zálva kell a véglegesen elmarasztalt 
felektől beszedni.

Tekintettel arra, hogy egyes ki
hágási ügyek végleges elintézése 
sokszor 2—3 évig is eltart., érthető a 
kihágások miatt elmarasztalt felek
nek kellemetlen meglepetése, ami
dőn már az elsőfokú ítéletben is 
eszkomptált koronaromlás alapján 
kiszabon magas pénzbüntetéseket 
most. 100 -120-szoros összegben valo
rizálva követelik tőlük.

Tudomásunk szerint a belügy
minisztérium ezen újkeletű eljárá
sának egyáltalában nincs jogalapja,. 
mert a szanálási törvényben a kor-' 
mány csupán az adók és illetékek I 
aranykoronaalapon való kivetésére ' 
ás megállapítására kapott felhatal
mazást s nagyon erőszakolt magya
rázat volna a kihágási eljárás so
rán kiszabott pénzbüntetéseket a 
„köztartozások" fogalma alá vonni.

Tekintetbe veendő továbbá az 
már fentebb említett szempont

lően felemelt összegben állapítot
ták meg, egy utólagos értékfe.lcme- 
lés tehát kétszeres valorizációt je.- 
Icntenc. Ez annál is inkább indo
kolatlan, mert a kihágási ítélete
ket, amennyiben kereskedők és 
iparosokról van szó, logtöbbnyire 
a kötött gazdasági rendszer idejé
ben fennállott olyan átmeneti in
tézkedések megsértése miatt hoz
ták. amely intézkedések a gazda
sági élet egészséges működésével

a
- - .............. ---.................    is.

hogy az 1. és II. fokú kihágási íté
letek a koronának fokozatos rom
lábát már tekintetbe vették és a, nuKt ■■■.
pénzbüntetéseket ennek meglele-1 összeférhetetlenek voltak.

Ankét fogja tárgyalni 
a behozatali kérvények tömeges 

leletezését

j

KOZfjfiÍDASAfil HÍREK

Wsch IW és Fial
Uilmos császár út 6 85

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

WEISZ H. ÁRMIN
Budapest, Károly körút 18 (az udvarban)
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Gomb és 
varróKelléKeK 
kereskedése

ElhenschUtz S. Sándor
3zöv<3táru - nagykereskedése
V, Sas UCCa 4 Legnagyobb raktár az ösz-
72 szes női és férfi szövetekben

Magyar kir.

Megírtuk, hogy a behozatali ti-' teljesen a tárcaközi bizottság ár
talmak immár letűnt korszakának 
emlékét a kormány most uji»a életbe 
keltette azzal az intézkedésével, 
amely a behozatali kérvényeknek 
bélyegilleték szempontjából való 
revízióját rendelte el.

Ezen intézkedés folytán több száz
ezer behozatali kérvényt vizsgáltak 
felül és ugyancsak százezrekre 
megy azoknak a fizetési meghagyá
soknak a száma is, amelyeket bé
lyeghiány mialt most kézbesítettek 
az importban érdekelt kereskedők
nek és iparosoknak.

Az OKISz a pénzügyminiszter 
szóbanforgó rendelkezésének ki
adása után nyomban eljárt illetékes 
helyeken a trnegcs leletezések meg
szüntetése érdekében, amelyeke5 
alaptalannak látott.

E leletezések ugyanis onnan szár
maztak, hogy a behozatali kérvé
nyekben megjelölt, áruk átlagárát, 
amely után a bélyegilletók lerovan
dó, a tárcaközi bizottság állapította 
meg, de annak közhírré tételéről 
nőm gondoskodott s igy a kereske
dők nem ii> lehettek tájékozva arról, 
hogy a kérvényekét, milyen skála 
szerint kell felbélyegezni.

A pénzügyminisztérium illetékes 
osztálya a kérvények iktatása al
kalmával. nem figyelmeztette a fele
ket a bélyeghiányra, sőt sok eset
ben nem is tudott tájékoziatásf 
nyújtani arról, hogy a kérvénye
ket milyen átlagérték szerint kell 
bélyegiil^tékkíl ellátni. Ezekben az 
esetekben tehát a. folyamodó felek 
teljes jóhiszeműsége kétségtelen.

A pénzügyminisztérium rendelke
zésére azonban nemcsak ezekben az 
esetekben, hanem még akkor is lele
tet vettek fel ás bírságot róttak ki 
a kérvények miatt, amikor azok

tékmegállapitása szerint, lettek fel
bélyegezve. s csak a minisztérium 
hibája föl után halasztódott el az 
engedélyek kiadása egy olyan ké
sőbbi időpontra, amidőn u korona 
fokozatos romlása miatt a tárca
közi bizottság az átlagárakat ma
gasabb összegre emelte. Ezekben az 
esetekben minden valorizációs elv
nek a megcsúfolását jelentené a 
bírságok fen tartása, mert hiszen 
az importőrök teljes mértékben le
rótták azt az illetéket, amely a 
kérvény beadása idején érvényben 
volt skála szerint járt.

A pénzügyminisztérium nem is 
zárkózhatott el az OKISz érveinek 
a honorálása elől és hajlandónak 
mutatkozott, a sérelmes intézkedést 

| revízió alá venni. Mivel azonban a 
i több százezer kérvény egyenkénti 
elbírálása rengeteg munkát okozna, 
s ez a munka szakértők bevonása 
nélkül el som végezhető, a pénz- 
ii gy m • n isztéri iim kom promisszu m - 
mai óhajtaná az ügyet rendezni. 
mely véglegesen lezárná a. tilalmi 
rendszer ezen maradványainak az 
aktáit.

A kompromisszum lt^i^cge az 
volna, hogy a p'éntugynMszt£- 
riurn visszavonná g bírságolásokat 
fs csak, az egyszeres bélyeghiányt 
követelné.

A kereskedelem és ipar a tilalmi 
rendszer végleges likvidálása érde
kében elfogadhatná a megoldást 
egy feltétel alatt, akkor nevezete
sen, ha ennek az egyszeres bélyeg
illetéknek aranykoronára való át
számításánál ugyanazt az osztó
számot alkalmaznák, amelyet az 
aranykoronának papirkoronára való 
átszámításánál szorzószám gyanánt 
használnak.

•S' FODOR SÁNDOR
3 TEXTILÁRUK GYÁRI RAKTARA
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— Az OKISz jövő évi programja. 
Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség elnöki tanácsa megbízta 
a, titkárságot, hogy dolgozzon ki 
részletes tervezetet a Szövetség jövő 
évi programjára vonatkozólag. A 
program — melyre még bővebben 
visszatérünk — egyebek között ki 
fog terjeszkedni az adórendszer, a 
vám és vasúti tarifa sérelmes intéz
kedéseire. a hitelügyre, a külkeres
kedelmi szerződésekre, a valorizá
cióra és aranymérlegre. Szociális ré
szében a munkanélküliségnek, a ma
gánalkalmazottak jogviszonyának s 
az aggkori biztosításnak kérdései 
mellett napirendre tűzi a Munkás
biztosító Pénztár és a Ferenc Jó- 
zsef-kórház autonómiájának ügyét. 
A programot — melyet Feleky 
László dr. titkár terjeszt a legköze
lebbi igazgatósági ülés elé — a 
gyakorlati keresztülvitel előmozdí
tását célzó s a fővárost és a vidéket 
egyaránt felölelő organizációs ter
vezet egészíti ki.

Az Olajmüvek Rí. Kohn Adolf 
és Társa rendes közgyűlése az 
1923/24. üzletévre az értékcsökke
nési alapnak <500 millió koronával 
és az újítási alapnak 1500 millió 
koronával való javadalmazása után 
részvényenként 2000 K osztalék ki
fizetését határozta el.

— Az OKISz január 8-án tartja Ieg« 
közelebbi társasösszejövotelét. Az újévi 
ünnepre való tekintettel az Országos 
Kereskedő és Iparos Szövetség január 
hó 8-án (csütörtökön) este h órakor 
tartja legközelebbi összejövetelét, mely
nek napirendjét külön meghívók fog
ják közölni.

— Változások a Krausz és Beffel- 
heini Rt.-nál. December 31-ére rend
kívüli közgyűlést, hivott össze a 
Krausz és Rettclhehu Tlt., amelynek 
tudvalevőleg Krausz Simon és Bet- 
telkeim Mór az érdekeltjei. A köz
gyűlésen Bettclheim Mórt a létre
jött barátságos megállapodás sze-. 
riut nem választják be új a az igaz
gatóságba, miután Bcttelheim kilép 
a részvénytársaságból és uj céget, 
alapit. Az igazga lóság uj tagjai 
lesznek báró Haupt-Stummer Ágost, 
báró Radvánszky Béla és Krausz 
György, Krausz Simon fia, aki most 
lép be aZ( üzleti életbe. Krausz 
György intenziven részt fog yenni 
a Krausz és Bettclheim Rt. ügyei
nek vezetésében. A cég a jövőben is 
régi helyiségében marad és régi 
tisztviselőivel dolgozik tovább.

— Nem szállítják le a bankkamattá, 
hat A bankkamatláb leszállítására vo 
natkozó hírekkel szemben Popovlcs 
Sándor, a Jegybank elnöke a leghatá
rozottabban kijelentette, hogy a leszál
lításról, legalább egyelőre, nein lehet szó.

