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Bárczy, Ugrón, Rassay
a Jobb- és baloldali szélsőségek ellen

Zászlót bontott a fővárosi Szabadelvű Párt
Éber Rutai a kurzus gazdálkodásáról

Vasárnap délelőtt U órakor az! 
Erzsébetvárosi Kör egyik zsufoláig 
megtelt dísztermében zászlót bon
tott a Fővárosi Szabadelvű Párt. 
Az uj párt, amely rövidesen az or
szágos politika kérdéseivel is fog
lalkozni óhajt, egyelőre a fővárosi 
választásokra szervezkedik Bárczy 
István, Heinrich Ferenc, Rassay 
Károly, Sándor Pál és Ugrón Gá
bor nemzetgyűlési képviselők és 
Márkus Jenő v. tanácsnok vezetése 
alatt. A zászlóbontást nagy érdek
lődés előzte meg már csak azért is, 
roert á npgyg^ilés BZÓnotort hiva
tottak voltok válaszolni a passzivi
tásba vonult ellenzék részéről el
hangzott támadásokra is. A zászló
bontásra olyan sokan jelentek meg, 
hogy nagy részük a folyosókra szo
rult ki.

lődés előzte
ittak
;ba vonult ellenzék

Bárczy elnöki 
megnyitója

A gyűlést Kftrlioh G. Gusztáv nyitotta 
meg, majd átadta az elnöklést Bárczy 
Istvánnak, aki bejelentette, hogy Hein
rich Ferenc és Sándor Pál levélben men
tették ki távolmaradásukat.

— A Fővárosi Szabadelvű pártot ab
ból a meggyőződésből alakítottuk — 
kezdte beszédét Bárczy —, hogy a fővá
rosi polgárságnak olyan pártra van 
szüksége, mely a kétoldali foélsőségektől 
menten, a régi Budapest hagyományain 
építse fel újból a fővárost olyanná, 
amilyen a háború előtti időkben volt. 
Szükséges volt-e egy ilyen uj párt ak
kor, amikor a községi keresztény párttal 
szemben már felvonult a demokratikus 
biokban tömörült pártok szövetségei 
Mi azon a nézeten voltunk, hogy igen, 
mert úgy érezzük, hogy azok között, 
akik nincsenek megelégedve azzal a kor
mányzási módszerrel, amely négy éven 
át a föyá/rost kezében tartotta, sokan 
lehetnek olyanok, akik

sem a szociáldemokrata, sem a füg
getlenségi, sem pedig a demokrata 
Polgártársainkkal nem kívánnak 

együtt haladni.
Tehát szükség van agy mindegyiktől 
független pártra, amely tiszta városi 
politikát csinál.

— Nem volna helyes, ha mindössze 
két pártra szakadna a főváros választó- 
közönsége, és pedig a községi keresztény 
pártra és az összes baloldali pártokra, 
mert akkor középen maradna a polgár
ság azon része, amely sem az egyikben, 
som a másikban nem kíván résztvenni. 
Másrészt fontosnak tartom itt megálla
pítani, hogy

• liberális és demokratikus érzésű 
Polgárság nem vonulhat fel a sso- 
oláldemokratákkal együtt, mert a 
Polgárság egy része helyesen vallja, 
hogy a Polgárt érdekeket csak a pol- 

•éri pártok képviselhetik.

— Ezt a hitemet merítem abból, hogy 
ismerem a mai hangulatot és így meg- 
álaplthatom, hogy semmiféle pártnak, 
sem jobbra, sem balra abszolút többsé
ge, nem lesz és igy mi a különböző pár
tok között középen elhelyezkedve fogjuk 
eldönteni, hogy a főváros igazgatási 
iránya és a fontos kérdésekben a döntés 
milyen legyen. Minden szorénység nél
kül mondhatom, hogy ezt a hitemet me
rítem a mi személyünkből és azokból, 
akik velünk vannak. Mi nem teoretikus 
programmal jövünk, mi gyakorlati
program vagyunk a

Nekünk már múltúnk van,
ami garantálja, hogy nem teoretikus 
frázisok és szavak azok, amelyeket elő
terjesztünk, hanem egész lelkünk és 
múltúnk az, ami biztosítja, hogy mi

Ugrón Gábor a Szabadelvű 
Párt programmjáról

Ugrón Gábor állott föl ezután szó
lásra.

— Politikai barátaimmal úgy láttuk, 
hogy eljött az ideje egyelőre a Főváro
si Szabadelvű Párt megalakításának, 
de rövideson eljön az ideje annak is, 
hogy az Országos Szabadelvű Pártot is 
meg kell alakítani, (ügy van! ‘Helyes
lés.) A ezabadolvü politikának nem 
csak a fővárosban, hanem az egész 
nemzet vezetésében is érvényesülni kell.

— ügy az országos, mint a fővárosi 
események kötelességünkké teszik a 
szabadéi vüség zászlóbontását és azt, 
hogy harcunkhoz az önök támogatását 
kérjük. Amikor azt kerestük, hogy meg
győződésünkhöz ragaszkodva melyik ál
láspontra kell helyezkednünk, jobbra és 
balra tekintve azt a konzekvenciát von
tuk le, hogy

nem csatlakozhatunk sem azokhoz 
a jobboldaliakhoz, akik az elmúlt 
négy esztendő eseményeiért fele
lősek, de nem csatlakozhatunk azok
hoz sem. akik osztályharcot hirdet
nek — velünk a polgársággal szem

ben. *

Ez az a két határvonal, amelyeket meg
vontunk magunknak s amelyek közé 
egyesíteni óhajtjuk e polgárságot a be 
csületes, nemzeti alapon dUó liberális 
és demokrata politika szolgálatába. 
(Hosszantartó éljenzés és taps.) Végte
lenül sajnálom, hogy ez a törekvés leg
alább ezidőezerint nem sikerült teljes 
mértékben, mert

a polgárságnak egy része, amelynek 
ebben a táborban lett volna a helye, 
a legutolsó hetekben olyan útra 
lépett, amelyet úgy as ország, 
mint a fővárosi polgárság szempont
jából a legveszedelmesebbnek tar

tok, 

mindig megálltuk a feladatunkat, amit 
a jövőben is uky kívánunk megvalósí
tani, hogy abból a polgárságnak haszna 
legyen. A bizalom, amit a polgárság ve
lünk szemben tanúsít biztosítja, hogy a 
polgárság visszakapja a fővárost a ke
zébe.

71 Határozati 
Javaslat

Ezután dr. Katona Béla terjesztette 
elő érdekes indokolás kíséretében a ha
tározati javaslatot, amely ezer int ae 

naggyá
lése elhatározza, hogy szivveLlélekkel 
csatlakozik a Fővárosi Szabadelvű Párt
hoz 8 teljes erejével támogatja a polgári 
jogegyenlőség kivívásáért, és ezzel fővá
rosunk felvirágoztatásáért indított nagy 
és szent harcában.

— Ezek eljárásukkal csak a legerő- 
szakosahb reakciót fogják kiváltani ön
magukkal szemben nemcsak a főváros
ban, hanem az egész országban. (Úgy 
van! Taps.)

Ezzel meg is magyaráztam, hogy 
miért

nem mehetünk mi egy fronton az 
osztályhareot hirdető internaciona
lizmussal és miért nem mehetünk 
együtt a felekezeti harcot hirdető 

reakcióval.

Miért nem támogat
ják a kormányt?

A polgár, aki a nemzetet akarja 
szolgálni, nem szolgálhat olyan irány
zatot, mely a nemzet megbontására ve
zet. És cozel azt is mondottam, hogy

ml az oka annak, amiért mi a je
lenlegi kormányzatot nem támogat

hatjuk.
Nem támogathatunk olyan kormányt, 
mely úgy kezeli a nemzeti szabadságot, 
mint a jelenlegi teszi. Úgy nem lehet 
nemzetgyűlési képviselőket választani, a 
hogy a mostani választásokon történik. 
Nem lehet uoy betelni a gyülekezési és 
sajtószabadságot c <7á: egy^r emberek 
szabadságát, mint most kezelik ezeket és 
nem lehet bázisa az egész választójog
nak az, ami ma: a nyílt szavazás,

— Nem támogathatunk olyan kor
mányt, mely

nem tudott megszabadnlni azoktól, 
•kik ma támogatják ős a fővárost 

öt éven keresztül tönkretették.

—• Nem érezhetünk egyet a kormány
nyal, amidőn azt látjuk, hogy

minden intézkedése •« ipar to ke

reskedelem bosszantására, kínzására 
és megterhelésére Irányul.

Egységes gazáasági 
politikát

Programunk első pontja a jelenlegi adó
zási rendszernek a megváltoztatása, 
mert ez nem egyformán terheli meg az 
ország különböző dolgozóit. A forgalmi 
adót mielőbb meg kell szüntetni, mert 
wi állandóan fokozza a drágaságot. Hi
ába szűntette meg a kormány a behoza- 
lall ósklvitelí tilalmakat, lta fíetbelíD- 
tette a magas vámokat, amelyek

a behozatalt lehetetlenné teszik és 
mértéktelenül emelik a drágaságot.

Meg kell szüntetni a hatóságok verse
nyét az iparosokkal és kereskedőkkel, 
vagyis

a tisztán üzleti célból szervezett 
városi üzemeket fel kell oszlatni, 

mert ezek szociális célt nem szolgálnak. 
Ilendezni kell a hitel kérdését, hogy a 
kereskedőnek és iparosoknak ne kelljen 
uzsorakamatokat fizetniök. Gondoskodni 
kell végül arról, hogy üzlethelyiségek 
és lakások álljanak rendelkezésre, mert 
a jövő évben már helyreáll a szabad 
forgalom, amelynek várható kinövései 
ellen védelemben kell részesíteni a ke
reskedőket és iparosokat.

71 kommunizmusnak 
legnagyobb ellensége 
a liberalizmus

— Az újév alkalmából Wolft Károly 
(Felkiáltások: Le vele! Úgy is ki fogjuk 
buktatni!) egyik beszédében azt mon
dotta, hogy a liberalizmus, a demokra
tizmus, a szocializmus és a kommuniz
mus egy móhből születtek és a liberaliz
mus politikája tulajdnképen a kommu
nizmushoz vezet . . . (Felkiáltások: Bu
ta beszéd!) Én ezeken csak mosolyogni 
tudok. Válaszom röviden ez:

a kommunizmus és a forradalom 
az olyan politikából születik, mint 
amilyen politikának a szolgálatában 
Wolff Károly áll. (Hosszantartó él- 

jenzés és taps.)

Nincs a kommunizmusnak nagyobb el
lensége, mint a liberális politika, me
lyet én hirdetek. A nemzet talpraálitá- 
sát, az ország újjáépítését csak a libe
rális politika alapján lehet el képzol ni. 
Felekezeti harc, vagy osztályharc osak 
leronthat, a liberális politika az, amely 
mindkettőt kizárja. Éhbe® a politikához 
kérjük az önök támogatásút

Ugrón Gábor beszédét nagy tap&Ml és 
éljenzéssel fogadták.
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Rassay Károly: 
Budapest életkérdése, hogy a 
szabadéIvüség felülkerekedjék

éljenzés), akkor ebből azt lobét megálla
pítani, hogy virrad már... Sokan ezt 
kiesinyos taktikából — nem tudom,hogy 
miért — hajlandók kéteégbovonni, a leg
komolyabb eredményeket akarják min
denáron letagadni, ahelyett, hogy azokat 
konzerválni törekednének. Ha 
eredményt látnak 
hogy

ez az eredmény 
szélső politikát 
azoké, akik, ha 
veszélyeztetésével is abban a szabad
elv őségben látják az ország jobb 
Jövő,léhez vezető utat, amely nem 
egyenlő a forradalmi felforgatással.

(Hosszas éljenzés és taps. Sokan helyük
ről felállva éljen zik fíassay Károlyt.) 
bileumhoz.

— Nem vagyunk abban a holyzetben, 
hogy n sogitő kezeket ellökhessük ma
gunktól Egyszer már jelszó volt: „Csak 
nekünk van jogunk az országot meg
menteni!“ — és a hatalom asztalától el
marták azokat, akikkel osztozkodni kel
let

fíassay Károly volt a következő szónok.
— Én a „jól neveli" ellenzékhez tarto

zom. Ezt a nevet most kaptam legutóbb. 
A jól nevelt ellenzék részére kiskátét is 
írták, engedjék meg tehát, hogy a kis
káté szerbit magyarázzam meg, miért 
mm szükség a Szabadelvű Pártra! Sza
badjon azt kérdeznem önöktől. Wolfí- 
pártiak-e? (Nem! Dehogy!) Demokra- 
tdk-e? Nem! Nem!) Szocialisták-e? (De- < 
hogy! Azok se vagyunk!) Ha egyik 
párthoz sem tartoznak, akkor utalok. 
arra, hogy a fővárosban lajstromos sza
vazás van, a választásokon lujtsroniokI 
futnak é* a fővárosi polgárságnak vsuk j 
ezekre a lajstromokra lesz módja le
szavazni. Tehát bűn-e, biba-o, ha mi a 
szabadelvű polgárság részére mogalaki- 
lottuk a Szabadelvű Pártot és a válasz
tásokra egy szabadelvű lajstromot te
remtünk meg? A polgárság összefogá- 
t-a csak a azabadolvüség jegyébon tör
ténhetik, — az, természetes nemcsak a 
■ni részünkről, hanem azok részéről Is, 
akikhez most a szervezkedés napjaiban 
támogatásért fordulunk. Csak a szabad
elvűsé# jegyében tudjuk ezt a tömörí
tést elvégezni. Miért! Mert a mi meg
győződésünk bzcrUit.

Budapest életkérdése az, hogy a 
szabadelvű gondolat a napi politi

kán felülemelkedjék.
Dönteni kell ntSIÖlt. hogy n mos/n)li I u WvárMl. hanem az OmAgoe Szatad- 
rr/mntó,. vám nődig " PArtot is, nmrt tudjuk, hogy w. a
irányzatban akarjuk-c Budapest kom- gondolat a nemzet nagyrészének lelké- 
mundlls életét vezetni! i «•» »«' Jelezzük, hogy a sza-

• - Ha tudjuk azt, hogy u milliós fő- baddvüség utján haladunk, jelez.t.ük azt 
várost az Ipar és a kereskedelem meg- ! 
fokozott fellendítése nélkül fenntartani t 
nem tudjuk, akkor adva van fűggctle-j 
niil az. érzőim! szempontoktól, fiiggotle-; 
nül a napi politikai kérdésektől az az 
utlrány. amelyen haladnunk kell. Hogy | 
mennyire így van oz. bizonyítja az a 
tény, hogy azok, akik harcban állanak 
a szabadelvű gondolattal, azok egysze
rűen le Is vonják ezt a konzekvenciát 
és őrzlnteségi rohnmitkbftTi beszélnek 
arról, hogy

nem Is Ihutapestel keltene n« ország 
fővárosává témil, hanem Kecskémé- .

let.

meg kell
ebben 

érezniük,

akik a 
hanem

nem azoké, 
hirdetik, 

kell, a népszerűség

volna.

A kormány ellensége 
a szabadelvüségnek

— Mi megakarjuk alakítani nemcsak

is, hogy szembenállunk a jelenlegi kor
mányzati rendszerrel, mert a mai kor
mányzat gazdasági és általános politi
káját, hátaim ieezközelt ée törekvéseit 
a azabadelvtiséggel szöges ellentétben 
állóknak látjuk.