Jtnselm Heinzel
mechanikai szövő- és fonógyár Dittcribach

Uttérkipohtltítk t

Rudolf Focke
ágygarnitura- és bútorszövetgyár, Rumburg

H* — JFMIED J
Alapíttatott 1850 MfHHÍH K IV

Franz Haney
mechanikát szövőgyár. Nlcdet.Rochutt

udv. szállító

Alapíttatott 1850

Értesíti igen tisztelt vevőit, hogy
J. SEMLER

London, 14 Golden Square
békeminőségű őszi és téli újdonságai, melyek a legkényesebb ízlést is kielégítik,legolcsóbb árak mellett árusítja

Haratlékok mélyen leszállított árakon!
Frakk- és szmokingkelmék 
a legnagyobb választékban I

Föüzlei: Bécsi ucca 7. (Deák Ferenc ucca sarok). Flőkflzlef: IV. Koronahercefi ucca 9. szám
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— Kereskedelmi tárgyalások Ausz
triával és Cwho: • ’ái.f’.uL A y.ir- 
có< h i i Ai dcJ^ti ••/.rrzii»!és »»• -•
kötésére irányuló. Id.iji.vaktsoknl ja
nuárban folytatják. Ezek a tárgya
lások azonban most már felváltva 
fognak folyni a niagyar-o-z iák ke
reskedelmi tárgyaló -okkal, mnelye. 
szintén most fognak nicginiliilni. 
Az osztrák kormány ugyanis löl- 
ezéiilotta a magyar kormányt. hog\ 
a mostani áruscerergy zmény In 
kelt kös.-ön kereskedelmi szerző 
dóst r a magyar kormány a fel
szólítás teljesítéséi, időszerűnek ta
lálta. A kereskedelmi tárgyul;'-"k 
során érvényesítendő pénzügy <;•; 
általános gazdasági irányelve!.: o 
ma délben Búd János pénzügyi - 
Walko Lajos kereskedelmi mini-/, 
tor bható tanácskozást folytatott e. 
ennek során a miniszterek között 
teljes megállapodás jött leire.

— A fázisrendszerü forgalmi adót 
követeli az egész érdekeltség. Ja
nuár hó 2-án — amint ismeretes — 
ónkét sorozat indul meg n pénzügy; 
minisztériumban, mely a forgalmi 
ndo reformját f< gja. tárgyalni. A 
kereskedelmi és ipari érdekeltség ez 
alkalommal a pénzügyminiszter el
utasító magatartása ellenőre to
vábbra. is egyhangúlag az o.</•' 
fázisrendszer bevezetését fogja ;-ü; 
getni.
_ 280 cég vlsszleszámitolási hite

lét szünteti meg a Jegybank. Az 
utóbbi hónapok íizetésképtelcnség-u 
arra indították a Jegybank vezető
ségét, hogy revideálja, a banknál Ili
iéit élvező cégek jegyzékét. Ellnek 
kapcsán elhatározták, hogy 281) há
ború alatt s háború után alakult 
cég hitelét szüntetik meg ideiglene
sen oly képen, hogy ezek a cégek 
1925 julius hó J-éig visszleszámitoló 
hiteltartozásukat fokozatosan visz- 
szaíizetni kötelesek.

— A pénzügyi szindikátus visszalépett 
a dolldrátutnlások lebonyolításától. A 
Postatakarékpénztár ameriki.i átutalá
sait. utóbbi években a Tcleszky János 
elnöklésével működő pénzügyi szindi
kátus bonyolította !<■ a Cnnarit révén. 
Mintán azonban jelentősebb forgalmat 
nem tudott, elérni, visszalépőt: a vezér- 
képviselettŐI, melyet most Kit-s Emil 
amerikai bankháza kapott meg.

A Keresztény Takarék és Hitel- 
szövetkezet zálogháza. A székesfő
város lanácsn legutóbbi ülésen több 
zálogháznyitasi engedélyi, szavazott 
meg. Az engedélyesek között, szere
pel a Keresztény Takarék és Hitel
szövetkezet. is, melynek a zálogház 
megnyitója előtt 600 millió korona 
biztosítékot kell letétbe helyeznie.

Jelentkezzenek a budapesti áru- 
mlntnvásór belföldi kiállítói. Amint je
leztük, április hó 18-án nyílik meg a 
budapesti nemzetközi árnmiutavásár, 
mely iránt, a külföldi kiállítók és lá
togatók részéről már most igen élénk 
érdeklődés nyilvánul meg. A rendező
ség ezért fölkéri azokat a belföldi cé
geket, melyek a kiállításon részt óhaj
tanak venni, hogy legkésőbb január 
hó végéig jelentkezzenek a vásárnak n 
Budapesti Kereskedelmi és iparkama
rában lévő irodájában.

As OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

Kovács Ernfi
Posztó- 

nasykereskedS

I'« Legjobb minőségű 
férfi- és nőiszövetek 

| legolcsóbb bevásárlási forrása

FRIEDMANN FARKAS ' 
divatáruháza VII., Király ucca 11. sz. | 
Eladás nagyban ős kicsinyben I!

Kokzer Viktor, Budapest 
dksxeréti*,  aranf- ewlistmíívcs

1 'i'ktái- IV. Kérni/ körút IQ ■<«!' 1
Villamos erőre berendezve. Készít mindenféle j 
fn ’7.cr-. araié. - és ezQMmunkát, alakítást és javi- | 
(ást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és órákban. Tclciónszám: 116—24

Donáth Jenő és Társa
Budapest* IV. Peftfffi SAndor ucca 11

S. addington A Co Ltd 
londoni poiztógyán 
cég veaérképviseléi ;«

KIZÁRÓLAG
ENGROS
ELADÁS

FEH Y VÉS DEZSÖrt

BUDAPEST
BÁLVÁNYUCCA 13

Epstein és Pfeifer
TBXTIüAflÚ-HABYtlEHESKliDÉSE 

BUDAPEST, V 
SAS UCL'A

6

FEHÉR GÉZA
Textil és divatárunagykereskedés

Budapest, V, Nagykorona ucca 24.

NEÜ^ATH 8GNÁCÍ
39 posztönasykeresUedí.3c í

BÜDBPEST mápmátpitaTaaz;

PLATSCHEK VILMOS
25 férfiruha Áruháza
Budapest IV. Károly körút (Köz
ponti városház) Télutón 11-78

Zsebkendők, női 
fürdőruhák, 

textiláruk nagy
bani behozatala

Alaplttatott: I883 Telefón : József II5- 22

Hochsiáűter Mór és Fial
kötény-, oyermekruhc-, női
es férfifehémemüek gyám

Budapest, VII, Károly körű! 13. sz.

bik és robsl
ponti- ti OtltiárunagykBriskBdOt

«

FőözIbí: Bálvány ucca 18 
Detallüzlef: Dohány ucca 16

Holtzer S. és Fiai
kézműáru nagykereskedés

Saját ktkészltfisű fehér- tsnyomotUrü
Budapest, Zrínyi ucca 17 119

Pdrfal/ufr a *•««<  ipart I

ScMi és Birttoi
pamatszöret- és bélÉsáninagykereskedők

A Budapest- Wamsdorfi 
Pamutszövögyár R.-Társ. 
egyedárusitói lerakafa. 
Budapest V, Zrínyi ucca 15

Porges és Tflrsa Rt
textilaaíyKarMk«dé« ppp KAroly Kórt*  19 

5 Vezérigazgató: Wlld Jenő.
Igazgatók i Baam Mór éa Sonnenacheln Béla

Könyv-, irészsr- é£ 

Fapirkeresketlelmi Rt 
A „KulturF könyvlerakata. a ,.HÖMria“k7. 
reskeéclmi szaktanfolyam gyakorló üzeme 
Budapest VI, üpfer u. I. I. an,; 

Tankönyvek, szépirodalmi könyvök 
Iskolai felszerelések, könyvkötő anya
gok. Irodai cikkek. Műszaki cikkok 

1 zleti könyvek kitiinö minőségben és 
olcsó áron kaphatók. A tanév elején 
a tanulóknak ingyenes könyvkötészeti 

 tanfolyam

»ATLAS£«
GYAP1U ES PAMUTÁRU KERESKEDELMI RT

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

KLINGER !Q.
gyapjúsxöveí-ssárajnak:

Neustadt an dór Tafellickto 
i. B. •lungbunzlau i. B.

Kratzau i. B. Ualoxvitz i. B.
vezérképviselete Magyarország számára

Bécs. Zelinkagasso 4

Ctoma.lolópapíros 54

LÉVAI SÁNDOR
papírna gykeroKkedcsében.

Tdefón: Budapest,
199-00, 180 - IS VI., An-JrAuy-őt 35

WBiner
vidéki kereskedők és konlekeió árusok 
finomabb szövet-, selyem- és mosókelme
szükségletüket kisebb méretekben is 
nagybani árban szerezhetik be. 
Budapest, Vf, Arri; óisty út 3

SUCsto A&MÍN
POSZTÓ, PAMUT- ES BüLI-S- 
AR'J NAü\KERESKEUES

NAGYKORBA ÜCCA 11 SZÁM

NŐI- ÉS GYERMEK-FELÖLTÓ-ÁKUHÁZ

SE1HER ES KLMR
í BUDAPEST IV, KOSSUTH LAJOS UCCA 17

TELEFÓN JÓZSEF 111-54 101 

Réti Sén&or és Tsa
52 posztó’ cs bélé sár unagykereskedés
károly kürtit 15. szám

SOMOGYI ÉS NEUEDUSI
29 Télutón 73-OB

Budapest V, Bálwány ucca ;

Beck Vilmos és Fiai
gyapjúáruoyár.l

Qrosa — Meseritsch
Bmerich ülté Humpolec

Iroda:
Bécs VI, Hirschengasse 25

Pajor és Griesz
B posztó- és bélésáruk 

nagykereskedése
Budapest V, Bálvány ucca 5

Budapest v, Nagykorona u. 15
WARENHAUS V|ER
II, NARIAHIIiFERSTRASSEB5-B7 RLLn
SOLIDESTES, BHiLIGSTES KAUFHAUS. W1EH



Budapest, hétfő, december 29.
HÉTFŐI NAPLÓ
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Mister Smoking
mondja cl most hamarjában, ki mit 
kapott karácsonyra.

__ Elmondom. De tudom, eláll 
téle-szája, lm meghallja, hogy az 
idén milyen bőkezűek voltak a ka
rácsonyi adakozók, pedig lasaa, 

sincs. Iiát hogy szép sorjában 
Sjcm, l’échy Erzsi kapott egy 
ol 'ian gyönyörű gyöngysort, hogy 
, ódájára já.nak az emberek. La- 
!>j,s Juci szerződtetést ajánlatot k<r 
nőtt Firenzéből, ahol — ha akarja 
L eljátszhat ja a Marica grófnőt. 
. ti pár Gitta a vőlegényétől hat 
. óba bútort kapott, hóiban Ildikó 
meg egy kis Ford-kocsit. Végre o 
is belepett az autós primadonnák 
sorába. Halma y Tibor ébresztő
aranyórát kapott, de mindjárt va
sú, nap baj lett az órával. A próba 
ugyanis 10 ó'--hor kezdődött a Fő
városi Operett színházban, a kis 
Halmai! hát beállította az órát fél
tizenegyre, hogy csengessen. És mit 
tesz isten, az óra valóban csenge
tett. Erre Halma y még aznap dél
ből claila az órát, nehogy minden 
(/Idol! nap a fülébe csengjen és az
óta újból tizenegykor kel, ha tízkor 
k zelödik a próba, de ha tizenegykor, 
akkor ráér tizenkettő felé is ébre
dezni!

— Csak tovább. Hol vagyunk még a 
teljes névsortól.

— Hát csak nem akarja, hogy a 
Szincszszövetség egész névsorát el
mondjam.

— De csak mondja.

— Jó! Mondom. Vigh Manci nyolc 
gyönyörű kosztümöt kapott ós egy 
gyönyörű lakást, Harmatit. Hilda 
zongorát, Hitler Irén, nos találja ki, 
mit kapott? Neki nem kellett se ék
szer, se kosztüm, egy teljes konyha
berendezést kapott uj lakásába, mert 
az még hiányzott neki. Olyan teljes 
a konyhaberendezés, hogy huszon
négy embert nyugodtan meghívhat 
vacsorára. Van miben főzni.

— De hátha huszonnyolcán mennek cl.

—rAkkor is akad még néhány tá
nyér. Mert tizenkét személyre fel 
volt eddig is szerelve a johiril „Hu- 
ler-konyha“. Törzs Jenő remekbe 
készült dohányzó-készletet kapott, 
amelynek kedvéért a mai naptól 
kezdve pipázni fog. Már el is búcsú
zott pompás cigarettáitól. Füred y 
FAly Steyr-kocsival szalad az uecan. 
Somogyi Nusinak rádiót hozott a 
Jézuska, Békássy Jcssynek meg az 
Unió igazgatósága odaadta, a ]uO8tás 
Katica délutáni előadásaira Somo
gyi Ntisi szerepet.

— Ezt talán Békássy adta az Uniónak.

— Igaza van. Mert a kis Békássy 
olyan, jó volt a nagy szerepben, hogy 
az Unió fellépését valósággal kará
csonyi. ajándéknak tekinthette. 
Csathó \Gitta hálószobába tort, Ker
tész Endre meg egy elefántcsont 
domlnókészlctet kapott és igy Ker
tész most már saját dominójával 
nyeri a nehéz pénzeket az Abbáziá
ban. A másik Kertész, Kertész De
zső újból szerződési ajánlatot ka
pott a Vígszínháztól, de mint az el
sőt, ezt is visszaküldte. Hát még a 
drága, aranyos Blaha Lujza, p ka- 
, olt csak szép ajándékot. Arany- 
■cretes pápaszemet. A Fővárosi. 

Opcrcttszinház is kapott karácsony
ra ajándékot. Bródy Pista főrendező 
benyújtotta. „Lcngyelvirlus" című 
operettjét, amit természetesen már 
cl is fogadtak és sorrend szerint a 
rovr és a Martos—Szabolcs—Szlali- 
nay operett után hozzák színre.

— Ml van a revü vei?

— Szörnyű a készülődés a Fővá
rosi Opcrcltszinházban. Minden ép
kézláb embert mozgósítottak. Azt 
mondják, hogy Mister Haskcll re- 
Aije úgynevezett noch nicht da gé
mesen revü és hogy szegény boldo
gult. Waldmann, az orfeum, illetve 
színház régi tulajdonosa, tudom, 
könnyezve néz majd le a magas 
egekből, hogy ö ilyen csodát nem 
tudott csinálni. De hát nagyon jó
nak. kell lenni, hiszen három hóna
pig tanulják. Ez alatt Kulumbus 
Kristóf mister Amerikát is felfe
dezte. .4 Haskell görlicék egyébként 
köszönöm, jól vannak, egész nap 
Gc.rbcaudot esznek és nagyon meg

SZÍNHÁZ
Rózsahegyi Kálmán:

A rossz szerep mindvégig komisz marad, akár-= 
milyen jó színész játsza

— Olyan ez — teszi hozzá moso
lyogva — mint amikor a csuka 
szárazra kerül. Ilápog, hápog, vé
gül is belepusztul.

— Hogy van az, hogy néha abszo
lút rossz szerepekben is sikert arat 
a szinész.

— Csalóka dolog az — feleli — 
mini ahogyan a mi pályánkon a 
siker többnyire csalóka. Délibáb 
Hiszen sokszor valóban ugy fest a 
dolog, mintha a jó szinész jóvá 
formálná a rossz szerepet is. Do
hát ez nem ugy van. A rossz szerep 
mindvégig komisz marad, akármi
lyen jé) színész is ,/7/7s?í/. Ez az igaz
ság. A közönség legfeljebb pilla
natnyilag érzi jónak, mert elfogult 
a kedvenc színészével szemben. De 
az ilyen siker nem nz igazi*  mű
vészi érték, művészi kincs.

Mindenáron azon mesterkedem, 
hogy a beszélgetést rátérdjem az ö 
személyére. De résen van, nem en
gedi.

— Magamról í/em beszélek. Nem 
tettem semmi olyat, amelyről be
szélni kellene, no főként megírni. 
Megtettem kötelességemet. Adtak 
szerepet, eljátszottam, tapsolásra 
meghajoltam. Többet én nem tet
tem. Szinész voltam, az is vagyok, 

I az is maradok, se több, se, keve
sebb, nekem az is elég....

| — Komisz az idő odakünn —siet 
másra terein? a szót. Ködös, párás. 
11a igy marad, vízbeesik a holnapi 
vadászatom.... .

Délután négy óra. Meleg ottho
nos terem, szőnyegek, képek, mű
tárgyak és néhány lelkes, fiatal, ki
pirult arcú művész jelölt. A terein 
közepén iskolás pódium, az egyet
len iskolás valami ezen a helyen, 
ahol Rózsahegyi Kálmán, a Nem
zeti Színház művésze neveli a fiata
lokat, a jövendő müvésznenizedéket. 
A pódiumon kedvesircu kislány 
mondja Ernőd Tamás versét, a 
mester szájában kurta pipával, jár
kál fel és alá, figyel és közben né
hány egyszerű, sohasem bántó szó
val megteszi megjegyzéseit. Szi
gorú arcot mutat, mint akármelyik 
professzor, do a szeme jóindulattal, 
bátorítással mosolyog, 
takarékos az elismerő 
azért ő örül legjobban, ....................
produkció mégis sikerül. Nem szól 
semmit, csak bólint. A körben le
telepedett tanítványok örvendező 
visongással fogadják ezt a fejbó- 
lintást.

A mester megelégedett....
— Köszönöm a mulatságot — 

mondja és elbúcsúzik a fiataloktól. 
A teremben néhány pillánál múlva 
csend lesz és a mester beszélni 
kezd:

— Csak jó szerep van, vagy rossz 
szerep — mondja mélységes meg
győződéssel.

— A jó szerepet minden szinész 
meg tudja játszani, a rosszat egyik 
sem. Nincs a világnak olyan nagy
szerű színésze, aki rossz szerepből 
értéket tudna kihozni.

i
i

Ugyancsak 
szóval, de 
amikor a

I

L Panoptikumául 

| Conrad Veifit, Emii JannSngs, Werner &yaus

RÖVID HÍREK
SZOMORY DEZSŐ

Vígszínházban szinrekerülö uj 
darabjának csak kőt női szr- 
rj plője van: Varsányi Irén és 
Gaal Franciska.

AZ UNIÓ IGAZGATÓSÁGA
még mindig- nem döntött, a Ma
gyar Színházban Fazekas Iniro 
„Altona" című drámáját, vagy 
Bús Fekete László „Párizsi ex- 
presszvonaf című vígjátékát mn- 
tatja-u be legközelebb.

A VÁROSI SZÍNHÁZBAN
a „Dolly" lesz a legközeh imi 
operett. A női főszerepre K<> 
sary Emmit hívták meg. 

FAR AGÓ-R ÁTK A Y— LOSONCZ Y 
OPERETT

lesz a Blaha Lujza Színház leg
közelebbi újdonsága. Az operett
ben egy bonviván sincs, cllonb-n 
van hat komikusa.

KOVESSY ALBERT 
emlékezetére ma délelőtt gyász
istentisztelet lesz a szegény- 
háztéri templomban.

A RENAISSANCE SZÍNHÁZ
ma a legcsöndesebb színház, ahol 
a „Waterlooi csata“ nagy sikere 
miatt megszakadtak az új darut) 
próbál.

A „MARICA GRÓFNÖ‘‘-T
második szereposztásban 
Margit fogja játszani.

• Az „Erényiné Rossl Rosina" áll. 
cng. magánénckiskola 1921 január 1-én 
uj jelentkezőket vesz fel. A havi tan
díjban a hangt’cjlesztés és hangképzé- 
son kiviit a szerepek és dalok betanítása 
is bentoglaltaíik. rEzsóbct körút 40—42. 
Tel.: J. 106—96.

Lehet, hogy egy-kettő itt is marad, expressz ivo.ad című vígjátékul is
1 megvették láttatlunpan. Ilyen n'<g>i 
hitele, van a ml Búsunknak Becs-— L's a Király Színház újdonságát

— Hol vannak ők még attól. A ben. 
Mflrica ugy fest, hogy két százszor \ 
ugy elmegy, mint a pinty es akkor \ 
azután az eddigi tervei; szerint a 
„Szulamit"-ol újítják fel hövessy \ 
Albert emlékezetére.

— Szegeiig öreg Kövcssy! Hát ő is 
elment.

_ El, szegény. De bizony már jó 
neki, mert a drága jó Albert bácsi 
az utóbbi időben nagyon-nagyon so
kat betegeskedett és busongva ült 
a Kövessy-asztal főhelyén, ahol dél
utánonként körülvették jóbarátai.

— Hát még mi a hír.