Hagyjufi a nagypapát
Mi eljegyeztük magunkat becsülete

sen azzal az irányzattal, amelyet tisztelt 
barátaim egész múltjukkal, én ötéves 
küzdelemmel képviseltünk parlament
ben, sajtóban, egyszóval a magyar köz
életben. Nem értem meg. miért kell a mi 
ttlroKvéseink ellen olyan elkeseredett 
gyűlölettel acsarkodni és ellentámadás
ba menni. Hogy Wolffék támadnak ben
nünket, ezt megértem. Azt is megértem, 
hogy szemközt vannak azok, akik sze
mélyi önigazolást keresnek a magyar 
közéletben. Miért törnek azonban ellő
nünk azok akik a forradalmi kormány 
Bayard-lovagjai és prófétái voltak — 
megérteni nem tudom. Igazán szeretném 
megkérdezni önöket, mit csináljunk 
ezekkel a támadókkal? (SemmitI) Ültes
sük őket a vádlottak padjára és szerez
zünk elégtételt a bíróságnál? Nem. Ehe
lyett mondjuk csak- a vigozinházi eló'- 
adásból jól ismert szólást:

— Hagyjuk a nagypapát!
— A mi személyünkön keresztül a pol

gári szervezkedést akarják tönkretenni. 
Oda kell tehát állani és azt kell kiál
tani: Fel a kezekkel!

—- Ha olnézem azt, hogy miért e 
nagy gyűlölet, ez a nagy idegesség, azt 
kell mondanom, hogy a magyar Chan- 
teclaire egy példájával állunk szem
ben, félnek, hogy feljön az a nap, ak
kor is, ha nem csak bizonyos klikkek 
fogják a jelt megadni. 
taps.)

(Éljenzés és

Meg kell mutatni, hogy 
polgárt szervezet

van

natokig, órákig élősködjenek abból » 
pollttkui tőkéből, „mellyel UdatuU 
előtt arra hivatkoznak, hogy a költsék 
votés dellcltmentes. Arra kell töroked 
nltnk, hogy ne olyanok Intézzék a fővé 
roe ügyelt, akiknek ehhez sem hozzáér 
tésilk sem képességük ninos,

Mrirfcu. Jenő volt Ivárori tanácsnok 
felszólalása után n gyűlés Ist
vén zárószavaival ért véget.

lWéml-kávé

: — Meg kell tehát mutatni, hogy van
polgári szervezet, amely felveszi a har
cot, Mi hívunk testvéri munkára. Ök 
vessenek magukra, akik kicsinyes sze
mélyi szempontokból ellenünk törtek. 
Sajnálattal látom, hogy az utóbbi idő
ben a zaldóbéréneck szerepét ruházták 
ránk. Tegnap megjelent egy lap, amely- 

aki

— Hogy az ellenségeim 
és hogy barátaim közül 
hiányoznak, no énrajtam 
hanem azokon a barátaimon, akik ben
nünket elhagytak.

megmaradtak 
egynéhányon 
reklamálják,

r . "'75" Cli}> embernek (Le vele!),Jiz igazi SZ.ÍlaJŰlM.iiHVi.l"' 1 szabadelvű politikát hirdet. Menjek_ 1 — Zíf 1 l...,.', u/, ,* A I A S k * <1 ArlfV A 1 , Í.I* M Mm .'. 1 1. .ség nem fajulhat el
— Ugrón Gábor barátom Igen helye- 

bon utalt arra, hogy a pártalukitásnál 
nemcsak a fővárosi politika lebegett 
szemeink előtt. Úgy érezzük, hogy

végre mégis csak el kell jönnie a 
magyar politikai életben annak a ki- 
jögecesedésnek, amely az országos 
szabadelvű politika {létrehívását 

jelenti.
A szabadelvűsé# az egyetlen gondolat, 
amellyel fel lehet építeni Nagymagyar- 
országot. Ez az eszme az.

amely visszhangot tud találni az el
szakított térülőtökén,

oz az. ami egy lobogó alá tudja hozni 
mindazokat, akik levonva az elmúlt 
idők tanulságaiból a tapasztalatot, az al
kotó munka lobogója alatt akarnak 
egyesülni.

A ssabadelvüség nem fajulhat el 
odáig, hogy a felfordulás szabadsá

gát hirdesse.

Virwad már
— É« ha önök megtapsolják Cternoch 

János hercegprímás szavait (Hosszas

bíróság elé? Vagy beszéljek arról, hogy

az én utiköltségéniét soha senki 
nem adta össze, ha ennelc az ország
nak határain túlléptem. (Percekig 

tartó taps és éljenzés.)
a támadás, nem 
baloldalról jön, 
demokrata pol- 
a legnehezebb 
akikhez el mén-

— Ha jobbról jón et 
háborodom föl, de ha 
kérdést kell intéznem 
gártúvsaimhoz, akikkel 
időkben együtt voltam, 
lom éjszakáról-éjeznkára bátorítást, erőt 
adni, helyeslik-e ezt a harcot? Totemro- 
hivtak ugyanabból a forrásból, hogy 
talán elfelojtottem az Erzsébetvárosi 
Kör halottainak emlékét?

Bárcty István: Az a bomba is ne
künk volt szánva!

fíassau Károly: Nem felejtettem el. 
BccsÜlotbeli kötelességem volt mindent 
elkövetni, hogy mint a régi klasszikus 
időkben, ezeknek a meggyilkolt embe
reknek a azeUemo az igazságszolgálta
tás által kiengOBZ,tolódjék, Ami emberi
leg tehető volt, nem kerülve a veszé
lyeket, megtettem. Én nem felejtettem 
el annak a szomorú esetnek emlékét.

A kiömlött vér ét az elhaló sóhajok 
összekötöttek engem egy egész élet

re a szabadelvű gondolattal

SfSvávtis gazdasági 
politikája

Éáuti'iiV teiíp'r Antaíí ’^a* ^tágyar -Olasz 
Bank vezérigazgatója, volt városatya 
emelkedett szólásra.

— Semmiféle jogcímem nincs a fel
szólalásra — mondotta Éber —, csak 
eljöttem, mert egy fővárosi polgárnak 
a helye ott van, ahol a szabadelvű lobo
gót kibontják. Én az elmúlt törvényha
tósági közgyűlés ideje alatt folyton küz
döttem a gazdasági antitalentumok el
len. Küzdöttem, mert egy nagy szeren
csétlenség folytán olyan emberek kezel
tek óriási vagyonokat, akiknek erre 
sem erkölcsi, sem tudományos, som ta
pasztalati képességük nem volt. Ha vé
gignézzük azt a kálváriát amelyen a fő
város lakosságának keresztül kellett 
menni és amelynek legsúlyosabb stációi 
még csak ezután következnek, ennek a 
kálváriának az oka, hogy tudatlanság 
és tájékozatlanság irányította a főváros 
pénzügyeinek vezetését. Büszkék voltak 
özek az urak a defleitmentee költségve
tésükre. Én rámutattam már akkor 
arra, hogy ha az a osoda megtörtént 
volna, hogy a. főváros költségvetése do- 
floitmentes, akkor a legminimálisabb ke
reskedői gondosság azt a kötelességet 
rótta rájuk, hogy ezt a dolgot tartsák 
titokban a külföldi adósságok letárgya- 
lása előtt De ezeknek az uraknak csak 
egy szempont volt a fontos, hogy pllla-

Budapesti 
Neim^tközl 

Vásár-- ;
192S. április hó 18—27.

Rendezi a
Budapesti Kereskedelmi 

és Iparkamara.
Európa Összes nagyobb városaiban külképviseletek 
Kedvetményes utazás és vízum 

Lakáskiutalás
Felvilágosítás a vásárirodánál:
V, Szemere ucca g

Pénzkölcsönt 
mindenki részére legelőnyösebb fel
tételek mellett közvetítek

Ingóságod bizományi 
eladását vállalom, azokra előleget 
nyújtok azonnal.

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

Freud Ingatlan Áru- 
bizományi és Kereske
delmi Vállalat
VJJ. Mt*sa u. i3. r«Ka^»n }. 73-^3

Meglepő árakat fizetek 
viselt fépflPUttáfiéFS 
Werlhetaer Oy. Zichy lené u. 23, Teleién S3’-6I

Zsuffa István és Társai
angol gyapjúszövetek áruháza, Budapest, Váci-utca 25. Tel. 14-73.

fpack, smokking és jvackmettény szövetek
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Hl az Igazság

„órának igen jelentős és tekintélyes 
^portja ma zászlót bontott az 
Erzsébetvárosi Kör nagytermében. 
A vezérek, akik ezen a nagygyulé- 
ípn beszédet mondtak, a kibontott 
rlszlóra a liberállzmust és a demo
kráciát írták s ezt a politikai, irányt 
jelölték meg, amelyen a polgárság- 
nak küzdeni kell ideáljaiért.

Megvagyunk győződve, hisz is
merjük a vezéreket, hogy amit 
mondottak, komolyan gondolták, 
amit gondoltak, azt komolyan akar
ják. Meg vagyunk győződve, hogy 
boron Gábor, Bárczy István es 
Rassay Károly a tiszta és nemes ér
telemben vett liberálizmus és pol
gári demokrácia zászlaja alatt cso
portosítják, tömörítik Budapest pol
gárságát az elkövetkezendő harcra. 
És annál inkább megvagyunk erről 
győződve, mert ismerjük mindhá
rom politikai vezérférfiu egyénisé
gét, gondolkodását és eddigi mun
kásságát és mert szükségét latjuk, 
hogy Budapest polgársága ilyen 
férfiak zászlaja alatt szervezkedjek 
ideáljai megvalósitására.

De mégis éppen ennek a liberá
lizmus és demokrácia jegyében tör
tént zászlóbontásnak, alkalmából es 
a nagy célok érdekeben nem hall
gathatjuk el aggodalmainkat, ame
lyek eltöltenek bennünket es hitünk 
szerint jogosan eltölthetnek.

A liberálizmus és a demokrácia 
nem a jelen idők konjunkturális 
jelszavai, hárem meggyőződésünk 
szerint eszmei igazságok, melyek
nek tartalmuk van.

És mert ez a hitünk a liberáliz- 
musról és a demokráciáról, meggyő
ződésünk az is. hogy a liberálizmus 
és demokrácia csak egy lehet, egy 
eszme, egy igazság. Es akkor szo
morúan kell látnunk, hogy mikor a 
liberálizmus és demokrácia zászla
ját ma kibontották, hadakoztak egy 
másik csoport ellen, mely ugyanazt 
a liberalizmust s ugyanazt a polgári 
demokráciát hirdeti és ennek erde- 
kéhen felvenni kész a harcot a re- 
reakcióval szemben.

Ám tisztelettel kérdezzük, miért 
kell a polgárságnak osztott erővel 
felvennie a harcot a liberálizmusért 
és a demokráciáért, miért kell osz
tott erővel küzdenie a reakció ellen. 
Budapest és az ország polgársága 
liberálizmust akar és demokráciát 
ezeknek a nagy gondolatoknak 
tiszta eszmei tartalmával. Ez a libe
rálizmus és demokrácia a polgárság 
gondolatának és cselekvésének az 
alapja, de ezt a politika egyébként 
tiszteletreméltó vezérei nem foglal
hatják le maguknak s nem fémjelez
hetik saját cégerükkel. Hitünk sze
rint a polgárság a liberális és de
mokratikus elvek érvényesülését 
akarja, de nem vindikálhatja magá
nak senki, se Vázsonyi Vilmos, se 
Rassay Károly, se a szocialisták, 
hogy ezeket az eszméket ők paten- 
tirozzák.

Az elmondottak alapján veszélyt 
látunk abban, hogy Budapest pol
gársága a liberálizmus és demokrá
cia győzelméért egymással is hada
kozó táborokban szervezkedik. El
képzeljük, hogy a vezérek felfogá; 
Bájban lehetnek eltérések taktikai 
kérdésekben, de úgy érezzük, hogy 
akkor, amikor Budapest liberális 
és demokratikusan gondolkodó pol
gári társadalmának fel kell készül
nie a nagy harcra, melyet a reak
ció ellen kell megvívnia, akkor az 
apró differenciáknak el kell tünniök 
és éppen a főváros és az ország ér
dekében nem szabad a Terézvárost 
pl. a Vázsonyi-féle liberálizmusra 
felesketni, vagy az Erzsébetvárost 
Ugrón Gáborra és Rassay Károlyra, 
mert könnyen megtörténik, hogy 
ilyformán a liberális polgárság 
osztott erején győzedelmeskedni fog 
a wolffi-reakció, vagy a szocialista 
radikálizmus.

Kérést intézünk tehát ezúttal a 
polgárság vezéreihez, kiknek jóhi
szeműségét egyik oldalon se vonjuk 
kétségbe, hogy a nagy cél érdeké- • 
ben hozzák áldozatul egyéni taktikai 
elgondolásukat s mert Ugrón és 
Rassay épp úgy mint Vázsonyi, a 
polgári demokráciáért szállnak 
síkra, tegyék félre az elválasztó él- 
lentétoket s egyesítsék Budapest 
Polgárságát az egyetlen szent zászló <

•tt tW harcra.

Radics 
nem érkezett Budapestre 

Kaposvárott gyanús idegenek vannak
Néhány nappal ezelőtt Belgrádból ér

kezett hírek alapján beszélték, hogy 
Radics, a horvát köztársasági paraszt
párt vezére Budapesten tartózkodik. A 
Radics-pártlak letartóztatásakor ugyanis 
úgy a vezér, mint több hive elmenekül
tek Szerbia területéről, hogy az elfoga
tási elkerüljék.

A híradás nyomán a főkapitányság 
politikai osztályát mozgósították, hogy 
megálapítsák, vájjon a hir mogfele-e 
a valóságnak. A detektívek sorra vették 
az utóbbi időben Budapestre érkezettt 
külföldieket, de a paraszt vezérnek nem 
tudtak nyomára akadni.

Péntek óta a pályaudvari kirendeltsé

Kártyarazzia volt
a Terézvárosi Torna Clubban

Mindössze másfélmillió volt á bank

— A Hétfői Napló tudósítójától. —
A sorozatos kártyarazziák során 

szombaton éjszaka a Bak—Róna
csoport ismét látogatást tett a Te
rézvárosi Torna Club szegfű-utcai 
helyiségében.

Tizen gy óra után nyomultak be 
a detektívek a játékszobába. A gaz
dasági válság bizony itt nagyon 
meglátszott, mert mindössze tiz- 
tizenkét ember játszott chemin de 
fere-t és csupán másfél millió ko
rona volt a bankban.

A detektívek lefoglalták a ban
kot, a zsetonokat és az összes kár

Schaffer „futballklrály**
Inzultálta néhai Ferenc Ferdinánd 

trónörökös fiát
Két társával együtt kiutasították a helyiségből

Bécs futball köreit rendkívül érde
kes eset foglalkoztatja, amely szom
baton történt.

Schaffer Alfréd, a világhírű ma
gyar játékos, a sokat emlegetett 
„futballkírály" szombaton este JVie- 
ser és Taudler, az Amateur váloga
tott játékosainak kíséretében egy 
barba ment, ahol táncolni kezdtek. 
Nemsokára megjelent a barban 
Max Hohenbcrg. Ferenc Ferdinánd

Az Andrássy úton sétál 
az eltűnt Létai Irén

Nem mer hazamenni a szüleihez — Mindenütt haragszanak az 
újságírókra

Megírták a lapok, hogy Létai 
Irén szüleinek Százados-uti lakosá
ról két héttel ezelőtt eltűnt és azóta 
sehol sem találják. Utoljára — egy 
szombati napon — meglátogatta a 
Keresztényszocialista Pártban al
kalmazásban levő nővérét, Weinin- 
ger Mátyásnét Miközben várako
zott. rá, elbeszélgetett Korodi- 
Katona Jánös volt nemzetgyülesi 
képviselő, a keresztényszocialista 
szakszervezetek főtitkárával, majd 
megunta a várakozást és vele 
együtt elment az Uránia-moziba. 
Előadás után Korodi-Katona ©lkj
áért a leányt a nyugati pályaud
varhoz. ahol Létai Irén felült egy 
B jelzésű villamosra, mert — mint 
mondotta — Újpesten lakó nővéré
hez készült A nővéréhez azonban 
nem érkezett meg, azóta eltűnt és 
semmi hir sincs róla.

Létai Irénnek egyik jó ismerőié 
a következőket mondotta munka
társunknak:

— Körülbelül tiz napig semmit 
sem tudtunk az Irénről, mig aztán 
néhány nappal ezelőtt barátnői kö
zül többen látták az Ricán. Nagyin

gek szemmel tartják az Összes érkezőket, 
hogy Radics esetleges megérkezését 
azonnal jelenthessék.