— Ne kérdezze. Tudja, r hogy el
mondok mindent szép sorjában, csak 
ne türelmetlenkedjék. Hál tudja 
ugy-c. hogy a Belvárosi Színházban 
Lakatos László „Fej vagy írás' cí
mű darabja következik, 
az egyik főszerepet Csathó Gitta 
látssza. Fogadni mernék, hogy maga 
nem tudja, ki is uz a Csathó Gitta. 
No lássa, majd én megmondom. 
Bartha Istvánnak, a kiváló karmes
ternek, a genfi városi színház fo- 
zeneigazgatójárnak a felesége, aki 
olyan nagyszerű színésznő, hogy 
muga cl fog ('múlni a csodálkozás
tól, ha meglátja. Aztán meg hozza 
olyan gyönyörű szép, hogy öröm 
nézni.

— No végre egy szerencsés felfedezés.

— Micsoda felfedezés! Csathó 
Gitta régi színésznő. Nem latta a 
„Jégcsap**-ban  meg a „Szépség
ben. Ott már tapsolhatott v^na 
neki, de maga csak u,z „Uvcgcipo -t 
nézi meg.

— Bár én nem nédem meg a.l sem.

— Az már más. Én se. De s^11' 
boton este itt róttál.- b/,r.''s 
mingyárl meg is vásároltuk Becs 
számára, ha magánál; nem is tet
szik. É * * ------- ------

Ha Pesten is ilj/cii hitele volna?

— Mafia nevelni fon. Mert igenis 
van. Faludi .Jenő hús-millió előle
get adott, a déréi Búsfekrtén''k a 
darabra, amit most már rövidesen 
színre leli hozni, hogy jó legyen a 
húszmillió. De ha már itt toriunk, 
azt is elmondom, hogy Török 
Rezső is kapóit előleget uj darab- 
ía— ...a.............../.•„ , /------- előleget,

hú
ré ni 
lesz.

hezsu is napon cioicgci uj <n 
' jóra, mén pedig olyan elő 
amelyből fíúkosszenlm ihályon,
zat meg földel vesz és igy 
vágya teljesüt majd. Kisgazda

— Valami pírt y ka féle vau-cl

— Az mindig akad, tudja. Szóval 
a.z ifjú forró szivü bonnivá ii nagy 
hévvel udvarolt a primadonnánál; 
és igy most már a bon virág rövi
desen hajóra száll, ú kel a t< < (te
rén és megkéri kezét, nos, ne ijed
jen nug — a primadonna — lánya, 
nak. <■

— Bravó! (írahdúlok! .Idán int a afil 
is elmondom, ha érdekli, hogy Vadig 
Ilona minden áldott, nap kap egy isme
retlen tisztelőtől tíz darab linóm omlós 
túrós süteményt. Járjon utána, /. < küldi, 
mert én nem lilátam kinyomozni.

— Mi van még?!*...
— Végezetül elmondok magának 

egji viccet, hallgasson ide. Szirmay 
Vilmos, a Városi Színház pompás 
humora kémikusa, a minap estefelé 
nagyban keresgél valamit az And
rássy utón. Arra megy a másik 
hómikus. Horli Sándor és meg
kérdi tőle:

— Mit keresel Vili?
— Elvesztettem egy arany liz- 

koronást.
— És tudod, hogy*  hol vesztet

ted el?
— Hogyne. A Tisz" Kálmán téren.
— Hát akkor miért keresed az 

ra, ,w ............. ■■■„ "Ion? - I.Mcióhnél-
• u iimuiaot eszncK es nanyon mén szm. l!s linriu teljes tcnyrii l. mlm tini ti. ......
vágnák elégedve Magyarországgal, ment, Bús Fekete László „lailxsi. Meit itt nlagos can.„Bárizsi:

aenaissanca Srinház
Lengyel Menyhért komédiája

A Waterlooi esata
* A Vígszínházban Fedák Sári a Jövő 

héten az Antónia címszerepét játssza. 
Fedőt; Sári Amerikából hazaérkezett és 
mielőtt az .lntónia bécsi próbáin rószt- 
ve«z, a Vígszínházban néhány estén el
játssza legnagyobb sikerét, Lengyel 
Menyhért nagyszerű vígjátékénak hős
nőjét, Antóniát. A Vígszínház játék
rendje ■ héten igy alakul:

Hétfő, december 29-én: A tükör
folyosó.

Kedd, december 30-án: Antónia.
Szerda, december öl-én este 7 óra: A 

tükörfolyosó, éjjel lO’.i óra: Antónia.
Csütörtök, január 1-ón este: Antónia, 

délután: Hübelo Balázs.
Péntek, január 2-án: A tükörfolyosó. 
Szombat, január 3-án: Antónia.
Vasárnap, január 4-én este: Antónia, 

délután: Az iivogcipö.
A jegyek árusítását már megkezdték.
• Újév napján 75-ödször adják a Ki- 

rály-szinluizhau a legnépszerűbb opc- 
rettsikert, a „Marica grófnő‘‘-t. Kál
mán’ Imre legpompásabb operettjét,

| mint minden este, ezúttal is a diadal
mas premier égj iittvse Játssza: Lábass 
Juci, Vaály Ilona, l’almay Ilka, Kiss 
Ferenc, Rá lkai, Latabár. Vendrey, 
Szirmai, Ruskó. A hét minden estéjén 
..Marica grófnő-*,  most vasárnap dél
után a példátlanul kedvelt Zorkovitz- 
operott, az „Árvácsku", amely 150-lk 
előadása fölé közeledik.

JngCiSí
• a világ kedvence

az Urániában ésa 
Royal Apollóban 

lép föl pénteken

AflandrlfllHu
fószerepében
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• Alpár Gitta csodálatos hangját, tü 
neraónyes koloraturniüvészetél orkán
szerű tajjsok honorálják a Városi Síin- 
hds pompás uj darabjában, a Krizán- 
lémben. Minden énekszáma sláger, nyolc 
toalettje szebbnél -szebb látványosság.

• A vörös ember. Drégely én Liptai 
bohókásnn vidám romekmüvo természe
tesen a jövö héten is minden este sziuro- 
kerül a Magyar Színházban. Állandóan 
táblás házak, rngyogó jókedv. A Ma
gvar Színház elismerten legjobb víg
játéki előadása: M. Makay Margit, T. 
Forrni Rózsi, Gombnszögi Ella, Törzs 
Jenő, Z. Molnár, Toronyi, Kertész.

A fakareskedOk 
u| szakma-bankot alapítanak 
A Mobilbank tőkeemelés és átszervezés előtt - 

Fónagy Hladér nyilatkozata az uj Fabankról

• Kedd, „érd*.  MtlWrWfc 
vasárnap KrhanUm, A'rftfor Mihály 
dálmas opcreWo kvrffl ez;nre a yarori 
Színházban. Főszereplők: Alpár aio 
Viph Manci, Moln,ír yora, CXl(“ 
nme, SH*?n»  Józeet, ÖUrrlpo Kora“) 
Szirmay Vilmos. “•''Mrej,

legutóbbi napok Horún több oldal-

Pola 
Negri

e héten mutatkozik be, mint

spanyol táncosnő

• SeUv<«iter.6J1 a VlenMnhf.
ín* ”' / : '?»“ szerdán éijn
10/. órai kőnknél Antónia kert! 
színre. Fariak Hári felléptével. Este 
kivételesen 7 érni kondéssel — A 
foluoKót Játsszák.

• A Sasfiók SOMk, ünnepi előadás, 
JovS szombaton ünnepi előadás lesz a 
Magyar Színházban, üostand viláchirt 
drámai költeménye 300-adszor keiül 
színre. Az előadás egyik föérdekossége 
hogy a oimszeropet annak kreálöia! 
Törzs Jonö játssza, aki a szőrénél 
280-szor eondkiviili sikerrel játszotta. A 
darab tShbi fdszeropét. is lehetőleg ami! 
Játsszák, akik a darab bemutatóján 
rfsztvetlok. Az előadás ünnepi keretet 
között fog lefolyni.

• KI babája vagyok én n szezon Ing. 
nagyobb vlgjátéksikere. Párisian me
rész. franelitann vidám. A jövő héten 
hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap

«inro n Bp,v,iro«> Színházban. 
(Titkos Ilona, Tóth Böske, Hahnel Aran
ka, Kertész Dezső, Tarnay Ernő.) A 
hét többi estéin: kedd, csütörtök, rzom- 
bat. a példátlanlu mulatságos és ked
velt „Olasz asszony". (Titkos Ilona, 
Bóth Klári, Hahnel Aranka, Kertész 
Dezső, Rubinyi, Gárdonyi.

• A KirAly.SzInliáz heti műsora. Hét- 
fő: Marica grófnő. Kedd: Marica grófnő 
(’48 órakor). Szerda: Marica grófnő (7 
órakor). Szorda éjjel: Postás Katica (11

szerdán éjjeloddig igen sok esetben csak kerülő, köz
vetett utakon mentek végbo s ezáltal az 
egész fakoreskodelem menetében bizo
nyos nehézkesség, vontatotteág állott elő. 
Ezt a helyzetet megszüntetni, illotve 
jobb, egészségesebb alapokra fektetni 
volna hivatása a most megalakítandó 
bankszervozetnek.

az elmúlt, évek ; — Jómagam több mint tizenöt osz-
.wna,......nuaau,aa, gazdasági kar | tendeig dolgoztam a íaszakmában, a 

riérjo felhagy az évek óta tartó pata-! helyzettel meglehetősen ismerős vagyok, 
szivitásával s ismét meg fog jelenül a' s így, mikor a fakereskedelmi érdckelt- 
fakcreskodolmi szakma élén, ahol egy- i ségok részéről többen érintkezésbe láp
kor szinte diktátor! hatalommal felni-1 tek velem ezzel a tervvel, én azt mln- 
házva hadakozott, s vezetett szenzációs , deliképpen életrevalónak s mogvalósí- 
kimeneteJű börzoi csatákat. Fónagy tnndónnk tartottam. A további moglw- 
Aladár, akihoz az elterjedi hírekre vo-' szélések során, mikor a részletekre ke-
natkozóan kérdést intéztünk, a követ- ! rült a sor, némi meggondolásra adott
kézéi információkat adta. j alkalmat az a körülmény, hogy egy na-

Tény, hogy a fa kereskedelmi érdé-' gyobb bankszervezotnek a felállítása ma
kéltségek körében már hosszabb idő óta igen nagy befektetési öeszegeket igényel 

> felmerüli az a gondolat, hogy egy na- ■ s így nem lenne-e célszerűbb egy már 
gyobbszabású bankszervozet létesüljön,' meglevő, működő bankszervozatet c 
mely főként az export- és importkeres- i célra átszervezni s megfelelően beállí- 
kedolrni ügyletek httelkérdéseinek hho-i tani. Így támadt azután az a gondolat, 

'nyomásúval foglalkozzék. 'hogy esetleg a vezetésem alatt működő
Eddi? ugyanis főként az import iák' - , Mobilbank alakuljon át a fakereske- 

i érdekeltségek közös lebonyolító 
tank szervezel évé. Természotesjen abban 
\7. őseiben a Mobilbank kénytelen lesz 
tőkét emelni a a jelenlegi szervezetet 
megfelelő módon kiegészíteni.