Vasárnapra a rendőrség kétségtelenül 
megállapította, hogy Radics nincsen Bu
dapesten. A kaposvári rendőrség ellen
ben értesítette a főkapitányságot, hogy 
néhány nappal ezelőtt több S2erb állam
polgár érkezett oda, szállodában szálltak 
meg és láthatóan semmi dolguk sincsen 
Kaposváron.

A főkapitányság rendeletére Martini- 
des detoktívfelügyelő, a politikai ügy
osztály tagja vasárnap röggel két de- 
tektivvel Kaposvárra utazott, hogy a 
szerb emberek kilétét megállapítsák.

tyafelszereléseket, majd a játékosok 
leigazoltatása következett. Jelen
téktelen emberek, kiskereskedők, hi
vatalnokok voltak. Az igazoltatás 
után rögtön el is bocsátották vala
mennyit, de az eljárást természete
sen folytatják ellenük.

A chemin-asztalt és a felszerelé
seket kocsira rakták és beszállítot
ták a főkapitányságra.

A Terézvárosi Torna Club he
lyiségében ez már a harmadik raz
zia volt 

volt trónörökös fia, aki tánc közben 
véletlenül meglökte Sohaffert.

Schaffer hirtelen megfordult és 
a következő pillanatban Miksa 
herceget tettlegesen inzultálta.
óriási botrány támadt, raireSchaf- 

fert, Wiescrt, és Taudlert a bárból 
kiutasították.

Az esetnek a bécsi rendőrigazga
tóságon lesz a folytatása.

elegáns volt és jókedvűen sétált. 
Sőt állítólag tegnapelőtt egyik ba
rátnőjét is felkereste a lakásán, 
csakhogy nem találta otthon és a 
cseléd nem tudott elég pontos sze- 
mélyleirást adni. Az én véleményem 
az, hogy valami ok miatt — ami tel
jesen eltérő az eddig kolportált hí
rektől — nem megy haza.

Felkerestük Korodi-Katona Já
nost is, aki azonban erélyesen til
takozott minden kérdezősködés el
len.

— Semmiféle újságírónak nem 
adok felvilágosítást. Tessék el
hagyni a helyiséget! De azonnal 
hagyja el!

E barátságtalan fogadtatás Után 
— amely talán mégsem egészen il
lik egy volt képviselőhöz — ellá
togattunk Székely János volt ál
lamtitkárhoz, a keresztényszocialis
ta szakszervezetek elnökéhez.

— Én csak annyit tudok az ügy
ről — mondotta Székely — amennyit 
az újságokból olvastam. Azt azon
ban mondhatom, hogy Korodl-Ka- 
tonát jól ismerem, igazi korrekt 
úriember, tehát minden .olyan hirt, 

amely az ő személyét ferde színben 
tünteti fel, teljesen valótlannak 
tartok.

Végül kimentünk Kőbányára, a 
Százados-utra. ahol Létai Irén 
édesanyja fogad, aki szintén na
gyon dühös az újságírókra, mert 
nagyon élesen fakad ki ellenük.

■— írja meg, hogy az újságírók 
mind hazudnak. Csak tudnám, 
hogy hogyan találják ki azt a sok 
szemenszedett hazugságot és va
lótlanságot, amit összeírtak. Sze
gény lányom, ha hazakerül, még 
öngyilkos lesz maguk miatt, olyas
miket írtak róla.

Dühösen megfordul, hogy fakép- 
nól hagyjon, de az ajtóból még visz- 
szakiabálja:

— Az Esti Kurír is azt irta ró
lam, hogy töpörödött öreg anyóka 
vagyok. Hát úgy nézek ki?

Es dühösen becsapja az ajtót.

Egy kurzus karrier 
epilógusa

B. listára helyezték Villányi Ando r 
a miskolci kurzus Igazgatót

Miskolc, jan. 4.
Villányi Andorról, a miskolci kir. 

kath. főgimnázium konjunkturális kur
zusigazgatójáról többször esett szó nem
csak a napisajtóban, de bíróságok előtt, 
sőt a nemzetgyűlésen is. Emlékezetes, 
hogy a felvételi vizsgák körül a mis
kolci kath. gimnáziumban volt a leg
több panasz ,ahol Villányi Andor igaz
gató több mint három éven át egyed
uralmat gyakorolt.

A kurzus e leghangosabb miokolcí 
exponense, akiről jogerős kúriai Ítélet 
állapította meg néhány hét előtt, hogy 
a kommün konjunktúrájából is kivette 
a részét, a kommün bukása után vedlett 
át a kurzus leglármásabb harcosává, 
akinek ebbeli érdemeit méltányolta az 
akkori kultuszminiszter, amidőn a szür
ke tanári képességű embert a nagyne
vű főgimnázium igazgatójává nevez
te ki.

Az uj igazgató már az első időben 
igyekezett kiérdemelni a kitüntetést és 
ezzel megkezdődött a kir. kath. gimná
ziumban azoknak a tanároknak és tanu
lóknak az üldözése, akikre az igazgató 
kimondotta, hogy a forradalmakban ex
ponálták magukat. A fiatal tanári kar 
legtöbbjét elbocsáttatta Villányi s a 
gimnázium zsidó vallásu diákjait való
sággal megtizedelte.

A kir. kath. főgimnázium híressé lett 
az országban s Fíítónyi gondoskodott 
arról, hogy a felsőbb hatóságok figyel
mét állandóan ébren tartsa a gimná
ziummal szemben. A konjunkturális al
kalmazkodás nagyszerűen sikerült a 
legutóbbi általános választásokig, ami
kor egy privátjellegü incidens kapcsán 
Székely Ferenc Miskolc városi pénztár
nok nyílt levélben azzal vádolta meg a 
kath. gimnázium kurzusigazgatóját, 
hogy kommunista volt.

A vád kellemetlen volt Villányinak, 
aki kényszerűségből bűnvádi eljárást 
indított Székely Ferenc ellen. A miskol
ci törvényszék Székelyt nyolchavi fog
házra ítélte. Fellebbezés folytán az ügy 
a debreceni táblához, majd a budapesti 
Curiához került. Mindkét fórum Székely 
álitásait beigazoltnak votte a Villányi 
kontra Székely perben; Székely Feren
cet felmentette.

A Curia jogerős ítélete után a kom
munizmus vádjával megbélyegzett igaz
gató nem maradhatott a miskolci kir. 
kath. főgimnázium élén. Mint teljesen 
megbízható helyről értesülünk, Klebels- 
berg gróf kultuszminiszter Villányi An
dort az igazgatói állástól felmentette és 
1924 decembor 31-ével B-listára helyezte. 
Az igazgatói teendők ellátásával Klet2 
Gábor tanárt bízták meg.

Miskolc városában a kultuszminiszter 
intézkedése nagy megnyugvást keltett s 
bíznak abban, hogy ezzol az intézkedés
sel elsimulnak azok a hullámok is, me
lyek a kir. kath. főgimnázium körül 
annyi botránynak és igazságtalanság
nak voltak az okozói.

J’íFlesiobh
minőségben kapható, Javítható

Neumann Géza
VI, Nagymező ucea 50.(Desaowffy U. Siuv
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Revízió alá veszik a kommün után 
elbocsátott tanárok és kizárt diákok ügyét 

A közeli napokban főigazgatói ankét fog dönteni a 
végrehajtás mikéntjéről — A kizárt diákok elvesztett 
éveit beszámítják — Bizalmas körrendelet a főigaz

gatókhoz és tantiLigyelőségekhez
A nemzetgyűlésen és azon kívül szám-1 — Klobelsberg Kunó gróf kultuszmi-

♦alanszor esett szó azokról a sérelmek- niszter ur a közeli napokban bizalmas 
ről, melyek a köztiszt viselőket érték, | körrendelotet intézett ez ügyben a tan
kiket a kommün utáni ellenforradalom - ■ — ...............
idején egyoldalú fegyelmi vizsgálat ut
ján minden nyugdíj és végkielégítés 
nélkül elbocsátottak állásukból. A fe
gyelmi bíráskodás a kurzus idején a 
legnagyobb igazságtalanságokat külö
nösen a tanitószemélyzet körében pro
dukálta. Haller István, a kurzus szo
morú emlékű kultuszminisztere, a fe
gyelmi eljárások során a tanítók és ta
nárok ezreit fosztotta meg állásától a 
kurzus mentalitásában született ítéletek
kel.

A nemzetgyűlés üléstermében Vass 
József dr., mint Haller István jogutóda, 
majd Klebelsberg Kunó gróf kultusz
miniszter maguk is elismerték, hogy fő
leg a tanáro kés tanítók elbocsátása kö
rül nagyon sok igazságtalanság és jog
talanság történt s maguk is hangsúlyoz
ták, hogy a tanárok é stnaítók ügyében 
a revízió jogosult. ,

Különösen nagy számban vannak 
olyan esetek, melyekben a fegyelmi el
járás állásuktól megfosztott egyes taná
rokat az ellenük a kurzus idején megin
dított. bűnvádi eljárás utján. A fegyel
mi tanács gyorsabb kezű lévén, meg- | 
fosztotta jogerős bírói ítélet nélkül is az 
áldozatokat állásuktól, holott számtalan 
esőiben beigazolódott, hogy a bírói íté
let a pörbe fogott tanárt a vád alól fel
mentette. A fegyelmi tanács azonban 
ítéleteit soha sem reparálta.

Teljesen beavatott és ilcltókes tanügyi i 
helyről most arról a szenzációs elhatá
rozásról értesülünk, hogy a közeljövő
ben a kultuszminisztérium revízió áld 
veszi a fegyelmi utón elbocsátott taná
rok ügyét s mindazon esetekben, me
lyeiden bűnvádi ítéletet az illető tanár 
ellen nem hoztak ,az elbocsátott tanáro
kat rehabilitálni fogják és állásukba 
visszahelyezik.

Hasonlóképpen revízió alá kerül azok
nak a középiskolai tanulóknak a sorsa, 
akiket a kurzusmentáldásban megfősz-; zott. 
tollal: annak lehetőségéitől, hogy közép- j 
iskolai tanulmányaikat folytassák, illet
ve befejezzék.

Ebben az ügyben a Hétfői Napló mun- 
katái-sn teljesen beavatott helyről az 
alábbi információt kapta:

—- A kultuszminisztériumhoz napon
ként százszámra érkeznek a kommün 
utón efgyelml utón elbocsátott tanárok
nak kérelmei, akik rehabilitációjukat és 
állnsükba való visszahelyezésüket ké
rik. részben az antncsztiaröndeletnek 
rójuk iis alkalmazandó szakaszaira való 
hivatkozássnal, részben arra, mert a ké
sőbbi bírói ítélet felmentette őket abban 
a vádban, amely miatt a fogyclmi ta
nács őket állásuktól megfosztotta.

kerület főigazgatóságokhoz és tanfel
ügyelőségekhez, -melyben utasította őket, 
hogy a hatáskörük alá tartozó intéze
tekben előfordult elbocsátásokról készit-

taswwr.r..-

Ragályos betegségeknél 
nélkülözhetetlen a

senok kimutatást Amint a főigazgató- , 
ságok, illetve a tan felügyel őségek ezzel 
elkészülnek, a kultuszminiszter ankétra i 
hívja össze a főigazgatókat, illetve a; 
tanfelügyelőket a azon történik majd 
megállapodás a rehabilitáció miként
jére.

— Ebből az alkalomból ugyancsak re
vízió alá kerül a gimnáziumból kizárt 
tanulók ügyo is. Ebbon a kérdésben az 
a trev, hogy bizonyos félévek beszámí
tásával fogják a kizárt diákok ügyét 
reparálni.

Az elbocsátott tanárok és kizárt diá
kok körében érthetően nagy érdeklődés
sel tekintenek a revízió terve elé, mely 
— értesülésünk szerint — a közel jövő
ben már sorra kerül.

fi Divat és Textil Rt. igazgatói 
fogva maradnak

A vádtanAcs fentartotta előzetes letartóztatásukat
— A Hétfői Napló tudósitójától. —» 

A budapesti államrendőrség az 
elmúlt héten hétmillíárdos csalás 
miatt letartóztatta Vidor Rezsőt és 
Kovács Ákost a Divat és Textil rt. 
igazgatóit, akik ellen az volt a vád, 
hogy a hitelbe kapott árukra magas 
lombard-kölcsönt vettek fel a Hecht 
bankháztól.

Enjteri Róbert dr. vizsgálóbíró a 
bülnig.v gondos átvizsgálása után,

ugy találta, hogy nem közönséges, 
hanem csupán hitelezési csalásról 
van szó és ezért szabadlábra helyező 
végzést hozott a két igazgató ügyé
ben.

Az ügyészség a szabadlábrahelye- 
zés ellen felfolyamodást jelentett be 
és annak a törvényszék vádtanácsa 
is helyt adott, amennyiben a két 
igazgatóval szemben továbbra is 
fentartotta a vizsgálati fogságot.

ttore Villani ötfontosai
A Bank of England Igazgatója Budapesten megállapi 

tolta, hogy a fontok mind hamisak
Általános feltűnést keltett annak 

idején ?^z a hír, hogy a budapesti 
állámrendőrség pénzhamisítás cí
mén körözőlevelet adott ki Ettore 
Villáin olasz ténorista ellen. Villaní 
ugyanis néhány hónapos budapesti 
tartózkodása alatt nagy ismeretsé
get szerzett több budapesti klubban, 
ahol bakkarán és chemin de feren 
egy előkelő idegen nagystilüségével 
fantasztikus összegekben kártyá-

Amikor a szerencse nem kedve
zett a szenvedélyes játékosnak, 

I egymásután váltotta be ötfontos 
valutáit, amelyekről csakhamar ki
derült, hogy hamisak.

I Villanit beidézték a főkapitány- 
í ságra, ahol a temperamentumos 
énekes igazolta, hogy bejelentett la
kása, rendes foglalkozása van és 

i tiltakozott a fonthamisitás vádja 
ellen. Mindössze csak annyit ismert 
be, hogy az általa forgalomba ho
zott fontokat olaszországi ismerő
seitől kapta. Mivel a rendőrségnek 
nem voltak döntő bizonyítékai, el
bocsátotta Villanit.

Az olasz tenorista azonban ennek 
dacára tovább is hamis fontokat 
hozott forgalomba. A rendőrséghez 
egymásután érkeztek a panaszok, 
hogy Magyarországon renget g ha
mis ötfontos van forgalomban.

A rendőrség titokban folytatott 
nyomozása során végre döntő bi
zonyítékokat szerzett be a tenorista 
ellen, de az, úgy látszik megsejtette 
a veszélyt és közben külföldre szö
kött.

A budapesti államrendőrség meg-

együtt letartóztatták Ettore Villa
keresésére Becsben két társával 
nit és mindhármukat Hosszas ki
adatási eljárás után Hegyeshalom
nál átadták a magyar határőr
ségnek.

A fonthamisító olaszok a Markó- 
utca fogházba kerültek viszgálati 
fogságba. Az olaszok azzal védekez
tek, hogy a fontok nem voltak ha
misak. A bíróság erre diplomáciai 
utón megkereste a Bank of Englan- 
dot, amely Londonból egyik igaz
gatóját küldötte ki Budapestre 
szakértőként.

Az igazgató, aki az elmúlt hét vé
gén érkezett meg Budapestre, meg
állapította, hogy a bűnjelként le
foglalt öt fontosok egytől-egyig 
hamisak.

Az ügyben ezzel be is fejezték a 
vizsgálatot és a bűnper iratait vád
emelés céljából áttették az ügyész
ségre.

A szakszervezeti 
Internaciontílé a nyolc órai 

munkaidő mellett
Brüsszel, január 4.

(Havas.)Az amsterdami szakszer
vezeti internacionálé és a szocialis- 
t a internacionálé vezetősége elha
tározta, hogy # mihelyt Franciaor
szág ratifikálja a nyolcórai mun
kaidőről szóló washingtoni egyez
ményt, a szocialisták valamennyi 
országban interpellációkat fognak

\ még eddig nem létezett olcsó arab
MOLNÁR GYULA .
divatházában, VII., Rákóczi út 22.

Senl-Elektrn bunda... 5,200.000II Veleurkabűt 1,200.000
Brabanter’ffir!."."'!”. * “* *“ - - - - - - - - - ’ - - - - - -
Velourkauát 'gig béli

1

3.500.000 Marquln trlko-jelyeinralia'350’000 
végig bélelve 1,500.000 II Kockás divatai]. . . . . . . . 240.000

Az Idény «16relml»dotlaág4rn való tekintettél a raktáron levő téli kéMletok 
ti. m. mindennemű szórmebundiik. velourkobétok szőrmével éa anélkül, téli 
koszttlmdk, selyem- éa szóvetruhák, aljak éa zsemperok mélyen Itndl- 

tltotl dron drrülntd Haddira t .

&y“jdekében.eey62mény

Vandervolde beszédjében figyel 
meztette az összes tagokat 
hogy legyenek résén « bolsevtatá 
manőverekkel szemben. SajnálkoA 
sat. fejezte ki, hogy az ango lszak 
szervezetek küldöttsége, amely 
Oroszországban tanulmányokat 
fo ytatott, semmi kivetni valót sem 
talált a sajtó- es gyülekezési sza- 
tikátan. foIytat°tt szovjetpoh-

J'mhaux és Shaw erre azt vála
szolták, hogy ezt a kérdést itt nem 
lehet felvetni, mert az angol dele
gáció nem tartozik a szakszervezeti 
intornaoionalehoz.

r'
I
Joss
oroszlán védjegyű

gallér és ing 
árban ós minőségben 
a legmegbízhatóbb

I
Kapható mindenütt)

Küszöneínyilvánlfás.
Amidőn a Váci uoca 38. sz. alatt lévő 

úgynevezett „Klotild“-éttermeket és ká- 
véházat kibéreltem, az volt a főtörekvé
sem, hogy az elődeim által elhanyagolt 
üzletet a Belváros és a székesfőváros 
többi kerületeinek előkelő közönsége ta- 

l Iái kozóhely évé emeljem. Most, amidőn a 
helyiségekből távozom, látom, hogy 
szorgalmas és kitartó munkám eredmé
nye nem maradt el, mert a helyiségek 
tényleg a székesfőváros legelőkelőbb 
közönségének kedves szórakozási helyei
vé váltak. A búcsú pillanatában nem 
mulaszthatom el, hogy hálás köszön ete
met ne nyilvánítsam a közönség mind
ama rétegének, amely e munkámban en
gem támogatni szives volt. Hálás köszö
netén! szól elsősorban a nemzeti hadse
reg tisztikarának, de éppen ilyen hálá
val tartozom a polgári társadalom min
den más osztályának is, akiket vendég
lői üzememben tőlem telhető készséggel 
napomként vendégeimül láttam és akik 
kitüntettek elismerésükkel és megelége
désükkel.

Merem remélni, hogy a Kossuth La
jos ucca 12. sz. alatt mintegy 6 hét múl
va megnyíló uj üzletemben ismét együtt 
fogom látni kedves vendégeimet s me
rem hinni, hogy ott kedvezőbb körül
mények között még fokozotabb mérték
ben fogom kiérdemelni kitüntető meg
elégedésüket.

A viszontlátásra
Budapest, 1925 január 3.

Kisxel J.ssef

Teljes üzletfeloszlás
bél vásároltam külföldön árukat és Budapesten eddig nem (áteső 

bunda* ét öltöny vásárt pandavab! M,a ■ hészlat fart, mélyen le- ■ UnUuZcKI szállított árban adok el.
Városi bunda szőrmével már 2V* milliótól 
Nagy választék nutrla, oposium, vidra, pézsma ás görény rövid és 

bosszú bundákban éa bőrkabátokban 
SCHNUR HENRIKr=l^indenkinek ér" 

deke hogy klraka-
■ UMt megtekinti Vili. kg,,, R£|(ÓCZÍ Ú< 15. «I*m



jl HÉTFŐI MJIPLO közgazdasági melléklete

Kereskedő és Iparos Újság
SSS8 • HilBM ■Ili*. jfliUiBiii" Ili ám
,** ÍS.£“», 5! I «*"»• I amMnk Hl kamu 11 umtanM 
rottya ucca 2., 111. em.) felhívja az i A Textilgyárosok Egyesületének önvallomása a kötött forgalom 
érdekelt magyar honosokat,, hogy f és a vámvédelem eredményeiről
1925. evt januar ho la. napjáig a, 7
hivatalnál jelentsék be: |

1. Az Olaszország régi területein 
honos olasz állampolgárokkal szem
ben fennálló bármely valutára 
szóló követeléseiket, lm azok 1925. 
évi május hó 25. napja előtt kelet
keztek és 1921. évi július hó 2íj. 
napja előtt váltak esedékessekké:

2. Olaszország régi területein levő 
egyéb jogaikat, javaikat, és érdeke
ikét. amelyeket a kereskedelmi for
galomnak Olaszország és Magyar- 
orszák közt, történt újra föl vétele 
<1919. évi szeptember 19.) előtt sze
reztek, vagy amelyeket Olaszország 
régi területeire ugyanezen időpont 
előtt vittek be.

A bélycginéutca bejelentésnek 
tartalmaznia kell az érdekeltek ne
vét. foglalkozását, és teljes lakcí
mét, valamint a követelés i .... 
egyéb vagyontárgy pontos összegét, 
vagy lírását, és becsértékét, úgy
szintén — amennyiben a vagyon
tárgyra nézve valamely olasz ható
ság háborús vagy békeazerződésea 
intézkedést foganatosított — az el
járt. olasz hatóságiink vagy hatósá
goknak megjelölését, az intézkedés 
természetét, ügyszámút, és általában 
mindazokat a lényeges körülménye- j 
kei, amelyek a bejelentett követelési

a ,
I Az autonóm vámtarifa közismer- 
| ten magas vámtételeinek életbelép

tetésével kapcsolatban, s a keres
kedelmi szerződések megkötése kü
szöbén a 7'extil gyárosok Országos 
l'.guesiilrle szükségesnek és taná
csosnak tartotta, hogy terjedelmes 
jelentésben számoljon be a textil
gyárak nuilt évi működéséről és 
eredményeiről s statisztikai adatok 
felsorakoztatásával legyen kétség
beesel! kísérletei, annak igazolá
sára, hogy a kötőit forgalom és a 
magas vámvédelem nemcsak egyé
ni gazdasági érdekeket szolgál, ha
nem az iparfejlesztés által nyújtott 
munkaalkalom révéti szociális 

........................ is
munkaalkalom . ..............
szempontból, s így közérdekből 
szükséges.

A jeleni esnek
statisztikai adatail

ellenőrizhet étién 
nehéz bírálatIÍIKCI-

vagy tárgyává lenni, de ha a felsorakoz- 
___ -L í fi t/vl i •« ilsi < «vL'fl 1 Vflln AVnub ie l‘rt_tatolt adatokat való oknak is fo- 

godjuk el: azokból igen érdekes 
következtetések vonhatók le.

A jelentés ugyanis „nemzeti va- 
g.vonszaporiiW,“ cím alatt elszá-
mól a textilgyárak termelése által 
elért értéktöbbletről. vagyis a bár
milyen formában realizálásra 
riilt nyereségről is. melyet a 
mell áru értékének 40 százalékára

ke- 
ter-

becsül. A termelt áru értéke pedig 
— iijryancsak a jelentés szerint •— 

287 millió aranykorona, amiből 
könnyen ki számít ha tó, hogy a Tex
tilgyárosok Egyesülete az elért ér 
léklöbletí I. lekét hasznot llt.k 
millió araiiijkorotiúrd becsüli.

Ez a mérlegnek egyik óldala.
A másik oldalán áll az a kimu

tatás, mely a nncnkúsok'niik /izeltll 
bérekre vonatkozik. Ez a kimuta
tás :l:i.00u-rc teszi » íoglutkoitatott 
műn késők létszámúi s 32 millió 
aranykoronára azt a munkabérösz- 
szeget, moly évenként kifizetésre 
kerül. Ezek szeri ni tehát átlagosan 
évi 1001) aranykorona vagyis heti 
19.2 aranykorona egy münkás kere
sete s e harminckétezer munkás 
együttes keresete a textilgyárosok 
nyereségének negyedrészére rúg. 
Csodálatos logika kell te,hát ahoz. 
hogy valaki ezekből az adatokból 
szociális szempontokra való hivat
kozással állapítsa meg a vámvéde
lem szükségét, mikor Srnith főbiz
tos csak legutóbbi . jelentésébeu mu
tatott rá erre, hogy a lextilcikk1el.- 
Magfiarorszúgon sok cselben lúf) 
százalékkal drágábbak, mint kül
földön.

I venciók. kategórikusuii követelték. Jiogfl 
la. magyar kormányzat lássa el megfw- 
■ lobi iii'i 1 iik'‘iókk-;! n Kivándorlási Ta- 
' iiácsct abban az irányban, hogy ne gör- 
I (litson álliidalhaiallan akadályokat a 
i l)él-.\nmvlka és Kanadáim kivándorolni 
I akaró magyai földművesek szándéka 

(dé.
Jlozziijánilt a kormány megmozdulá- 

Mához, az a körülmény is, hogy maguk 
a hajózási vállalatok sorra azzal fenya- 
gelőziek, hogy rövidesen beszüntetik 
magyarországi képviseleteik működését, 
söl öl hajósvállalai vissza is adta már 
a koncesszióját. Ily .uformáji >i magyar 
kincstárt clső-orbuu tetemes k.í rovottá- 
sok fenyegették* de fenyegeti'.- a kor
mányzatul az is, bőgj a mludcudroft 
kivándorolni szándékozó eb-mek csellók 
a szomszéd államok területén működő 
hajózási irodákban fogják megszerezni 
a szüksége* hajójegyeikéi s jgy a ma
gyar kivándorlási anyag tel.jcseu kike
rül a kormány < llenörzési lehetőség® 
alól s egyszerűm „vogclfrei“ marta- 
lóka lesz « mindenfelől Icskclődő kiván
dorlási hiénáknak.

Mindezeknek a hatása alatt a kor
mány végre rászánta magul arra, hogy 
a Kivándorlási Tanácsi magatartását a 
kivárd mederbe terelje s innék ered
ménye gyanánt a nagy hujózáai válla
latok máris érlcsifóeH kanlak, hogy .% 
jövőben a Kivándorlás': Tanács már 
nem fog különösebb akadályokat gördí
teni h Dél-Ameri kába vagy Kanadába 
kívánkozó földművesek útja elébe. Min
denesetre n, földművelésügyi miniszter
nek diszkrécíotiális joga ksz azonban, 
hogy amennyiben bizonyos vidékeken 
föltűnő mértékben megcsappanna- a 
munkáskezek száma, úgy vétót enielh<Hi- 
sen a további kivándorlások ellen.

Igen érdekes, hogy a magyar kormány 
várható döntéséről mar annakidején 
tudomást szerezlek a Dél-Amorikáhan 
és Kanadában künn élő magyar telepe- 
s<‘k, akik nz óhazából várható nagyobb 
földműves-kivándorlás előtt. ■ marim igen 
jelentős parlagon álló lenileteket vá
sárolnak össze, amiket majd már az új 
magyar kivándorlókkal közösen kíván
nak megművelni.

I

vajn egyéb vagyontárgy azonossá
gának és bejelentési kö t élezett.súgó- 
rek megállapításához szükségesek.

S. A fent, érintett ügyekben a hi
vatal készségesen szolgál hétközna
pokon délelőtt 10—12 óra között] 
akár szóval, akár telefonon (1KB—54 '
És 192-49.) további feiviiáafoSftá«Bi.lM icQifgidi kormányok és a hajósiársaságok egységes 
MWMMMwwMMwwMMMMWkfellépésének hatása

A Kíudndorldsl Taníts ni íllísf091alísa 
a dílamerlkoi kivándorlás kéríÉsÉben

' A ki vándorlási ügyek, kulisszái mö- 

leSKezdödlk o fövúros kos és messzéhatósui elvi jelentőségű 

üzemeinek felülvizsgálása ®IVIlUVIMftHllMN , ,.cudii ór<Jokük, hogy a mezőgazdasági
„ A főváros üzemeinek felülvizsgá
lására kiküldött bizottság hétfőn 
délben tartja alakuló közgyűlését, 
a városházán Németh!/ Károly nyu
galmazott államtitkár elnöklétével. 
Az ülésen részt vesz Rlpka Ferenc 
kormány biztos és Papanek Ernő 
pénzügyi szaktanácsos is. Az ülés 
az alakulás formaságai után érdem
leges munkutervet fog elfogadni, 
mely szerint az egyes üzemcsopor
tok átvizsgálására kisebb alcsopor
tok alakulnak, a közlekedési, vilá
gítási, viz, él ’ meze sí, kórházi és 
fürdőüzemek iilvizsgálására.

Albizottság fogja felülvizsgálni az 
ipari üzemeket is. s remélhető, hogy 
ennek kapcsán Ripka Ferenc, kor
mánybiztos módot, fog találni arra, 
hogy ígéretéhez képest az iparnak 
felesleges versenyt támasztó üzeme
ket a legrövidebb időn belül meg
szüntesse.

összese.n I i z alb Izot 1 ság létesii I, j 
melyek munkájukat haladéktalanul 
megkezdik.

Külön pénzügyi bizottság alakul 
az Állal vásár pénztár ügyeinek meg
vizsgálására, amely elsősorban azt 
fogja, kutatni, hogy miéri nem a 
Vásárpénztár bonyolítja le a fővá
ros összes üzemeinek financiális 
ügyeit.

Amint értesülünk Ripka Ferenc 
Kormánybiztos súlyt helyez arra, 
hogy az albizottságok működésű két 
minél előbb befejezzék, s jelentésü
ket mwtegyék. arról azonban még 
nem történt döntés, hogy ezek a 
jelentések nyilvánosságra Jognak-e 
kerülni.

munkások no hagyják el (ömogosebben 
az országot, miután ez a körülmény n 
munkaerő igen nagymérvű megdrágu
lását vonná, maga után, sőt egyes föld
területeket * parlagon hievrrÓK vesze
delme is fenyegetne. Az agrár körök 
álláspontjukat bosszú időn át megfelelő 
módon érvényre tudlak juttatni a Ki 
vándorlási Tanácsnál, moly azután 
hatásköréből kifolyóan mindan lehetőt 
elkövetett, hogy a földműveseket a ki
vándorlástól visszatartsa. Különösen a 
Dél-Amerika és Kanada felé irányuló 
kivándorlást, igyekezett mindoukor meg
nehezíteni a Kivándorlási Tanács; az 
Unió ellen a Kivándorlási Tanácsnak 
nőm volt különösebb panasza, miután 
ez az anterikui .állam egyrészt főként 
az ipari mnnkanokra jelentett előnyö
sebb elhelyezkedési lehetőségeket, mús- 
résMt pedig (ta Unió az utóbbi óvok fo
lyamán láthatólag egyre jobban meg
nehezítette s szorosabb korlátok közé 
szorította a bevándorlás lehetőségét.

Újabban azután a Kivándorlási Ta
nács egy ciaapásra megvált őzt alta a 
földmunkásokkal szemben követett ed
digi magatartását s egyelőre nem tá
maszt különösebb nehézségeket a Dél- 
Amenika. és Knnadu felé orientálódó 
földműves elemekkel szemben. Ennek

n változásnak igen érdekes clözmctiyoi 
és okai, vannak.