- Egyébként a fakoreskedolmi éirde- ■ —:---- ttaui]a ux
kéltségek legutóbb egy bizottságot ala- j órakor). Csütörtök d. u.: Három a kis- 
kítottak. s küldtek ki e tervek közelobbi (8 órakor mérsékelt hclyárakkal).
niogtárgynlása érdekében. E bizottsággal i Csütörtök este: Marica grófnő (V»8 óra- 
állandóan érintkezésben vagyok s előre- ■ kor). Péntek: Marica grófnő, f 
láthatólag már rövidesen bizonyos kon-! Marica grófnő. Vasárnap d. n.:

A . ____ ,_  ...
ról olyan birek merültök fel, hogy a fa- 
kereskedelTni érdekeltségek szükségesnek 
tartják egy nagyobb bankszervezot meg
alkotását, s őrre vonatkozólag többók 
között Fónagy Aladárnak, a Mobilbank 
jelenlegi elnökének részvételére is szá
mítanak. A hírek tehát azt jelentenék, 
hogy Fónagy Aladár, 
egyik legkimagaslóbb

♦ RózMheg.vl Kálmán M Molnár
Aranka — ------- -
„Cigány" hétfő esti előadását. A .Nem
zeti Szinhdz nagy művésze a Ci£/rfnv 
ciniozerepében. egyik legragyogóbb sike
rét aratja, mig Molnár Arankát a fő női 
szerepben ünnepli a Városi Sziah"z kö
zönsége.

• A Nótáskapltány hete lesz a Fő«d-
roxi Operettszinház jövö hete is. Har
madik jubileuma után ia mindon este 
zsúfolt ház tapsolt a pompás operett
nek. Péchv Erzsi, /fillér Irén, Fejes 
Teri. Tolnán, Halmay, Ujoáry, Zátony, 
Mái fi és Latabár njabb ós újabb sikert 
szereznek a Nótát kapitdn ynak. \ rpót- 
nup délután a Drólistótot adják mérsé
kelt holyárakkal. nyújtani képes a ezenkívül pétiig itt Bu-

fcllépése avatja Ünneppé a reskedelcm a nehézségek egész sorával dél.ni 
......................... ..... 'volt kénytelen megküzdeni, amíg a j hr,,b •• 

Szomszédos államok területén vásárol' ' 
famennyiségekéi rendeltetési helyükre j 
elszállíthatta. Hogy ne mondjak mást, a 
hitelkérdések rendezése, a szükséges ga
ranciák megszerzése a legtöbb alkalom-

■ mai kisobb-nagyobb hűen-vonóval h nc-
• hézséggel járt, s az ilyenformán támadt i 
késedelmek korántsem szolgálhattak a 
fakeroskedelem előnyére. Kézenfekvő uiuhwiuk umr iwiuctcu u«<vu.tvo *«u ; —
volt tehát a gondolat, hogy egy oly I krétumok is ki fognak alakulni a tár- | *a y’ orakor 
baukszerv létesüljön, mely elsősorban í gyalusaink során. _ _ i

’ rendelkezik mindenütt az utódállamok - ' “
ban oly megfelelő nexusokkal, hogy az 

t eszközölt vásárlásoknál késedelem nél-

— Hogy a mostani Fabank nincs ki- Marica grófnő, 
szemelve a szóbanforgó szerepre, annak • A Magyar 
egyszerűen az az oka, hogy a Fabank , Hétfő:

Szombat: 
: Árvács- 

mérsékelt helyárakkal). 
Marica grófnő. Hétfő:

Színház heti
A vörös ember ('48

műsora, 
órakor).t eszKozort vasanasoKuai Kescueiem nei- egyszerűen uz uz. uuk.v u x auaua | axhu. «;iutwr oraKorj.

• kül a szükséges hiteleket, garanciákat igazgutósága csak egy töredékében kép-, Kedd: A vörös ember. Szerda este: A 
vörös ember ('/«8 órakor). Szerda éjjel: 
A nagyhercegnő és a pincér (11 órakor). 
Csütörtök d. u.: A válóperes hölgy (3 
órakor mérsékelt holyárakkal)*  Csütör
tök este: A vörös ember (J48 órakor). 
Péntek: A vörös ember. Szombat: Mvij- 
rös ember. Vasárnap d. u.: A kis íord 
(3 órakor mérsékolt helyárakkal). Va
sárnap esto: A vörös ember. Hétfő: A 
vörös ember.

• A Belvárosi Színház heti műsora 
Hétfő: Ki babúja vagyok én ('48 óra
kor). Kedd: Ar, olasz asszony. Szerda: 

| Ki babája vagyok én. Csütörtök d. u.:

_______ „ _________ ______ __viseli a faérdekelt-ségeket, míg a most
• Hzlklay József legkacnglnlóbh ala- dapesten elvégezheti a szükséges in- , megalakuló bankszervezet teljca egtSszé- 

kitása Rendel Erim a Krizonlénibcn. kasezót az eladó számára. A hitelnyuj-1 ben a faszakmának lesz a lebonyolító 
Minden szava harsogó derültség,^ niin- (ások s garanciák, valamint inkasszók szervo, 
dvn 1:'n'*a  frenolikus siker.
Xrinhds hatalmas nézőI<• re 
vlssvbnngzik a jókedvtől a 
előadásai alatt.

A Városi ‘ 
egész este |
Krizantém

A legszebb

Nosloukin Hssenko mm

• ••

Elet... Halál...!
Kamara, Corso, Omnla

Glória Swanson megmutatja 

milyenek az amerikai lányok?
• Szilveszter éjjel a Király Színház- 

i ban fnáaoilik előadásként 11 órás kez
dettel Zerkovit® Béla legújabb sikere.

| a Postás Katica kerül szinro a Blaha I 
Lujza-szinház müvészovicl. Az iinnopi

• Sxllvesoter éjjel a Magyar Színház
ban második előadásként 11 órás kez
dettel az Idei szezon egyik legvidá
mabb sikere, A nagyhercegnő és a 
pincér kerül színre a Belvárosi Szín
ház művészeivel. A harmadik lel vonás 
nevezetes orosz bárjában nagy kabaré- 
előadás nz Unió-szinházak legkiválóbb 
művészeivel. Az ünnepi előadás érdekes
ségét növeli a szilveszteri sorsolás, 
mélyítők szerencsés nyertesei a Magyar 
Színház lű25-ik évi minden bemutató
jára és nyilvános főróbájára szóló bér
letet nyernek. A páholy és földszinti 
közönség egy páholyt, vagy a zsöilyét, 
illetve 2 tárni úszókéi, az erkély és 
karzati közönség 2 erkély és 2 karzat
jegyet nyerhet. A sorsolást Titkos Ilona 
végzi, nki konferál és újévi köszöntőt 
is mond.

* Vl<h Manci a legvidámabb szubrett, 
négyszer ismétli meg minden este a 
Krizantém híres rruuciu-angol-magyar 
láncól a Városi StiHhdzbtni.

elöndás érdekességét növeli a szilvesz
teri sorsolás, melynek szerencsés nyer
tesei a Király-Színház 1925-ik évi min
den bemutatójára és nyilvános főpró
bájára szóló bérletet nyernek. A pá
holy és földszinti közönség egy páholyt 
vagy zsöllye t, Illetve 2 tánilússzéket, az 
erkély és karzati közönség 2 erkély és 
2 kárául jegyei nyerhet A sorsolást 
Honthy Hanna és Somogyi Nusi 
tik. Konferál és újévi köszöntőt, 
Borosa Géza.

• Gáléit*  Ferenc estéről-estére 
hódítja a közönséget a Krizantém Vá
rosi Szinhdz előadásain.

V07.0- 
mond

meg-

I . ...... .... .■ - • • •
; vidámabb operettsikere a „Postás Ka- 
• tioa", amely eddig állandóan táblás há
zakat vonzott a Blaha Lnjza-szinhnzba, 
ezen a héten is minden este folytatja 
diadalmas pályafutását. A „Postás Ka
ticáit, amelynek sikeréről városszerte 
beszélnek, természetesen továbbra is a 
hódító premier együttes játssza: Honthy 
Hannu, Somogyi Nusi, Rozsnyui Ilona, 
Sándor Gizi, Borosa Géza, Gőzön, Ihász. 
oRtt, Holtai.

• Molnár Vera maga a pajkos tavasz 
a Krizantém bájos amerikai bakfls szo- 
repébon. Szenzációs dzaing-táncát. tom
bolva ujráztatja a Városi Színház kö
zönsége.

• D'Arrigo Kornél hármas szerepe 
külön szenzációja a Krizantétnnck, a 
Városi Színház nagyszerű operett-újdon
ságának.

Zerkovltz Róla legújabb és lég- ; nagyhercegnél és n pincér (3 órakor 
irrtrtrtl. r.r.rt«»rtf f ^;irrtrtr> r. TT . ... ... .... -................. .

i ■ JWh JVbir^r.V. ,

»XYLOS«

mérsékelt holyárakkal). Csütörtök csíp: 
Az olasz asszony. Péntek: Ki babája 
vagyok én. Szombat: Az olasz asszony. 
Vasárnap d. u.: Mihályiné két lánya 
(3 órakor mérsékelt helyárakkal). Vasár 
nap este: Ki babája vagyok én. Hétfő: 
Ki bubája vagyok én.