A Magyarország területen koucottezio- 
nált külföldi nagy i engedi a józási vál
lalatok a legutóbbi időkben, sebog.yfeeiu 
tudták megtalálni w-ámitásaikat a. iua- 
wyaroi*szági ÜKleteiken, holott az itteui 
képviseleteik számára igen tetemioa ki
adásokat jelentenek. Tudva lövői eg a 
13 engedélyezel t hajós társaséig clnői»<n- 
bun évi 2WI fontol tizet fejonkepnt a 
kouccsbzió dija fejében, ezenkívül pedig 
még minden hajóegységük után külön 
évim ként 10 fontol. Ezek az öwsztigck 
nem térültek, meg tvlságoeau a luijós- 
(ársasáigok számára, főként bp, figye
lembe vesszük, hogy miudou egyes ki
vándorló után még kiilöu y» fontol i« 
kell az állumkincslárbH bcszulgállat- 
jdok. A hajózási társaságok érdekében 
egymásután megmozdultak az egyes 
külföldi államok képviseletet. így leg
először KraueiucMsxág külügyi képvise- 

l léte interveniált a magyar kormánynál, 
majd Ohiszorazü#. A francia és ölti*/, 
hajózási vállalatoknak tudvalevőleg di- 
rokt hujójúrataik vannak úgy Kana
dába, mint Dél-Amerikába. Ezek az 
intervenciók azonbau jó ideig ered
mény telének inuradtak, miután a Ki
vándorlási Tanács sehogysem volt, ké
pes magát emancipálni az ugrár körök 
egyoldalú bcfolj'ása alól. Legutóbb 
azonban az egyes külföldi kormányuk 
Hiú,, olyuu cróllyct léptek fel, hogy le
hetetlen volt kivánságnik elől egysze- 
rüon napirendre térni. A külföldi intet-

1
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Megjelent 
ai osztrák aranymérleg 

törvénytervezet
Ab osztrák kormány — amint 

Win'* számunkban jeleztük — nj«v 
mán közzé tette az ariinymerleffröl I 
•zóló törvényjavaslat hivatalos ter
vezetét.

A tervezet felöleli az aranymer- 
lesre való áttéréssel kapcsolatos 
összes kérdéseket, és ennek . meg
felelően szabályozza az alaptőke és 
a részvények névértékének kötelező 
nagyságát, a kisebbségi részvénye
sek védelmét, a tőkeszaporítás és 
az adózás, valamint illetékügyet.

Egyik legfontosabb része a javas
latnak az, amely kimondja, hogy az 
aranymérleg rendszerre áttérő vál
lalatok részvényeinek névértéke 31), 
alaptőkéjük pedig 90.01)0 shillingnél 
nem lehet kevesebb. Ez a megálla
pítás enyhébb, mini az eső terve- 
értéke 50 és az alaptőke minimuma 
100.000 shillingben volt megálla
pítva. Az újonnan létesülő vállala
tok alaptőkéjének minimumát 500, 
ezer shillingben szabja meg a tér-. 
vezet. , : '

Az alaptőkéről és íőkeszapoi;íiás- 
ról szóló rész kimondja, hogy a 
társasági vagyonnak megállapítása 
alkalmával egy részvényre nem 
jutht több 150 shillingnél. Ilyen 
esetben új részvények kibocsátá
sával kell a felesleg elhelyezéséről 
gondoskodni. .4 kisebbségi részvé
nyesek érdekeit szolgálja az az in
tézkedés, amely szerint ha a rész
vények 25%-át képviselő részvénye
sek a részvényösszevonással nin- 
csenek megelégedve. választott bí-1 
rósági eljárást kérhetnek. .A vá
lasztott bíróság összeállításáról a 
posta fa karók fog gondoskodni, el
lentétben a német javaslattal, ahol 
ez a feladata a kereskedelmi kama
rák számára van kijelölve.

Miután az alaptőke és a részvé
nyek névértékének megállapítása 
számos részvényösszevonást tesz 
szükségessé, intézkedik a tervezet rt 
Tészvényösszevonások alkalmával 
Rzármazó töredék részvényekről is 
és jogot ad a irodák részvények 
tulajdonosainak, hogy a. részvények 
későbbi átvételére összeállhassanak. 
A vállalatok kötelesek a töredék 
részvényesek kívánságára az őket 
megillető részvényeket visszatar
tani.

Az aranymérlegre való áttérés a 
kötelező shillingszámítás életbelé
pése után fog «megtörténni, még 
pedig úgy, hogy előbb az iparválla
latok, azután pedig a bankok fog
ják elkészíteni aranymérlegeiket. A 
tervezet külön fejezetben foglalko
zik az aranymérlegre való áttérés
sel kapcsolatosan felmerülő adó- és 
illetékügyi kérdésekkel. Adómen
tességet állapít, meg a tervezet az 
aranymérlegre való áttérés alkal
mával a megnyitó mérleg és az 
előző mérleg adatai között -a« átér
tékeléssel kapcsolatosan jelentkező 
különbözetekre.

FZnvífv Uaen'L Vrl* KArá,y **** » UllZlg nennk TeleMn Jóm! Itt-er 
KllföFdl gyárosok képviselője

Szeríín kezdődnek n forsalmladó-nnKétek
Nincs egyetlen oly adónem, nem

csak Magyarországon, hanem a 
civilizált világ egyetlen államában 
sem, amely annyi jogos panaszt es 
sok helyütt már elkeseredésbe át
csapó ellenszenvet váltott volna ki, 
mint a magyar forgalmi adó rend
szere.

Az adó felszámításával járó kel
lemetlenségek, az ellenőrzésnek 
minden kíméletlen mellőző bontan-- 
tása, az adóellenőrző közegek pre- 
potens eljárása, az adó nyilvántar- 
ásához szükséges nyomtatványok 
labirintusa, az átmenet nélkül be
vezetett drákói büntetések, nem 
utolsó sorban pedig a forgalmi adó
nak

az egész, üzleti élet forgalmát 
megbénító közgazdasági kiha- 

* tása

és a blokk-rendszerrel való kísérle
tezés példátlan ellenszenvei váltóit 
ki ez iránt az adó iránt nemcsak 
az adófizetésben türelmes iparos- es 
kereskedőtársadalomban, hanem a 
fogyasztó közönség körében is, 
amely rövid idő alatt saját bőrén 
érezte ennek az adónak drágíót ha
tárát.

Ennek a teljesen indokolt ellen
szenvnek és a forgalmi adó szám
talan hibájának tudható be az a 
RZiyós küzdelem, aipellyet a gazda
sági élet a fogyasztóközönség segít
ségül hívása mellett ezen adó ellen 
folytatott, s amelynek során egyes 
községek és városok iparosait és ke
reskedőit, különösen ahol a blokk
rendszert, is bevezették, afc üzletek 
bezárásával is tüntettek ezen adó 
ellen.

A gazdasági életnek elsősorban 
nem a forgalmi adó ellen volt és 
van kifogásuk, hanem

annak beszedési és ellenőrzési 
módszere ellen.

a küzdelem sem irányult tehát az 
ádóncm ellen, háneni a’íjrdóval kap
csolatos zaklatások ellen. Ezeknek a 
megszüntetését a. gazdasági élet az 
osztrák rendszer meghonosításától 
remélte, amely lehel övé tette volna 
á forgalmi adónak egy helyen, a 
termelés és a behozatal helyén való 
lerovását és a további áruforgalom- 
pak adómentesen való lebonyolítá
sát. Ez a rendszer nemcsak az adó
éi «nyok számát csökkentette volna, 
hanem a& üzleti forgalom fellendí
tését is előmozdította volna.

A pénzügyminiszter azonban, nyil
ván politikai tekintetekből, t i. az 
őstermelők megadóztatásának elke
rülése céljából elvileg ellene van az 
osztrák rendszernek, bizonyos re
formokat azonban a közvélemény 
nyomása ós a kisgazda-képviselők 
követelései folytán mégis kénytelen 
lesz életbeléptetni.

Hogy milyen természetűek lesz
nek ezek a reformok, erre nézve a 
pénzügyminisztérium a legteljesebb 
hallgatásba burkolózik, s még azt 
sem lehet tudni, vájjon 

van-e idevonatkozólag a minisz
ternek valamely tervezete, 

vagy pedig az érdekeltektől vár-e 
javaslatokat.

Azok az emlékek, amelyeket a 
pénzügyminisztérium e , tárgyban 
tartani fog, január hó 7-eu délután 
5 órakor kezdődnek, s az érdekelt
ség azt várta, hogy a pénzügymi
nisztertől legalább vázlatot fog 
kapni arról az anyagról, amely tár
gyalás alá kerül. rw-rcs

A pénzügyminiszternek azOKlbz- 
hoz intézet meghívása azonban e 
tekintetben is csalódást keltet, mert 
e meghívó csak azt jelenti be, hogy 
„a pénzügyminiszter úr a forgalmi 
adó reformjára vonatkozó tárgya
lásokat meg akarja indítani", arról 
azonban nem szól semmit, hogy a 
tárgyalások alapjául milyen re
formtervezet szolgál.

Sok körülmény szól amellett, hogy 
a pénzügyminisztériumnak nincs 
semmiféle kidolgozott javaslata, 
hanem az érdekképviseletektől vár 
reform-tervezeteket. Emellett szól 
többek között a meghívó szövege is, 
amely arra kéri az OKISz-t, hogy 
„a tárgyaláson előadandó kívánsá
gait pontokba foglalva és lehetőleg 
részletesen kifejtve egyúttal írás
ban is nyújtsa be“.

Ilyen körülmények között az 
OKÍSz kénytelen lesz eredeti állás
pontjához ragaszkodva a kereske- 
termelés zavartalan menetének ér
dekében az egy helyen, egy összeg
ben lerovandó forgalmi adó rend
szere mellett kitartani.

A 7-én kezdődő tárgyalások re
mélhetőleg hű képet fognak a pénz
ügyminiszter elé tárni arról az ál
talános elkeseredésről, amely a gaz
dasági élet egész területén úrrá 
lenne, ha a kormány a jelenlegi 
zaklatórendszer fentartását hatá
rozná el.

A Commerce-Club közgyűlése
December hó 30-án tartotta a grófi 

Vay-palota termeiben 1924. évi ren
des közgyűlését. A nagyszámban 
megjelent tagokat Éber Antal udv. 
tan. elnök üdvözölte és nagyhatású 
megnyitó beszédében rámutatott 
arra, hogy a klub a budapesti com- 
merciális és bankvilág társadalmi 
életében milyen fontos szerepet ját
szik. Mióta a klub új helyiségeibe 
beköltözött, még intenzívebb klub
élet fejlődött ki és a különböző es
télyek nagyszámai hivatva lesznek 
a jövőben is klubtagjaikat minél 
gyakrabban összehozni helyiségeik
ben. A kezdet nehézségei után im
már megtermetté gyümölcsét az a 
munka, mellyel a klub kezdemé
nyezői eddig a nehézségeket áthi
dalták. Az elnök megnyitó szavai 
után kishábi dr. Strasszer, Elemér 
terjesztette elő a választmány je
lentését, melynek elfogadása után 
a közgyűlés a választmány felmen
tését. megadta. A kisorsolt választ
mányi tagok helyett a következők

választattak meg a választmány űi 
tagjainak: Barczen Gábor. Bún Tó 
zsef. Jánosi Ennél Aurél, dr. 
Henrik, Marton Gyula, dr ReiSj 
Jenő és dr. Urbanovits G. Zoltán 
Igazgató: dr. kishábi Slrasszer, Ele’ 
mér. A közgyűlést klub-vacsora 
majd választmányi ülés követte' 
melyen a legközelebbi estélyek 
programját beszélték meg.

Előkészületek 
a Nemzetközi Vásárra

Amint jeleztük, a szokásos tavaszi 
áruminta vásárok helyett az idén a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
1925 április 18 és 27-ike között nagy
arányú Nemzetközi Vásárt rendez, mely, 
nek előkészületei már szorgalmasan 
folynak. A rendezésben a budapesti ka
marán kívül részt vesznek a vidéki ka
marák, továbbá a kereskodolmi és ipari 
érdekképviseletek is.

A Budapesti Nemzotközi Vásár iro
dája, mely Szemere ucca 6. szám alatt, 
a Kereskedelmi és Iparkamara helyisé
gében van, igen so kkedvezményt és 
könnyítést biztosít a vásár résztvevői 
számára. így az áruminták díjmente
sen szállíthatók vissza, a. vásár terüle
tét a vámhatóságok vámszabadraktár
ként kezdik, az összes magyar vasuta
kon, valamint a. MFTR és a Dunagőz- 
hajózási vonalain a vásár tartama alatt 
féláru menetdíjjal lehet a vásárra ás 
visszautazni.

Az összes magyar külképvisoleti ha 
I tóságok a külföldi vásárlátogatók út
leveleit 50%-kal olcsóbban láttamozzák. 
a magyar határ külföldön nem Iá Há
mozott útlevelekkel is átléphető és a 
vízumot utólag féláron a vásár terüle
tén is meg lehet szerezni.

A Nemzetközi Vásár rendezősége már 
eleve gondoskodott arról, hogy a vá
sárra érkező idegenek elszállásolása 
fennakadás nélkül történjék. Az idege- 
Hivatala szállásolja el és gondoskodik 
a vásárra érkezők olcsó ellátásáról.

Az 1925. évi Budapesti Nemzetközi 
Vásáron a következő szakmák vesztek 
részte

Üveg, porcéi Ián, majolika és agyag- 
ipari, norjnborgi, játék- M 
hangszerek; nemesfémárúk és ipar
művészeti miipkák; papíráruk és iroda-, 
felszerelések; bőráruk, cipők; fa- és 
bútoripar; acél, fémáruk és látszeripar; 
vas- és fémáruk; villamossági ipar; vi
lágítási eszközök; közlekedés és szállí
tás; vegyészeti ipar; gumiáruk; élelmi
szerek; építőipar; őstermelés.

A Budapesti Nemzetközi Vásárra való 
jelentkezés határideje 1925 január 31. 
A vásáron természetesen belföldi és kül
földi cégek egyaránt részt vehetnek, 
elsősorban azok a hazai cégek, amblyek 
árucikkeiket önmaguk állítják elő, to
vábbá komoly nagykereskedelmi cégek 
is. Az áruk kirakása 1925 április hó 
G-án kezdődik és annak április hó 17-én 
déli 12 óráig teljesen be kell fejeződni. 
A vásár ünnepélyes megnyitása április 
18-án délelőtt 10 órakor lesz a város
ligeti Iparosa rpokbaD és a körülötte 
fekvő többi csarnokokban.

A Nemzetközi Vásárral egyidejűleg 
az Országos Magyar Iparművészeti Tár
sulat is, fennállásának 40 éves jubileuma 
alkalmából az Andrássy úti régi Mű
csarnokban iparművészeti kiállítást 
rendez.

Magyar kir. udv. szállító I I
Magyar kir.

Alapíttatott 1850

udv. szállító

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

Frakk- és szmoklngkelmék 
a legnagyobb választékban!

HtlilM: BÉCSI ucca 7. (Deák Ferenc ucca sarok). Fióküzlet: IV, Keranahercat ucca k. salai
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Mürt drágult mag január 2-án Ausztriában Is 
a életbelépett az ÚJ vámtarif a

a szanálási akció sikere érdekében 
* anyagi megterheléseket jelentő 

rSnyjavaslatok tárgyalásai alkalmá- Egy nappal az autonóm magyar i 
j vámtarifa életbelépése után — ja-

t az új vámtarifa, melynek 
i megállapítását szintén hosszú és el
keseredett harc előzte meg. A% oszt- 
jrák gazdasági körök általában 
megelégedéssel fogadják, hogy egy 

l hosszú provizórium után végre 
‘mégis megtörtént a vámkérdés ál
landó jellegű rendezése.

Ennek következménye gyanánt 
számos nagyjelentőségű behozatali 
cikk vámtétele emelkedik, aminek 
azonban a szakértők véleménye sze-, 
|rint nem lesz jelentősége a meg
élhetési viszonyokra. I

törvenyj«¥"°*------. .... * i ut<m — ja
vai minden pénzügyminiszter aláhúzol- nuár 2-án — Ausztriában is életbe- 
i.n hangsúlyozta azt az előnyt, amelyet lépett, az új vámtarifa, melynek 

stabil korona és a korona állandósít- ”................................ - - ' •
fása révén beálló olcsóbbodás hozni fog. 
Ennek elienúro sajnosán kell tapasztal
nunk, hogy nemcsak a drágasági index
számok emelkednek, hanem éppen a 
kormány felügyelete alá tartozó intéz
mények járnak el a drágításban.

különböző illetékek és állami nyom- | 
látványok áremelése és a vámtarifa 
drágító hatása után most ismét a posta 
lepte meg a közönséget egy rendelettel, 
amely a postai tarifák emelését tartal
mazza. Jól emlékszünk még a posta 
vezér Igazgatójának a legutóbbi tarifa
emelést megelőző értekezleten tett ama 
kijelentéseire, hogy ez a tarifaemelés 
remélhetőleg már az utolsó, mert a ko
ronaérték stabilitása a további tarifa
emeléseket feleslegessé fogja tenni, most 
mégis, egészen váratlanul, az érdek
képviseleteket meg sem hallgatva, fel- 

Tekintettel arra, hogy az alkalmazót 
tak fizetése, amely a postaüzeni leglé
nyegesebb kiadási tétele, utóbbi időben 
nem emelkedett, a tarifaemelésből csak 
arra következtethetünk, hogy a m. kir. 
posta már nem elégszik meg költségve
tési egyensúlyának fentartásával, ha
nem nyereségre is törekszik, aminek az 
ideje nézetünk szerint nég nem érke- 
lett el, mert nem alakult ki még sem 
a külföldi, sem a belső forgalomnak az 
az állandósága, amelynek alapján tari- 
fális programot lehetne alkotni.

Az új postatarifa egyes tételeit egyéb
ként a következőkben ismertetjük:

Levél díja a távolsági forgalomban 
20 gr.-ig 2000 K, minden további 20 gr. 
1000 K.

Nyomtatvány, áruminta és üzleti pa
pír és egyr becsomagolt küldemények 
díja úgy helyben, mint a távolsági for
galomban 50 gr-onként 400 K. A 10 gr. 
súlyt meg nem haladó nyomtatványok 
díja 200 K. Árumintáknál a legkisebb 
díj 800 K.

Ajánlási díj a távolsági forgalomban
2500 K.

A súlydíja a belföldi
Balomban:'

a) nem terjedelmes

KOZGflZDflSAGI HÍREK
Kereskedők és Iparosok újéul 
IfsztelSéseLedermannMórnál 

az OKISZ elnökénél

ceoina ttokért

10-15 „
15-20 „

is
J.® =• 185 s

sS .5

>s

•a.-

k 0 r 0 n á k b 8 n
lkg-ig 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

1—5 kg-ig 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
1-5 3.500 4.000 4.500 5.500 7.000

5—10 „ 4.500 6.000 8.000 10.000 14.000
9.000 12.000 15.000 21.000 

12.000 16 000 20.000 28-000 
h) Fentieknél eltérőleg az élelmiszere

ket tartalmazó csomagokért, ha nem 
jedelmesek:

8.000

ter-

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség igazgatósága és főtaná
csa, valamint az OKISz-hoz tartozó 
egyesületek és kerületi szervezetek 
vezetősége az eddigi szokásnak 
megfelelően újév napján ezévben 
is küldöttségileg kereste fel elnö
két, Ledermann Mórt .hogy a ke
reskedők és iparosok újévi üdvöz
letét tolmácsolja. A küldöttséget, 
amelyben az OKISZ iguzgatósági 
tagjain kívül a VI. kér. fióknak, a 
Cipőkereskedők Országos Egyesü
letének, a Báthory- .Baross-, Turul-, 
Egyetértés-, Leszlauer-, és más asz- ' 
taltársaságoknak kiküldöttei vettek 
részt, Leszlauer Gyula a lel nők ve
zette, aki az újévi üdvözletek tol
mácsolása után arra kérte az elnö
köt, hogy a vezetése alatt álló egye
sületek érdekeiért továbbra is ed
digi energiájával szálljon síkra. 
Perényi Mór. Gömöri Elek, Kertész 
Jenő, Bécsi Ferenc, Koncsok Sán
dor, Gergely Ignác és Fekete 
Miksa tolmácsolták a szervezetek 
jókívánságait.

Ledermann Mór válaszában meg
köszönte a szervezetek kiküldöttei
nek jókívánságait, amelyben nem
csak eddigi munkássága elismerését 
látja, hanem egyúttal ösztönzést is 
talál arra, hogy a megkezdett úton 
tovább haladjon. Rámutatott azután 
azokra a fontos gazdasági, kérdé
sekre, melyek az új évben megol
dásra várnak, s annak a reményé
nek adott kifejezést, hogy az össze
tartó munka jobb jövőt fog bizto
sítani a kereskedő- és iparos-osztály 
komolyan dolgozó tagjai számára. 

I Biztosította végül a megjelenteket, 
hogy teljes önzetlenséggel és oda
adással fogja továbbra is azoknak 
I ügyét szolgálni, akik bizalommal 
'követik a megkezdeti úton.

*8

k b i
3.000 
4.000

1=

1
k

3.000
1—5 „ 3.000

5-10 „ 3.500
10-15 „ 4.500
15-20 , 6.000

A Kereskedelmi Csarnok „vál
sága". Az utóbbi napokban ellen
őrizhetetlen és kétségtelenül fele-

a i

8.000 11.500 lőtten forrásból olyan híreket ter- 
9.700 12.000 17.200 -

10.000 13.000 16.000 23-000 
c) A terjedelmes csomagokért az a), 

illetőleg b) alatti súlydíjak másfélsze
rese Jár.

A kizárólag élelmiszerszállításhoz 
wukséges tartályokból (ládákból, Má
kokból, demijonokból, bádogtartályok- 
bol stb.) álló csomagokra a b) alatti 
kedvezményes tarifa ezentúl nem alkal- 
mmható.

A távolsági távbeszélőforgalomban a 
következő díjak lépnek életbe:

0. díjövben
T.

II.
ni.
ív.
v.

VI.
VII.

jesztettek. melyek szerint a Keres
kedelmi Csarnok. — a nagykeres
kedelemnek’több mint ötven év óta 
fennálló érdekképviselete — meg
szűnne, illetőleg egy másik keres
kedelmi érdekképviseletbe olvadna 
be. Eléggé el nem ítélhető módon 
egyes sajtóközlemények még arra 
is utaltak, hogy' a fúziónak eddig 
is csupán a Kereskedelmi Csarnok
nak nemrég elhunyt érdemes főtit
kára, Schreyer Jenő dr. lett volna 
az akadálya, noha köztudomású, 
hogy Schreyer dr.-nak minden 
egyéni hiúságtól ment koncéliáns 
egyénisége sohasem állott semmi
féle valóban közérdekű ügynek út
jában. Ezzel szemben az igazság az, 
hogy a magyar nagykereskedelem
nek továbbra is szüksége van régi, 
nemes tradíciókra támaszkodó ér
dekképviseletére. melynek állitóla- 
gos lanyha tevékenysége nem jelen
tett mást, mint a hangos napi, poli-. mmuvu pénzintézetét, ameiy
tokától való bölcs és óvatos tartóz-1 tagjai sorába tartozik, revizió alá 
kodást. Ennek a tartózkodásnak i venni, kölelezőleg azonban ez elő
köszönhető, hogy az októberi fórra- írva nem volt. 1925-től kezdve azon- 
dalomkor sem sikerült a Kercskc- bán a Pénzintézeti Központ köteles 
delmi Csarnok erőszakos beolvass- minden olyan tagintézetet, amely-

(Bpegt körül 0-15 km) 15.000 
( 0- 25 '
( 25- 50 
( 50-100 
(100-150 
(150- 200 
(200- 250 
(250 km-en

km tóvols.) 20.000 
0 „ ) 24.000

„ ) 28.000

,• ,, ) öo.LRW
remi) .. ki.ooo 

.J,l™ieltetnek azonkívül a benélge- 
dijak a» Ausztriával é* a Caehor- 
.Tsl® forgalomban i«, mig a 
•IngOMlÍTlOval M NOmelorazággal való 
egálomban a i-Aji benOlgettal dijak 
maradnak Örvényben.

nek saját és tartaléktőkéi nem ha
ladják meg a hárommilliárd koro
nát, revizió alá venni, ami igen 
nagy feladatot jelent az intéz
ményre nézve, mert több mint 500 
ilyen intézet van az országban., 

A Goldberger Sáin. F. és Fiai R.-T. 
ina tartott közgyfiléso az 1923—1924-ik 
üzletév osztalékát részvényenként 6000 
koronában állapította meg. Az esedékes 
szelvény 1925 január 2-től az Egyesült 
Budapest Fővárosi Takarékpénztár, az 
Anglo-Austrian Bank budapesti fiókjá
nál és a társulat pénztáránál váltatik be.

A Lioni vásár. A Magyar Fran
cia Kereskedelmi Kamara a lyoni 
vásár intézőbizottságától megkapta 
a tavaszi nemzetközi mintavásár 
katalógusának német példányait. E 
példányokat a kamara bocsátja az 
érdeklődők rendelkezésére hivatalos 
helyiségében (VI., Gróf Zichy Jenő 
ucca 4. szám alatt). A kamara is
mételten és nyomatékosan felhívja 
a magyar kereskedelmi körök 
figyelmét a nagyszabásúnak Ígér
kező vásárra, amelyen a francia 
hivatalos körök szívesen látják a 
magyar kereskedővilágot.

A Hernies Magyar Általános Váltó
üzlet R.-T. közgyűlése az 1923/24. üzlet
évre 1925 január 2-től kezdődően részvé- 

rüíni. ~ múlt évi 80 százalékkal szemben) oszta-
A Hazai Fater in elő Rt. legutóbbi iék kifizetését határozta el. Az igazgató-

Különösen a liszt vámjának fel
emelésével kapcsolatban azzal szá
molnak, hogy a magyar lisztkiviteli 
tarifa kedvezményei ellensúlyozni 
fogják a vám emelkedését. Általá
ban mindössze 2—3%-os áremelke
désre számítanak az új vámtarifa 
következménye gyanánt, s.ezt lé
nyegtelennek tekintik 
előnyökkel szemben, 
osztrák ipar számára 
tosítani.

Meglepetést keltett, 
szöbön álló í’

azokkal az 
melyeket az 
sikerült biz-

Meglepetést keltett, hogy a kü
szöbön álló shillingszámítás elle- 

Inére a vámtételek továbbá is arany
koronára szólnak, melynek átszámí- 

I tási kulcsa 14.400.

fása, s előreláthatólag a legköze
lebb megtartandó közgyűlés sem 
fog okot találni az öngyilkosságra, 
annál kevésbé, mert ebben az eset
ben a nagykereskedelem kénytelen 
volna érdekeinek tárgyilagos kép- «««««„...... .....
viseletére újabb szervezetbe íő’mő-,liyeuként 1000 korona (200 százalék 

lyctres igazgaroKai igazgaioKKa, ar. 
Roth Ödön cégvezető-főtitkárt he- i 
lyettes igazgatóvá és Feistliammel 
Bélát titkárrá nevezte ki.

— Ügyvédek forgalmi adója. A 
pénzügyminiszter kötelezőleg elren-; 
dél te, hogy az ügyvédek 1925. évben 
a forwaimiadót átalányozva köte-' 
lesek fizetni. Ez azt jelenti, hogy a 1 
pénzügyi hatóság a kamarával 
megállapodást köt a kamara összes 
tagjaira vonatkozó adóátalányra I 
vonatkozólag, ezt a contingenst az-' 
tán autonóm szervei útján felosztja 
efcyes tagjai közt vélelmezett kere-1 
setük arányában. Ebben a contin- ja^uár

féld Pál, a Magyar Általános Hitelbank

í s, — - - ... . •; icijw vuvnzxuuii a .<végi részaránya?
írrwbf/n .Weíenten?. sr-knek ajánlják fel 1:1 aranyhalt 

< ái'&dyanMm. ^A joggya- 
--- ----- koriás január 3-tól 10-ig az intézet--------------- i  ------ ui....................................... (IV< Eskij.tér gj.

igazgatóság^ ülésén Bartos- Ignác, Sá.g új tagjává választatott báró Koru- 
Spady Árpád es otemhaus Géza he- ^eld Pál, a Magyar Általános Hitelbank 
^ycttes^igazgatókat Jgazgatókká, dr. | ügyvezető-igazgatója.

......... *■ n A tranzitó kereskedelem meg
bénítása miatt elveszítjük az utód
államok piacait. Az Oi szagos Ke
reskedő és Iparos Szövetség külke
reskedelmi bizottsága elhatározta, 
hogy fel fogja kérni a kormányt a 
tranzitó forgalom szabadságának 
biztosítására. Legutóbb ugytmis 
előfordult, hogy a román kereske
dők a tranzi tóraktárak betiltása 

i folytán kénytelenek voltak a ma
gyar kereskedőkkel való üzleti for
galom felvételéről lemondani.

i A Budapesti Iparhank Rt. 1925 
, i v. , , , január 2-án megtartott rendkívüli

gentálasban való részvételre senki közgyűlésén elhatározta, hogy ed- 
sem kötelezhető akarata ellenere.’ jjgj 200 millió koronás alaptőkéiét 
A miniszteri rendelet megengedi, millió koronára emeli fel. Á>ki- 
}!fÍ2?'..b.ar«waz bóúsátasra kerplű . 200.00U darab, 
adókozossegbol, de kilépést szánde- viOO korona névértékű új részvényt 
kát köteles 1925. évi január hó 25-ig ' •
a kamaránál írásban bejelenteni, „,-kurk ajáu”'’ 
Aki eddig a napig szabályszerűen '^no kononá-s 
nem jeleiitette be kilépését, az fel- koriás januá 
tétlenül tagja marad az adóközös- pénztáránál 
ségnek. K kilépő tagra vonatkozó- közölhető.

Három havi haladékot adtak az 
íu-ífi116* italniérésj engedélyesek állampol- 

„„ egy2-?.;2”. .22.1 a gársági igazolására. December 31-én 
a határidő, amelyet az ital- 

_ . .. mérési engedélyesek magyar állam
polgári mivoltának igazolására 
szabtak. A pénzügyminisztérium il- 

(letékes osztályának közbenjárására 
je határidőt március végéig meg
hosszabbították és ezáltal lehetővé 

I válik mintegy négyezer italmérő 
számára az engedélyek megtartása. 
Kívánatos lenne, ha további ter- 

; minus-tologatás helyett inkább fel
hagynának az egész revízióval.

! — Clpőkerenkedők országos kongresz-
szusa. Február 15-én h ningyarországi 
cipőkoreskedők a budapesti kereskedel
mi ós iparkamara dísztermében orszá
gos kongresszust fogunk tartan’. A kon-, 
gresszust a Cipőkereskedők Országos 
Egyesülete rendezi s annak napirend
jén a. szakmai kérdések, valamint a 
vámtarifa és a forgalmi adó ügye sze
repel, de foglalkozni fog a kongresszus 
a cipőkoreskedelem általános üzleti vi
szonyait érdeklő kérdésekkel is.

, — Meghosszabbították a cseh korona*
követelések és tartozások bejelentését. 
A kormány a caeh köztársaság terüle
tén lakó személyekkel szemben fennálló 
régi koronakövoteléseknek és tartozá
soknak bejelentési határidejét 1925 feb
ruár 28-ig meghosszabbítja. Illetékes he
lyen utalunk azokra a következmé
nyekre. amelyek a bejelentések elmu
lasztásához fűződnek ég ezért ezúton is 
felhívjuk az érdekeltok figyelmét, 
hogy bejelentéseiket a mondott határ
időig tegyék meg, mert 1925 február 
28-án túl a bejelentési határidőt néni 
fogják meghosszabbitani.

lag egyénenkénti átalányozást ír 1 
elő a rendelet, 1‘ 
könyveivel vagy egyébként kell 
múlt évi 1_____ ’J.____ ’ ‘ .
(melynél az adóhatóságnak messze
menő ellenőrzési, joga van) s ebben 
az esetben is átalányban állapítják 
meg az ügyvéd forgalmiadóját. A 
rendelet szerint megengedhetetlen ' 
az, hogy 1925. évben az ügyvéd fór-1 
galmiadóját a tényleg befolyt be-1 
vételek után esetenként rója le 
bélyegekben. Az adó havi részletek
ben fizethető nlinden hó 15-éig (ai 
.januári és februári részlet csak' 
március 15én), késedelem esetében 
havi 10% adópótlék fizetendő. Az 
ügyvédek, tekintettel az 1924. év 
csaknem katasztrofális eredmé
nyére, a múlt évi orgalmiadó meg
felelő mérséklését kérték az adó
hatóságoktól.