• A Blha Lujza-szinház heti műsora. 
Hétfő: Postás Katica ('/»8 ómkor). Kedd: 
Postás Katica. Szerda: Postás Katica. 
Csütörtök d. il.: Postás Katica (3 óra
kor rendes holyárakkal). Csütörtök esto: 
Postás Katica. Péntek: Postás Katica. 
Szombat: Postás Katica. Vosárnup d. u.: 
Fügefalbvél (3 órakor mérsékelt hely
árakkal). Vasárnap este: Postás Katica. 
Hétfő: Postás Katica.

ÍÉlJbWiSsS
fej

SZAB.

BÚTOROK
KIVÁLÓ MINŐSEGÉT A

E‘

HAZAI FATERMELÓ RT.
,-rU»<«owaC>uwi»ow>e.iwan»m

^TrantJlja

Tiirnsal.ud m amerikai i/mglluniU is 
a viláuliirü augoi dertyn

___ Bemntalta , jUv

Kamara, Omnla, Corso

VÁROSI ÜZLET:

V, Nádor u. 18. szám 
Telefónsxám: 8-79 Fiatalot.Ude

kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kalder- 
ling HYVARJON •*P« 4“5re’ íffl.’ 
K 30-000. főraktár: Török-gyó^diertár. 
Király acca 12. szánt. •Jgdgy

szertár, Andrássy út 20. szám

Fradi — Smoking
Malin Testvérek IV, Haji a- 3. Tel. IW-f*
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HÍREK
— Mihasxna András. Tegnap lót- 

lam. Kinn! a Szent László utón, az 
éngyalföld egyik rejtett zugában, 

ahol keshedt., sánta házak nyomo
rodnak a szeunyvizgödrös udvaro
kon. Fclgyürt bundagallérjából csak 1

Lövöldöző őrült 
a Ferenc Józtef-hid tetején: 

Izgalmas életmentés reflektorral és tolóléirával — 
A bátor tűzoltókat a tömeg lelkesen megéljenezte 

Vasárnap délután négy óra tájban lö-1

- Muftiié » felééi ., .| írják: 
\ eres családi dráma töri ut kará< a uy 
előtt, való napon Ra lkcsburgban. GyÖ. 
ick József 45 éves Vasút vendéglős haj
nali 5 órakor leszúrta még ágyban 

, fekvő feleségót. A házaspár három kis 
| gyermeke ugyanabban a i&znhálraii 
aludt, a zajra felébredtek <*s  V -'. , i.f l 
lett, nézniük a borzalmas jclonettit. Két 
órával később Györek lladkersburg kö
zeiében belevetette mag.4 a Murába, de 
aztán megint pártra, úszott, mire u 
csendőrök elfogták. Kihallgatásakor azt 
mondotta, hogy íiii'gi’oufolt s • |
cselekedett. Elcln’e agyon akatra ütni 
három gyermekét is, de utóbb meggon
dolta magút. Az asszony karácsony 
első napján meghall a kórházban. Gyö- 

, rek 'szakos ember volt és fel 
landóan féllé kenykedésével 
Egyszer nuir, novemberben 
késsel a feleségét, ükkor a 
beteg klinikára vitték, de november 
22-ikcn felesége kivúmágára elengedték 
onnan.

I —- Nagy snfc-lopúa egy génuai 
bankban. A génuai Kanca Comnwr- 

I cinle*  páncél ‘ermeben :< ni hatra 
virradó éjjel nagy lopási, követtek 

[ pl. Huszonhárom fülkét feltörtek ‘ 
; és kifosztottak. A kár nagyságát 
I még nem lehetett megálló 
- de a kirabolt, fülkék közt van egy 
i génnai hajótulajdonosé, aki ott 3 
; milliói írót őrzőt,t és az év végén 
akarta kivenni1 esedékes tartozásai
nak kiegyenlítése céljából. \ tq|va- 

! jók egy földalatti, fölyoaón jiúpt- 
' ,^.e !! bank páncéltermeibe. A
> rendőrség üldözi -a tolvajokat, de 
í eddig még nyomukra sem akadt. 
1 — öngyilkos kcnyeresleáuy. Máj t tiyi
1 Lujza Jceiy eresleúií l elsői rdl gór Í8. 
szám alatti lukasán öngyilkossági, száu- 
dékból lugkőoldntot ivóit. Súlyos sérü

lésekkel szállították ,i Pókus-l órházba.
__ Gouid asszony sclycmlia rí fiijai.

Goúld EJiih asszonynak. Fiánk .1. 
az ísiiierl anivcik;'i náliob el- 

(1 • ségének harisnyái l 
logldlkozlíiHnk a páriz^ 
z " nld iáin h asszony
y hónappal ezelőtt egy pá- 
üzletben, 80 pár seljeinhnris- 

nyat x’a&árolt és az árával adós ma
radt. A cég a számlát a. nő férjélirk 
prezeniálta, ■ oki azonban’ Inegt*)-  
gadta » •vzárnhi kicgvvi•■Ihé-á , mmí. 

! ini.pt mondta, válópert, iuditoti u 
telc.ngé ellen. Az üzlet 

<ú’re • Goukl -asszón.v I póri 
róság el is marasztalta a harisnyák 
aranak megfizetésében. (hujidn,*  
nicgiriebbezie az Ítéletet, de a fel
sőbb bíróság tegnap megerositelte 
az elsőfokú bíróság Ítéletét, tehát; 
Gonldne maga köteles kiegyenliieni 
a számlá i. Goujd asszony nem hag\- 
ja annyiban a dolgai, . méri mo.-t, 
mar ierjót akarja beperelni, hogv 
az fizesse, meg a 80 pár harisnyát.

Ongyjlkosság*.  Vasárnap . d^luisn 
Zöldi Fcrcmc 2tj éve., bronzmave. luka
sán ismeretlen méreggel . r;-.,/le
"'•■'--ai. \ kihívott mentők gyo íormo- 
sást alkalmaztak én uk öu<fy Ikcs ,»,ni- 
bert a Rókus-kórhúzba, szúllitolták

— Nemes Nagy Zoltán dr. \ ita m aub- 
lls cimü könyve a napokban haryj.i t-| 
a sajtót. A könyv a nemi élet fizjtiió'.-ut- 
jat és patológiáját tárgyalja. A i 
aki ideggyógyász, főorvos, k*  t. évtizede-, 
tudományos kutatásainak és praxisa- 
uak szűrőjén keresztül túrja lel az .ai. 
a titkokat, áinelyeku<k litpl 

' ellen harcol. Komoly Jjézagix 
kát irt Nemes Nagy dr. ; 
kétségtelenül a legÓTdokesebl 
moly a legutóbbi időben ni

’XduaKxanwivz-A'7

is 'észrevétleniil megközeliteulök a még 
mindig mozdulatlanul fekvő embert, 
akinek kezében ott csillogott a revolver.

| Az egy:k tűzoltó levetette azbeszt- 
köpenyét és rádobta az illetőre. Fgyan- 
ebbon n pillanatban pedig mindketten 
rávetették magukat, a fiatalembernek 

felírni- ( ideje som volt ellenállást kifejteni, a 
revolvert máris kicsavarták a kezéből, 

a I A két tűzoltó most hevederekkel meg-

- klviaSzkolt, félelmetesen /eA*cte  ; v.ildözés zaja erődítette össze a Fereuo
,«v» — rssv •••■• - -- - - . ■ ---..... —.v. A SZÍir-

Zordon biztos-ur külseje volt, amt külő homályban egymásután négy íob- 
clárulta, hogy olyan helyen áll bánás látszott, a Pest felöli jobboldali 
posztot, ahol a széles váll kölcsönzi pillér tetejéről és a négy lobbanást
- tekintélyt. Ahogyan állt és szem- ■ fegyverdurrauás követte. Kétségtelen

.......... ' vo|f, hogy valaki észrevétlenül ’
szőtt a pillérre éó ott lövöldözik.

Rendőrök azonnal megszállották a . __ _______ ___  ___ _ ,UVfc-
pillér alját és a tűzoltókért telefonál- . kötözte a fiatalember kezeit, lábait és 
tak. A tűzoltók Szilvay Kornél főtiszt * ....................
és Sturm István segédtiszt, vezetése 
alatt tolólétrával vonultak ki a hidra, 
hogy a lövöldözőt lehozzák. A tiszti 
kocsi reflektorával végig világítót Iák a 
pillért és közvetlenül a turulmadár 
alatti peremen láttak ogy embert, aki 
rendkívül veszélyes helyzetben, hosszá
ban elnyúlva feküdt a perem szélén. 
Amint a fénysugár elérte, az illető föl
ugrott, kalapját, széles ívben- elhají
totta és ordítozni kezdett:

— Mindenki ellenem van! Mindenkit 
lelövök!

A tűzoltók a tolólétrát fölállították és 
fíódis István és Sör Kálmán tűzoltók 
önként, vállalkoztak, hogy fölmennek az 
emberért. Az expedíció nagy veszéllyel 
jú^t, mert valószínű volt, hogy a re
volverben van még golyó és a fönt 
tomboló ember eset lóg rú lőhet, a tűz
oltókra, akik a szűk létrán nem is véde
kezhetnek a golj-ók ellen. Mzllvay fő
tiszt nem is engedte meg 
nak, hogy Induljanak, 
perc múlva az ember 
feküdt a peremen és 
maradt. _______

A két bátor tűzoltó >‘kkor óvatosan, tömeg nézte ... ...........................
minden zajt kerülve fölkuszott. Sikerült I oltókat lelkesen megéljvnezte.

n KlViaSZKOt-l, /Cl’ urivivnrn /vnvw , «>>iUu»*N  zaja CNOCllloue OSSZA 
bajuszának két ága, meredt előre. ' Jőzsef-hld környékén járókat.

Itlődött a világ folyásán — egy mel- 
lékuccából négy-öl maszalos ucc<>- 
kölyök jött éktelen lármával. Ha- 
risniiaszárból. rongybol készült lab
dával játszottak. És amint remiit a 
labda, nekiment egy kis bódénak, 
amelyben cukrot, kenyeret, cipo- 
madzagof, krumplit és más lias^"os 
dolgokat árul egy asszony. A bódén 
finrő kis üvegablak. A labda, egye
nest annak repült. Csörömpölés. 
Lárma. A gyerekek szétrebbennek.