Az Angol-Magyar Bank tőzsde
igazgatójának ügye. Múlt beli szá
munkban hírt közöltünk Démán 
Árminnak, az Angol-Magyar Bank 
tőzsdeigazgatójának a bank kötelé
kéből történt távozásáról. Cikkünk, 1 
amely ezt az eseményt regisztrálta, 
több olyan ténymegállapodást fog
lalt magában, amelyekről utóbb 
megállapítottuk, hogy téves infor
máción alapultak. Illetékes helyről 
nyert, felvilágosítás alapján ugya
nis megállapítottuk — és ezt kotr- 1 
lességünknr-k tartják helyreigazí
tásként önként közölni — ,hogy a ' 
tőzsdeigazgató távozásába a bank ' 
alelnöke közvetlenül be sem folyt, I 
a tőzsdeigazgató saját kérelmére I 
történt és hogy a távozása folytán [ 
reszere folyósított végkielégítés lé
nyegesen csekélyebb volt a cikkben 
említett összegnél.

1925-ben revízió alá vesznek min- 
.den kisbankot. A Pénzintézeti Köz
pontnak a múltban jogában állott 

: ugyan minden pénzintézetet, amely

Pajor és Griesz 
posztó- és bélésáruk 
nagykereskedése

0ü

Budapest V, Bálvány ucca 5
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T r n 117 i 1 ó f ti v a r k ed v ez inén .Veket a d • 
tünk Koináiiiáiuik. A MÁV. vasérc, 
vas -íréi, élőállat és őrlemények 
.szállításúra vonalain tríiiizitófiivar- 
kedvezniónyoket állapított meg 
Romániának n Magyarországon át
haladó küldeményekre.

— A Postatakarékpénztár Jutaléká
nak leszállítása. A Postatakarékpénztár 
által felszámított költségek ó« jutalé
kok caök kentébe ügyében « (FYOS/.. 
néhány hónappal ezelőtt átiratot inté
zett a Postatakarékpénztárhoz. Ez va- 
(Hazában utalt arra, hogy a azóbau- 
forgó költeégek lényegeden alacsonyab
bak. mint aaok, amelyeket hasonló mű
veletekért a. bunkók felszámítanak és 
így niucsen módjában a leszállítást 
megfontolás tárgyává fenni. A GYOSz. 
most ujabh hasonló kérdéssel fordult 
a Poslatakurékpéuztár igazgatóságához, 
amely most már a legrövidebb időn 
belül hajlandó erről a kérdésről az ér
dekeltek kel tárgyalni.

Büoliler Zsigmond és Társa, Budapest 
Gyors-, teher- es oyüjtöforgalmak 

TELEPEK:
Wien. I.. BiberstrassA 8 — Briin, Da- 
vádolni 6. — Warnsdorf. Cári Wagner- 

strasso

Erasmo M. Reda 
Biella

41

Textilivaren altér Jlrt
Reprenntanz uon "T axtllfabrlken

A* OKISz közleményeit Szarka Intvén dr. 
szerkeszti

Holtzer S. és Hal
kézmüáru nagykereskedés

Saját kikászttexű fehír-Ésnyamaítáru
Budapest, Zrínyi ucca 17 111

FtDYEblfl! ÚJ CÍM!

*7r
V EMIL \r

KÖZI’. IRODÁI

VB, Berlini tér 3
Wastand SilsIhézLa óthaiycive

Holczer Viktor, Budapest
ékszerész, arany- és cnüstmUvos

Gyár és raktár- IV, K&roiv körűt IQ .télen! ) 
Villamos erőre berendezve. Készít mindenféle 
ékbzec-, arany- és ezü.-tmunkát, alakítást és javí
tást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és Órákban. Tclcíor.szám: 116—24

Bloch és Fischer 
rövid, szövött és 

norinber gi áru 
nagykereskedés 

Budapest, VII. Károly körút 13

19

TfíLkFÓNSZÁMOK:
k’:.’3, 165-25, 19134

Zsebkendők női 
fürdőruhák, 

textiláruk nagv- 
bant behozatala

FIGYEbKH ÚJ SIN!

ilBO® 
rágfef SZÖVKTaES ffi.fM
® M'iíM wjuhXk

WGutmann jat
I tBBUOAPm.UÁRÓC^l-ÚTÍGT$ \

Alapittatott: 1883 Telefón ; József 115-22

HoclisfMtffl Mór és Hol 
kötény*, gyormekruha-, női
es férflfebciTiemiiek gyára

Budapest, VII, Károly körút 13. sz.

PLATSCHEK V91N0S
25 férflruha áruháza
Budapest IV, Károly körút (Köz
ponti városház) lelátón 11-78

Pártos. Grasz és Tsa 
posztó-, bélés nagy keresltedéi 

VI, Király ucca 8
«

Nagy választék: 
iP&faltf, rtanellKvaélgif, tUrol tó, 

hdrszálUtásl da ítottlposzléitban

NEURATH IGNÁC
30 posxtónagykeresltedése

BUDAPEST wápiMatctMMi

Eiiwfflz s. Sft®r
Doniéi to® és Társa
tlw IV. PcfSfl Sándor ucca 11

X. addington & Cn Ltd 
londoni posztoggari. 
cég vezérkcpriselcii ód

SUOÁR ARNOLE)
üntethÚK Buriapest V, San ucce 20.

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

26 Legjobb minőségű 
férfi- és nőiszövetek 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

FRIEDUANH FARKAS 
divatáruháza VII., Király ucca 11. sí. 
Eladás nagyban és kicsinyben II

OTTO TAUSS1G & Co., WIEN 
gallér-, kézelő- és inggyárának 
veffipVSií' HERMANN MIKLÓS

Fogaszat-pentist
I
MARFAI ARTÚR

i

FEHÉR GÉZA1
Textil és divatárunagykereskedés

Budapest, V,Nagykorona ucca 24.

SUGÁR ÁRMIN
POSZTÓ, PAMI I T- i:s BÉLÉS
ÁRU NAüYKERESKEDES

NAGYKORONA UCCA 11 SZÁM

UEISZ SANDOResROHA
íz posifö- ti SíltianinagyKariskcdti
BUDAPEST 0, MRHHY JÁNOS UCBR tt

UIB Él UBEL

posztó- es bfJlésírunayykBmkBites

44 <ÉP

FfiüzlEf: Sálvány ucca 18 
OdailüzlBí: Dohány ucca 16

STÉINHÁRDT TESTVÉREK
. Ml, Király ntea 1 3Rfivld- £s sxtfvttltáru yk«rMkedes

OROSZ ADOLF
Posztó és kézmüáru

.... nagykereskedése
Budapest, V, kerülőt 
Vilmos császár út 12

Telef önszánt: 110—40.

Rsítzar Emil
Posztó- és nélésáru 2
nagykereskedése

VI., Ankur köz 4. sz.

Waitsar mátyás div,(lr„M^b.n
vidéki kereskedők és konfekció-árusok 
finomabb szövőt-, selyem- csmosókelme- 
szükségletüket kisebb méretekben Is 
nagybani árban szőrözhetik be. 
Budapest, W. Andréssy út 3

Könyw-, Iróssgr- és
PapirHeresKsdBlmi Rt.
A ..Kultúra1 könyvlerakata, a „Hoiwria“ke- 
reskeéelmi szaktanfolyam gyakorló üzeme 
Budapest VI, Gyár u. 1. 1. em.
Tankönyvek, szépirodalmi könyvek. 
Iskolai felszerelések, könyvkötő anya
gok. Irodai cikkek. Műszaki cikkek. 
Üzleti könyvek kitűnő minőségben és 
olcsó .áron kaphatók. \ tanév elején 
a tanulóknak ingyenes könyvkötészeti 

tanfolyam

SEHHOLb-PftSZTA
GYÁRTJA: SCHMOLL ÍÍS

■Bl KALLÓS BT.. BUPAPH8T ai.i 
ffiSSÍ V. VJÍSÓ U. T. TEL. 31-18 MOl

Pofaes És Tma Rt.
t«xHlna4vkcrcsMedéi *** Miroly Kőrút 19 
5 Vezérigazgató: Wild Jenő.
Ignzgatók: Baum Mór és Sonncnscbein Béla

Epstein és Pfeifer 
textilArú-naoykereskedébe 

BUDAPEST, V 
SAS UCCA

1
31

GYAPJÚ ÉS^mTtaWKMEMED
‘Ru KERESKEDELMI RT 

EXPORT-IMPORT. TEXTILÁRUK lú 
BUDAPEST, V., MÉRLEG UCCA 12. SZÁM

KLINGER IG.
gyapjúsiövet-gyárainak;

Neustadt au dér Tafolliotts 
i. B. .Jungbnnzlau i. H.

Kratzaii i. B. Dalowita 1. E. 

vezérképviselete Magyarorszáo számára 
Becs, Zelinkagasse 4

Kovács Ernő
13 poiztónagykeraskedéa 
Budapest V, Negykorona u. IS

Csomagolópapiro, 6(

LÉVAI SÁNDOR 
sapírn.gyk.re.kodéséboa. 

Teleién: Budapest
199—00, 180-18 VL, Andrissy-.’ét 35

Rés Sándor és fsa
52 jposíitf- és bélésáruvGgykcreskedú

Eáraiv körút 15. szám

SOMOGYI ÉS NEUBRUN
29 Telefón 73-08

Budapest V, Bálvány ucca 13

NŐI- ÉS GYERMEK-FELÖLTÖ-ÁRUHÁZ

SE1NER ÉS KLlMCiEB 
BUDAPEST IV. KOSSUTH LAJOS UCCA 17 

TI.I.EI ÓN JÓZSEF Hl—54 101

Jluspitz Manfréd
JÍOSgtÓ' 

és textilgyárak 
képoisalada

Budapest V, Mérleg u. !2

I

Pirlolfak a ktsal leérti

ScM és tattrj
■amnfrirH»nt fa liálfaéanMCtinlrjnackarflilr P81llwlSZ0lvl" vS DvívSArBnByJbVrCóBvUvB

A Budapest —Warnsdorf í 
Pamutszövögyár R.-Társ. 
egy ed árust tói lerakafa.
Budapest V, Zrínyi ucca 15 «

KIZÁRÓLAG

ENGROS 
ELADÁS

FENYVES DEZSŐÉT

57

BUDAPEST
■Alvahvuccais

WEISZ H. ÁRMIN
Budapest, K«ároly körút 13 (nz udvarban]

Gomb ét 
varróKelléKeK 
koroikodéao27

DÍuTscffiórís Fial
Vilmos csdstdr út 6 &>

S,"‘^’TsajSS

És* DIWfcsadNOK
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HÉTFŐI NAPLÓ

Mister Smoking
,.scn mondanivalóival, hogy haza- 

„„hősien, mert látom, nagyon álmot.
Igaza van, álmos vagyok, de 

,,Zt mintha a Szilvesztert nem 
nh.dtarn volna még ki, hanem kép- 
S csak, amióta külföldről haza 
lőttem az egyik pesti szállodában 
lakom’és bizony egész éjjel nem al
szom .. •

— Miért nem alszik? Talán a mu

színház

zsika? • • •
— Dehogy a muzsika, hanem, egy 

szállodában lakom Ilaskell úr girl- 
'ff akik úgy dalolnak és fütvü- 
résznek, mint a kis madarkak a falc 
(lóllyain. Nagyszerű hangulatban 
ralinak a kim görlicék, pedig Has- 
Itcll ugyancsak megdolgoztatja őket 
a Fővárosi Operettszínház színpa
dán ,aliol reggeltől estig próbálják 
„ Halló! Amerika! című rcvílt. Min
dent a Haskell tanít, ö is rendez és 
nehéz volna eldönteni, minek volna 
jobb a mister: rendezönck-o vagy 
táncmesternek.

Góth Sándor, 
a Magyar Színház igazgatója

Nagy változások a színházak körül

— Könnyít neki...
— Könnyű hát, hiszen évekig 

táncmester volt Amerikában, itt 
meg Pesten mégis 'csak mellette van 
az a jó Szabolcs Ernő, meg Bródy 
Pista, akik a nehéz leckét megold
ják, a könnyű feladat meg amúgy 
is magától megy.

— Ebben igaza van, de azért mégis 
remek lesz az a revü.

— Hát az igaz. Bizony az remek 
lesz. Képzelje csak, iivegcipöben 
járnak majd a színészek az egyik 
jelenetben.

— Csak össze ne törjön, mint a Víg
színházban.

— Nem. Ne féljen. Most már vi
gyázunk. Azért hozzák a „Délibáb"- 
ot, amelynél nagyszerűbb darabot 
maga még nem látott. Nem hiába, 
hogy világsikere volt és Stockholm
ban éppen úgy ismerik, mint Joko- 
hámában. Azt például tudja-e, hogy 
New-Yorkban egyszerre két szín
házban ment egy éven át a Délibáb, 
„Pata Morgana" címmel. Pontosan 
kerek nyolcszázszor hozták színre 
egy esztendő alatt a hatalmas ame
rikai metropolisban és állandóan 
telt ház nézte végig, ami pontosan 
négymillió embert jelent.

A színházak kulisszái között elő
ször csak suttogtak arról, később 
azonban már tényként kezdték em
legetni, hogy Góth Sándor és fele
sége megválnak a Vígszínháztól, 
az Unióhoz szerződnek, ahol Góth 
Sándort kinevezik a Magyar Szín
ház igazgatójává. E híresztelés 
valóságának megerősítésére szol
gált az az incidens is, ami legutóbb 
Góth Sándor és a Vígszínház között 
lejátszódott és amelynek az volt a 
következménye, hogy Góth Sándor 
és felesége visszaadták a „Déli- 
báb“-beli szerepüket.

Jól beavatott forrásból arról ér
tesülünk, hogy az incidens után 
Góth Sándor azonnal megkezdte 
tárgyalásait Faludi Jenővel, ame
lyek már a legjobb mederben vol
tak, amikor Faludi Jenőnek hirte
len Berlinbe klelett utaznia. Faludi 
elutazott azzal, hogy néhány nap 
múlva hazaérkezik s akkor újból 
megkezdi a tárgyalásokat, amelyek 
az Unióbeliek véleménye szerint 
egészen bizonyos ,hogy sikerre fog
nak vezetni.

Ezekkel a tárgyalásokkal egy
idejűén más tárgyalások is foly
tak az Unió központi irodáiban, 
amelyeket ugyan megszakított Fa- 
lüdi berlini útja, de amelyek egé
szen bizonyos, hogy egészen uj ala
kulatokat fognak teremteni. Arról 
van ugyanis szó, hogy Zerkovitz

Bélát, az ismert zeneszerzőt, kine
vezik a Blaha Lujza-Szinház igaz
gatójává. Ez már régen aktuális 
kérdése az Uniónak és teljesedésbe 
eddig csak azért nem ment, mert a 
Blaha Lujza-Szinház mostani igaz
gatóját, a kitűnő Ernőd Tamást nem 
a kar ták m egbá utáni.

Most azonban találtak egy olyan 
plattformot, amely minden irány
ban kielégíti az igényeket. Ha Zer
kovitz Béla vállalja a Magyar Szín
ház vezetését, akkor Ernőd Tamás
ra a Belvárosi Színház vezetését 
bízzák, amelynek tudvalévőén évek 
hosszú sora óta nincs igazgatója.

Arról ’is szó került, hogy Lakatos 
László, az Unió színházak nagy
tehetségű dramaturgja, megunta 
a színházat, megválik attól és új
ból újságíró lesz. Ebben az esetben 
az Unió Liptai Imrét, A vörös em
ber egyik diadalmas szerzőjét ne
vezi ki az összes színházak drama
turgjává.

Szó van még arról, hogy ha Ki
rály Ernő visszaszerződik régi si
kereinek szintűiére, a Király Szín
házhoz, Kosáry Emma is a Király 
Színház vendége lesz, legalább is 
egy operettre.