I termetes bódés-asszonyság átko- 
midik. A biztos-ur elindul „a tett 
színhelye" felé. Hugik gyerek löta- 
volon kiviil érezve magát, kiölti a 
nyelvét, szamárfület mutat feléje:

— Jd... András... Mihaszna And
rás... Mihaszna...

A rendőr mérges lesz. Tiz-husz 
gyors lépés a dobbanó csizmában és 
már keze között van a csufolódo 
gamin. ,

— Jaj... jaj... biztos-ur... ne 
bántson... — sivalkodik a gyerek-

— Bcviszlek... — mondja a ren- 
dAr és megmarkolja erősen a kar
ját. A kölyök éktelen sivitozásba 
kezd: . .

— Jaj.. agyonver az apam... — 
é, ahogyan megy a nagy fekete ren
dőr mellett, minden lépésnél ki
buggyan száján egy-egy szó. — 
ffgyis mindig mérges... mert... 
Hmo, munkája... nem dolgozik... 

kap munkát...
A rendőr ránéz a gyerekre. Azután 

fitcffdll.
«r Mfcaoda ar apddf 
^•Segédmunkás,,, — szepegt. 
A rendőr elengedi a karját. A gye- 

reh nem mozdul. Rezekctve áll.
** No, eredi mondja a rendőr.
'A'gyerek nem hi»z a fülének. 
w- íflmehetekT — kérdi. ?

A fenébe — mondja ki a saeu- 
iencidé bölcs egyszerűséggel a biz- 
ioe-ur,

A gyerek loholni kend, de a ren
dőr utána kiabál:

A

Szilván
a tűzoltók

on) ig néhány 
ismét véglg- 
mozdulatlauul

a váltakra véve lefelé indultak. A fia
talember most ismét ordítozni kezdett:

— Gazemberek, ti is engem aknrtok 
bántani! Mindenki engem bánt! Ti is 
meg vagytok vesztegetve!

A rendőrök már 
telefonáltak, mert, 
hogy őrült ember 
tetején.

•Tó tiz percig tartotl, mig a két tűz
oltó a súlyos teherrel leért a hidra. Itt[ 
megszabadították köteléke tői a minden ' 
izében remegő fiatalembert, aki most i 
dühösen támadt megmenlőlre:

—"Magukat is megfizették, hogy ölje-! 
nek meg engem!

A Hzerencsótlcn embert a mentők vet
ték át. A kérdésekre zavaros válaszo- 1 
kát. adott, aunyit tudtak csak megérteni; 
belőle, hogy az anyja 
rületen van. Zsebeiben 
megállapították, hogy 
Rakovszky György 21 
szerelő.

A kétségtelenül ön és közveazélycs 
őrültet, a mentők a lipótniezöl téboly
dába vitték.

Az izgalmas életmentést ezrekre menő 
égig, mely a bátor tiiz-

előzőleg .mentőkért 
rögtön gyanították, 
lövöldözött a pillér

megszállott t>'- 
Ialóli. írásokból ' 
a fiatalember 
éves villany-1

JTe, gyere csak vissza! 
gyerek félösen közeledik.

— Hát tényleg nem dolgozik 
ofiádf— Átem.

A btatos-w benyúl a bundagomb 
hasítékába, ahonnan élőkéiül a je
lentés-notesz. A noteszből két gyű
rött bankó. Nem nagy, ötezres., Ki
simítja az egyiket. Odaadja a gye
reknek:

— Vegyél rajta cukrot...
A gyerek már nem is hallja. Ro

han, lobogtatja a. barna bankót. A 
biztos-ur visszateszi a bundahasi- 
tékba a nbteszt. Egy kissé szégyen
kezve, óvatosan körülnéz, hogy nem 
látta e valaki a tekintélyen esett 
csorbát. Azután indul vissza a 
posztja, felé.

A féli nap fénye, megcsillan a 
kardja markolatán. Rőt-vörös su
garak. táncolnak a Mihaszna And
rás bundájának gombjain és a ko
moran. dobbanó csizmájának tükör- 
fényesre suvikszolt szárain.

Sári Pál.

««

— Ripka kormánybiztos a várost B- 
listásokra vonatkozó iratokat kérte ma
gához. Megírták a lapok, hogy Földen 
Imrét, a bíróság visszahelyezte a Buda
pesti Székesfővároa Közlekedési Rt; 
igazgatói; izékébe, azzal. a. .megQkolúswal, 
hogy elbocsátása után — a törvény vo
natkozó rendelkezései ollepórc — 
lyét mással töltötték be. Á bíróság e 
döntésének hatása alatt a BESzKÁR 
azon B-listás alkalmazottai, akiket újon
nan fölvett tisztviselőkkel pótoltak, 
mozgalmat indítottak viBszahelyeztolé- 
sük érdekében'. Ezzel kapcsolatban olyan 
Ilirek jelentek meg a lapokban, hogy 
a belügyminiszter leiratot intézett, a 
fővároshoz, amelyben a BSzKB igazga
tóságának egyéni és vagyoni felelőssé
gét kívánja megállapítani. Kérdést in
téztünk ez ügyben Ripka Ferenc kor
mánybiztoshoz, aki a következőket mon
dotta munkatársunknak: — A belügy
miniszter ur semmiféle leiratot nem ju- . 
téiet-t a fővároshoz. A tény az, hogy ' 
én átiratot küldtem a polgármester ur- ! 
hóz, amelyben annak az igazgatósági ' 
ü!é« jegyzőkönyvének és azoknak fiz 
iratoknak megküldését kértem,, melyek ! 
a B-lfstások pótlására vonatkozó hatá
rozatokról szólnak. Amíg ezeket az ira
tokat meg nem kapom, addig természc- 

| lesén erről a kérdésről mást, nem mond
hatok. Felkerestük a BESzKAR vezér- 

| igazgató-helyettesét. Sitrfikay Istvánt
is, aki azonban kijelentette,' hogy ö a 
főváros 'kormánybiztosának leiratáról 
semmit, sem tud és az egész ügyről 
csak annyi tudomása van. mint arneny- 
nyit az újságokból olvasott.

— Nagy körvadászat Kecskemé
ten. Kecskemétről .jelentik: A kará
csony előtti napokban nagy kör va
dászat zajlott le Kohúrv Szentlörin- 
cen. A vadászaton a kormányzón és 
fiain kívül számos ismert ember és 
külföldi vendég is vött részt. Tgv a 
meghívott vendégek sorúban szore- 

, peltok Pékár Gyula. ZwVt’flp/ Tibor, | 
Józsua Kóborg herceg és még má
sok.

— Borzalmas vihar az f JI 
vidéken. Loudonhól jelentik: A vihar

— Felrobbant a Iőpo,rraktár 
bán. Tokióból jelentik: Otaru ki 
ben tüzérségi lőpor kirakodása közben 
robbanás történt. A robbanás folytán 
tűz támadt,, amely a városra is álter
jedt. Állítólag több szúz ember. adu- 
veszot-L

— A francia sajtó tiltakozik az Éclair 
elleni büntetőeljárás' ellen. Parisból je-> 
lentik: Az Éclair el Ion megindított vizs
gálatot tovább folytatják. A házkutatá
sok folyamán egy másik titkos irat is 
előkerült, amely a hadsereg vezérkara 

második osztályának tulajdona. A pá
risi Hajtószindikátus nevében Dcualecho 
elnök tiltakozó iratot nyújtott át Ilcr- 
riot miniszterelnöknek. Herriót válaszá
ban kijelentette, hogy a kormány több 
ízben került abba a helyzetbe, ami- 
lyck zavarták a tárgyalásokat. Á teg
napi nyilvánosságra hozott okmánynak 
különlegesen bizalmas, szövetségeskor,, 
jellege volt és ezért vele a szövetsé
gesek hozzá járuló su nélkül nem lehetett 
volna rendelkezni. Franciaország érdé- , 

| ke megköveteli, hogy az ilyen okmányo- 
I kát felelős tulajdonosaiktól ne. lehessen 
, eltulajdonítani, nehogy ők azokat vala
kinek rendelkezésére bocsássák. -A tit
kos okmányok kézrekerilői és nyilvános
ságra hozói ellen folytatott eljárás nem 
érinti a sajtószabadságot, amelyet a 
kormány a legszigorúbban *̂iz

— Tolvaj üldözés a Rákóczi téren. 
[Vasárnap reggel a Rákócz téri vá 
sá rohamokban Ákos Lajosnc érezte,' 
hogy a vásárlókosarába egy kéz I 
nyúl be és u ridikült, melyben hú 
rom millió korona készpénz volt, ki 
emeli. Ákosné megragadta az ide 
gon asszony kezét, aki azonban él
lökte Akosnét és futásnak eredi. A 
vásárcsarnok közönsége üldözőim 
vette-a menekülőt és a Rákóczi té
ren sikerült is elcsípni. Bevitték a 
főkapitányságra, ahol Molnár Bá
lint néni) k mondotta magát. Kihal)- 

, gatása során még vagy három iv- 
angol part--vet is hasznúit, úgyhogy valódi ne- 
• a wihnr. vét még nem is tudták megállási-

■

adu-

-------- ----------- ...... | vet még nem is tudtuk megállni.i 
teljes erővel tovább dühöng az egész, tani. A rendőrségen azt hiszik, hogy 
partvidéken. A Themse kilépett medré- az állítólagos Molnár Bálintnó ii.ijo- 
hől. Írország és különösen Belfast vl- j mordban meg tévedt. jobb családból 
dáké is sok kárt szenvedőit. Több mé- [származó no. oki. szégyenli u lu cél
lyen fekvő városrész víz aló került.

PHÖNIX
Bank ét Kereskedelmi Réttv -Tért,
működését megkezdte
•Miit saékMaAbnn VII. kerület. Bírni- 
tér 1 QÓSMÍ főfteiteg Móllá épülote)

i szármázó no, ui:i ..
'bevallani, őrizetbe vetlek.

Ingatlanok, földbirtokok. tlzlnti i; vetült*  
és átadási Bel- és külföldi kölcifönöjc 
••Ihclyazéso és fo!yosit;u?u, ingatlanokra 

és IngóNáípkni

Hócipő 200 ezer kor.
Sftrcinti «* .irtán cr javítás. VAO-'SX 
guinlü«<wn, $?er«c<bfe u< ca 5ü <»ovlei-ra..i) 
l-t«í ftrenr. tér >> Nt^yu. uru ucc> kSxiit.

I
i

| ■!» w—» re«.írw
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rSttJfafijetegségdi 
emésztik a ize; vezet erejét.

A legjobb ápolás és Kezelés mellett Is 
sz&Kség van arra, hogy a betegség és 
lábbadozástartalma alatta betegszer
vezetébe olyan Koncentrált táplálékot 
JnttassnnK, amely visszaad ja elvesz
tett erejét, fokozza ellenállóKépessé- 

gét és újraépítse a leromlott testet.
Ilyen erősítő lápner sa Ovo.-utftine, a reggeli é« uzeöh- 
natejhez 2—3 idvéskanállai .ővidezen talpraállít. Ara 
dobozonként37-400 éfi 64.600 K forgalmi adów.t együtt. 
Mintát és ismertetőt ingyen Fűid a Dr. Wander gyógy- 
szw- b tápsiergyár Rt, budapcst 100. posuhivatal

kézznölruhákáruhíza

IV. kerület. Király-utca 
(saroküzlet)

550.000
iini '
11 Ul télikabát

WHl ,é,’kabát velour-HŰI bői_____ __  850.000

NŐI
NŐI
SELYEMTRIKOT

jumper................... .mm.

HÁZIRUHÁK. . . . . .
OPÁLBLUZOK

legjobb minőségben .M

HSNHRBatal

téli kabát, príma . „„„
velour.................. 1,100.000
télikabát velőm
ből, szőrme nal- .___
lérral...........  1,850 000

180.000

200.000

MÁRTON

EPERJES 
velouf kabát 

150000 1,100.000

limit kapható rtgl Időktől bcuíP 
Waldheim-|ííe 

soványíló-tea 
Biztos hatású, igen kellemes ízű, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk alak érhető el. 
Kapható minden gyógyszertárban é 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Szent Péter gyógyszervegyészeti 

laboratórium
Bndgpgrf, Ifi- Filid írd sár 3L wént

Mawar- 
orsx&gon 
-lAtl 

SOFFÖMSKOUI!
LaHdltniaralaaan (tanít I

Ken kell reWta. mindenki tudja, hogy ■> 
oretaff l«®1»hb m»WI (eoífSrJall teáit- 
▼AapaJmk AStSi ke-Qteak ki. Még mindig 

a lóg olcsóbban tealtuak.
Levél válawMljeg ellenében.

VOL,Tavasa- Talefoaaaimmaaántai 8. WllfClJ*  Jé„, HMi.
■■tatatatamtataMtataataMtataataHtataBta
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Leányokat is gyilkolt
a münsterbergi emberevő
Újabb részietek a bestiális gyilkosságokról — Ember

vérrel trágyázta a kertjét
Szilézia határán tol is nagy megdob- bán teljesen szétdarabolva találtak, 

henést kelt a münsterbergi emberevő-; Az utóbbi esetben egy glatzimeszá- 
nek szenzációs hüncsote. 1 rosmestert gyanúsítottak, akit, bár ar-

Münstprberg egy kis sziléziai város, tatlanságát hangoztatta, több évi fegy- 
melv körülbelül két óra járásnyira van házra ítéltek. _
Borosaiétól. A tömeggyilkos Denke Ká-> T‘—’...... v -
roly mint ismeretes, december 21. és 
22-ike közti éjjel önkezével vetett vé
get életének. 1

A hatósúgok által megejtett helyszíni 
szemlén bebizonyosodott, hogy Denke 
kertész nemcsak nagymennyiségű sült [ 
és főtt emberhúst tartogatott lakásán, 
hanem az is, hogy ő maga állandóan 
emberhúst cvott, még pedig sok év óta.

Szinte érthetetlen, hogy a város rend
őrsége már évekkel ezelőtt nem lett 
figyelmessé Dcnke űzőiméire. Valószí
nű, hogy a jámbor és együgyű, magába 
zárkózott ember álarcában tudta magá
ról elterelni a gyanút.

Dcnke lakásán három fazékban Jött 
húst, és a fáskamrában egy nagy dézsa 
besózott húst találtak, közte emberi 
testrészeket. Denke gaztetteivel most 
több gyilkosságot hoznak összefüggés
be. Az ő áldozatának mondják azt a 16 
éves leányt is, aki több héttel ezelőtt 
a szomszédos községből eltűnt ég azt 
a 15 éves leányt is. akit pár héttel ez
előtt a Münsterbcrg melletti Neuhof-

SPORT

Denkeuek az utolsó időben már nem 
volt rendes foglalkozása. Egy kis darab 
földön kertészkedett és pár fillért kere
sett fatálak faragásával. Egész Münstcr- I 
bergben ismerték a kertjében tenyész
tett rhebarbarát.

Most kiderült, hogy ml növesztette 
azt oly nagyra. Dcnke ugyanis áldoza
tainak vérével trágyázta a növényt.

i A szomszédok elmondták hogy sokszor 
látták Denkét, amint zavaros, sötétvörös 
folyadékokkal öntözgeti kertjét. Csak 
azért nem tűnt fel nekik a dolog, mert 
azt hitték, hogy Dcnke kutyákat öl le.

A meggyilkoltak bőréből Denke szíjat 
és nadrágtartót hasított. Letartóztatá
sakor is olyan nadrágtartó volt rajta, 
melyet egy darab fejbőrrel foltozott 
össze. A fejbőrön még a hajszálak is 
láthatók voltak.

Egész Szilézia a legújabb bestialitá- 
sok felfedezésének hatása alatt áll s 
minden tekintetben a német rendőrsé
get. okolják, hogy ehez és a Haarmann- 
esothez hasonló borzalmak megtörtén
hettek.

I

iKlt. A bank vívóinak soriból korült w 
a győztes Tdncio, László, inig a bolr. 
■zósok közül ötöt ragadtak cl H 
tísztvieelői. ,lk

Részit Ies ér t d- •«t;» yek:
Gvizica: Tdvc-.o„ László (tanol-Ma- 

gyár Bank, 5 győzőkul.
2. Sziies József dr. (AugoLMoBrar 

Bnnk) 3 győzelem.
3. Kenő/. Elidro (Angol-Magyar Bank)

3 győzelem. 1
<■ Goldborger Jonő (Városi Bank) 3 

győzelem.
5. Kun Sándor (Angol-Magyar Bnnk) 

1 gyözelom.
6. Wvui .Béla (Angol-Magyar Bank) 

0 gyözelom.
A zsűri elnökei Werknor Lajos dr, 

Kovdcs György dr. ős Gombos Sándor 
dr. voltak, tóig a dijakat Herendi Ar
túr, a szövetség kénviselője osztotta ki.

Jég kok ki
BBSE—BDKE 6 t 2 (4 t O) 

Bírót Supptírt
BBTE: Schmidt — Szántó, Dobokay — 

Gál — Mayer, Korének, Matolcsy.
BLKE: Klacsmányi — Szerényi, Zsí

ros — Gallusz — Králik, Makk 1. 
Makk II.

A mérkőzés — mint az eredmény is 
mutatja — a BBTE teljes fölényének 
jegyében játszódott- le, mig a lágymá- 
nyoisak fiatal játékosai csak a második 
félidőben tudták némiképpen ellensú
lyozni a Tornaegylat nagyobb technikai 
fölényét. Két góljuk a BBTE hátvédé
nek védelmi hibájából keletkezett.

A gy" 
Mayer, Korévek és Dobokay, 
BLKE góljait...........................
ütötték.
X. Az, első 

mérkőzés újév __ _
mikor is a BKE ellenfele valamelyik 
gyengébb bécsi csapat lesz.

’.tös csapat góljait ■ Matolcsy,
~ míg a

Králik és Malik István

nyilvános koronghokki- 
napján lesz a’ nagy jégen,

Az MTK és a Vasasok 
győzelmei német földön 
Az MTK Elberfeldben, a Vasasok a Maina mel
letti Frankfurtban győztek — Az FTC, a VÁC, az 
NSC és a Szombathelyi AK külföldi eredményei 

lapunk zártáig nem érkeztek meg
I túlsóknak látszó három kapott gól. A 
j Vasasok góljait Abay és Takács lőttek. 
' örvendetes meglepotés volt, hogy Kel
eken a mérkőzésen reprezentatív for
rnál mutatott. Kívüle még Károly és 
Tomecskő voltak nagyon jók.

A magyar csapátok mái külföldi ered
ményei ismét szép győzelmeket hoztak 
a magyar sportnak. Lapunk zártáig 
csak az MTK és a Vasasok eredményei 
érkeztek meg, míg többi együtteseink 
külföldi eredményeit technikai akadá
lyok miatt nincs módunkban közölni.

MTK—Sport- und Spielvereinigung 
Elberfeld 4:0 (1:0)

A keményre fagyott talajon lejátszott 
mérkőzésen bajnokcsapatunk mindvégig 
fölényben volt- A gólok közül Orth ket
tőt, Jeny egyet, míg egyet Srnfrey lőtt 
tizenegyesből. A csapat friss kondíció
ban játszotta végig a mérkőzést.
Vasas—Eintraeht, Frankfurt am Main 

4:3 (3:1)
A Vasasok négy tartalékkal állottak 

fel mai mérkőzésükre. A védelem kissé 
bizonytalan volt, ennek köszönhető a

Vívás
A Pénzintézeti 

Sportszövetség kizárá
sos kardvivó-ver senye
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vízhatlan
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KSa«yg»b a bőre&. 
Kapható ntndenfltt.

A Pénzintézeti Sportegyesületek Szö
vetsége vasárnap délelőtt rendezte a 
Santclli-vlvótcreníben kizárásos kard- 
vivóverscnyét. Az élőmérkőzósek délelőtt 
folytak le. míg a hatos döntőmórkőzé- 
sekre délután került sor.

A evrseny az Angol-Magyar 'Bank 
kitűnő vívóinak győzelmével

Karácsonyi ajándék

Kiéin Antal
l)nmvu«tő: Qunxcti

cikkeket hölgyek, urak, gyermekek, további 
háztartási alkalmazottak részére 

legjobban vásárolhat

dlvatáruhézában
Király-utca 53 (Akáteíau. sarok)
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