A színházi körökben természete
sen élénken tárgyalják ezeket az 
ügyeket, amelyek az Unió színhá
zainak egészen más képet fognak 
adni.

— És a. „vass"-taps igazi vastaps-' ház estérŐl-estére tele van közön- 
sá változott, mert bizony a máso- ség gél. A múltkor különben egy is- 
dik felvonás után háromszor kellett mert művészbarát bankdirektor 
felhúzni a vasfüggönyt, úgy tapsolt meghívta. Drégelyt ebédre és utolsó 
a nagyérdemű közönség. fogásul persze sajtot hoztak.

— Valami, plcfykaféle nincs a 
sólyában?

lar- — Ementálit vagy grójert. paran
csol — kérdezte a szives házigazda.

— Ez már valami. Nálunk bizony jó 
pár év kellene ahoz, hogy egy darabot 
ennyi ember lásson.

— Jó pár év? Nos mondja már. 
Ha úgy mennének a darabok, mint 
Karácsony hetében, akkor egy-kettő 
kitelne a négymillió. Olyan zsúfolt 
házak voltak, hogy a direktoroknak 
elállt szemiik-szájuk. Nem készültek 
zsúfolt házakra. De azért minden 
rendben volt, a pótszéhek szépen fel
sorakoztak és igy mindenki beju
tott a karácsonyi előadásokra. De 
képzelje <xak. Szilveszter-estén még 
a, miniszterelnök úr őkegyelmes
sége is színházban volt. A minisz
terelnök a Renaissance Színházban 
megnézte Lengyel Menyhért „A 
Waterlooi csata" című vígjátékét és 
hogy nagyokat nevetett a filmgyá
rat alapító amerikai mókáin. Vass 
József kegyelmes úr meg a Városi 
Színházban megnézte a „Cigány“-t. 
Meg is lepődött Molnár Aranka 
mrg Rózsahegyi Kálmán, a két bril
iáns főszereplő, akiknek Ferenczy 
főrendező előadásközben jelentette, 
hogy vastapsot kaptak a felvonás 
alatt.

— Vasfapsot, felvonás közben?

— Igen Vass József tapsolt a 
nyiltszinen játszó Molnár Aranká
nak és Rózsahegyi Kálmánnak,

— Est...

•A legszebb 
Jackle Coogan film 

fi flandriai Tiú
Rovat Apollo 

Uránia

— Dehogy nitíQs, az akad mindig.

— Akkor hát mondja.

— Mondom. A szép asszonynak, 
akit a pénzarisztokraták szalonjai
ban mindenki ismer, nagyon meg
tetszett egyik művészünk és ezért 
minden áldott este megjelent abban 
a színházban, ahol a művész ját
szik, leült a nézőtér első sorának kö
zépső zsöllyébe és véglgtap- 
solta az előadási. Már vagy 
harmincszor nézte meg a darabot 
igy hát nem csoda ,hogy a harmin
cadik előadáson, amikor a művész 
hogy, hogy nem egy pillanatra 
megakadt, a nagyságos asszony fel- 
súgta a szerepet, de olyan hango
san, hogy még a harmadik sorban 
is meghallották. Volt nagy nevetés 
a zsöllyék lakói között és miután 
cgy-két társaságbeli is jelen volt 
véletlenül, hát nem csoda, hogy az 
esetnek híre ment és nagy derültsé
get keltett a felsőbb társaságokban.

— Valami jó szilveszteri mókaságról 
nem ad le jelentést?

— Dehogy nem. A legjobb hangu
lat a Fészek-ben volt ,ahol nem ki
sebb ember ült a jázz-band dobjá
nál, mint Molnár Ferenc. Ö volt a 
dobos, de még milyen dobos. Egyet
len egy taktust sem tévesztett cl, de 
szerencse is, mert ő ütötte a taktust 
a kis Faludi Jánosnak, Faludi Jenő 
vezér fiának, aki most, először mu
tatta be tdnetúdományát. Faludi 
Jancsinak nagy sikere volt, pedig 
egy kávés csészét is levert a tánc 
hevében.

— De nem les* belőle baj?
— Ugyan, hogy gondolja. Hiszen 

Szilveszterkor nem számit egy ká
véscsésze.

— A* igaz. Hát a kedves Drégellyel 
mi van?

— Nem mondhatok semmi rosszal 
róla, olyan nagy sikere van a Lip
tai Imrével irt „Vörös ember" cimü 
darabjának, hogy a Magyar Szín-

— Nem ,köszönöm, egyiket, se. Én 
már csak a „liptai"-nál maradok.

— Jó vicc. Tud még ilyet?

— Hogyne, csak kérni kell. A 
múltkor az egyik újság megírta, 
hogy Lengyel Menyhért villát vásá
rolt, és az udvarra természetesen 
mandulafát ültetett. A hír ilyenfor
mában is megfelel az igazságnak, 
csak azt kell hozzátenni, hogy Len
gyel Menyhért, nem egyedül lakik a 
villában, hanem. Fenyő Miksával, 
aki viszont, a paritás kedvéért a 
mandulafák mellé fenyőfát is ülte
tett.

— A mandulafáról jut eszembe. Mi 
van Hegedűs Gyulával,?

~ Még mindig nem gyógyult meg 
teljesen. Mái* fent sétálgat, a szobá
ban, olvasgat 'csendesen, de bizony 
még eltelik néhány hét, amíg fellép
het.

— És Fedők?
— Remekül van, Zsazsa ma jobb, 

mint valaha. Olyan sikere van az 
„Antóniádban, hogy csak úgy reng
nek a falak a laposoktól. Ha Zsazsa 
a színpadra^ lép, mindig megijednek 
a jegyszedők, mert olyan nagy a 
tapsvihar, amilyet bizony a régi 
Antónia óta ne mhallottak.

— Mond még valamit?

— Ezen a héten már nem, de majd 
a jövő héten .Isten áldja meg.

<FROJEOTOURAPH-riLN>
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ROYAL APOLLÓBAN 
és a KAMARABAN

RÖVID HÍREK
KISS FERENC

a Marica grófnő századik elő
adása után Párizsba utazik- 
majd hazajön és a miskolci 
színházban vendégszerepel né
hány napig. A Nemzeti Színház
ban csak tavasszal lép fel.

NÉMET VENDÉGEK
jönnek az Unióhoz tavaszra. Szer
ződtetésükről Faludi Jenő vezér
igazgató most tárgyal Berlinben.

RELLE PÁL
drámáját elfogadta a Nemzett 
Színház.

FARAGÓ JENŐ
operettje lesz a Blaha Lujza Szín
ház legközelebbi újdonsága.

A HALLÓ! AMERIKA!
cimü amerikai revü bemutatója 
e hónap 27-én lesz a Fővárosi

. Operettszinházban. A premier 
előtt három estén nem lesz előadás.

• Divatvirág lett a Krizantém a Vá
rosi Színház diadalmas operettje révén, 
amelynek kacagtató szövegéről, pom
pás muzsikájáról, ragyogó kiállításáról 
a táblás házak közönsége a legjobb hírt 
vitte szét a fővárosban. 'Alpár Gitta, 
a M. Kir. Operaház tagja, Vigh Manci, 
Molnár Vera, Galetta Ferenc, Sziklay 
József, D’Arrigó Kornél és Szirmay 
Vilmos nagyszerű együttesével e héten 
kedden este, csütörtökön és vasárnap 
este kerül színre a népszerű magyar 
operett.

• 78—85. „Marica grófnő", Kálmán 
Imre legnagyobb világsikere 78—85-ször 
korül színre a jövő héten a Király- 
színházban. Minden este táblás ház, 
premier siker, Lábass Juci, Vaály Hona, 
[Pálmay Ilka, Kiss Ferenc, Rátkai, La- 
tabár, Vendrey, Szirmai, Raskó brilli- 
áns együttese.

• 25-ödször játsszák a Vörös Ember-t. 
Drégely és láppal hallatlanul mulatsá- 

|gos vígjáték sikerét pénteken este a 
Magyar Színházban. A hét minden más 
estéjén is — csütörtök kivételével — „A 
vörös ember’* megy.

• Monna Vanna híres szerelmes tör
ténete elevenedik meg. pénteken, január 
9-ón este a Városi Színházban Ábrányi 
Emil pompás operájával, amely a ki
váló szerző vezényletével ekkor kerül 
először színre a Városi Színházban 
Monna Vanna bemutatója. Az új veze
tőség első nagy operai esoményo lesz 
egyben Bodó Erzsi, Halmos János, Ko
vács Dezső és Pajor Ödön ragyogó új 
operai együttesének bemutatkozása is. 
A nagy érdeklődéssel várt magyar 
opera előadását hétfőn ismétlik meg.

Renaissance Színház
Lengyel Menyhért Itamődiája

A Waterlooi csata
• 3M*lk előadás büszke jubileumát 

ünnepli a „Sasfiók". Csütörtökön, ja
nuár 8-án esté játssza a Magyar Szín
ház 300-adszor Edmond Rostand csodá
latos költői remekművét, amely Ábrányi 
Emil fordításúban máj joggal számít
hat magyar klasszikusnak. A 300 elő
adás a magyar színházi kultúrának vi
lágraszóló dokumentuma és messze kül
földön is hirdeti a magyar műveltség 
fölényét. A jnbiláris előadáson a cím- 

. szerepet, természetesen Törzs Jenő játsz- 
[sza, akinok reichstadtí hercege ma már 
fogalom.

• Alpár Gitta tüneményes koloratur 
művészete valóságos művészi élmény a 
Városi Színház közönségének, A fiatal 
primadonna e héten kedden, csütörtö
kön és vasárnap este énekli a Krizan
tém, Nádor Mihály nagysikerű operett
jének főszerepét

• A Vígszínház jövő hetének nagy 
eseménye a Délibáb szombati bemuta
tója lesz. Kivételes érdeklődéssel várják 
Vajda Ernő szí müvét amelyet világ
siker hír® előz meg. A Vígszínház pa
rádés szereposztásban és stílszerű, szép 
.kiállításban hozza ki a Délibáb-ot A 
bemutatóig a műsor úgy alakul, hogy 
vasárnap, hétfőn, kedden és szerdán az 
Antónia kerül színre Fedák Sári búcsú
fellépéseivel. Csütörtökön és pénteken a 
Tükörfolyosót Bernstein Henry szenzá
ciós színművét játsszák. Vasárnap dél
után az üvegcipőt adják*
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■ Kedden, vízkereszt napján, délután 5 Városi Színházban Halévy operája, a 
sidónő kerül színné mérsékelt hely

árakkal* Főszereplők: Vágó Boriska, 
Octkay Kornél, Szentmihályí Tibor.

• A Nótás kapitány 87—M előadása 
tölti be a Fővárosi Operettazlnház jövő 
heti műsorát* NéjiezerÍBégének teljében 
közeledik a pompóp operett a százas ju
bileumhoz. Vasárnap délután a Drótos- 
tótot adják.

• Belvárosi Színház — 25 — „Ki ba* 
bája vagyok én?" Jövő vasárnap kerül 
színre 25-ödezör a szezon logangyobb 
francia vigjátéksikero, a „Ki babája 
vagyok én“ a Belvárosi Színházban. 
Titkos Hona, Tóth Böske, Kertész Dezső, 
Tarnay.

• „Mlhálylné két lánya" Bús Feketo 
László példátlanul mulatságos vígjátóka 
vasárnap délután a Belvárosi, Színház
ban T. Forral Rózsival.

• „Postás Katica", a logmulatsáigo- 
gabb Zarkovitz-operett, a Blaha Lujza- 
flzinház szezón-fükere a jövő héten is 
minden este.

• Ma, hétfőn este, az Iglói diákok, 
jáaíUcas Imre nagysikerű dalosjátéka 
fcerül színre a Városi Színházban. Fő
szereplők: PaUó Imre az Oporaház tag
ja, Sziklay József, Kőszegi Teréz, Szir- 
may, Horti, Pajor, Sik, Gábor.

• Nézze meg a hlrdetőoszlopokon a 
Városi

♦ A
Hétfő: 
rom a -----------
helyárak. Szerda: Murica grófnő. Csü
törtök: Mórica grófnő. Péntek: Mórica 
grófnő. Szombat: Marica gTófnő. Va
sárnap d. u.: Árvácska, 3 órakor, mér
sékelt bolyárak. Vasárnap este: Marica 
grófnő. Hétfő: Marica grófnő. Az esti 
előadások V»8 órai kezdettel.

* A Magyar Színház heti műsora. 
Hétfő: A vörös ember. Kedd d. u.: A 
maaamód, 3 órakor, mérsékelt helyúrak. 
Kedd este: A vörös omber. Szorda: A 
vörös ember. Csütörtök: Sasfiók. Pán
tok: A vörös ember. Szombat: A vörös 
ember. Vasárnap d. u.: A válóperes 
hölgy, 8 órakor, mérsékelt holyáruk. 
Vasárnap e«te: A vörös ember. Hétfő: 
A vörös omber. Az esti előadások ’/«8 
órai kezdetté).

• A Belvárosi Színház heti műsora. 
Ki babája vagyok én. Kedd 

A nagyhercegnő és a pincér, 3

Színház helyáralt.
Király Színház heti műsora.
Mórica grófnő. Kodd d. u. Há- 

kislány, 3 órakor, mérsékelt

Hétfő; 
d. n.: 
órakor, mérsékelt helyárak. Kedd este: 
Ki babája vagyok ón. Szerda: Ki ba
bája vagyok én. Csütörtök: Az olasz 
aanzon-y. Péntek: Ki babája vagyok én. 
Szombat: Ki babája vagyok ón. Vasár
nap d. u.: Az olasz asszony, 3 órakor, 
piérsókclt helyárak. Vasárnap este: Ki 
babája vagyok én. Az esti előadások ’/i8 
órai kezdettek

* A Blaha Lujaa-Szlnház heti műsora. 
Hétfő: Postás Katica. Kedd d. u.: 
Fügefalevél, 3 órakor, mérsékelt hely
árak. Kedd este: Postás Katica. Szerda: 
Postás Katica. Csütörtök: Postáé Ka
tica. Pénbek: postás Kation. Szombat: 
Postás Katica. Vasárnap d. xl: Fügefa
levél, 8 órakor, mérsékelt helyárak. Va
sárnap este: Postás Katica. Hétfő: Pos
tás Katica. Az esti előadások ’A8 órai 
kezdettol.
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5 KRCMO
a világhírt! Ikaria játékosok és a kísérő

a Fortf-t eherautú n leggozdostigosnMi! 
forgalmi adóval 83 éa fél millió kor. 
A Ford-gyárak autorizált képviselője: 

Haltanbergar Vilmos 
Budspost Vly-agymeiő m.IB. Tel. 66-IB

Veszedelmesen terjed 
Budapesten az ideges szem- és 

szájrángatódzás
Növekednek ■ tömeghisztéria különféle szimptomái

. A napokban egy jónevü fővárosi ideg- 
[ gyógyásszal akadtunk össze a tultömött 
i villamos hátsó perionján. Alig helyez

kedtünk el nagynehezene a kocsi egyik 
sarkában, egy idősebb, lógóbajuszu ur 

i a közelünkben hatalmas patáliát csa
pott, mert a szomszédja valahogy a 14-

> búra lépett. Mialatt a különféle szldal- 
, inak egész özönével halmozták el egy

mást, az ideggyógyász ismerősünk hir
telen halkan odaszóit nekünk:

— Tessék csak a nagybajusza ur ké
pére nézni, micsoda furcsa ábrák jelen
nek meg a szeme körül, meg lent a szája 
felé.

Ahogy odatekintettünk, az első pilla
natban szinte kacagó kedvünk támadt, 
olyannyira groteszk vonások s ránga- 
tódzások nyilaitok át a magából kikelt 
úriember arcán. Pár pillanattal később 
azonban már elhalt a kacagó kedvünk, 
az ideggyógyász ismerősünk szakszeri! 
magyarázatba fogott.

— Azok a kémikus rángatódzások an
nak az urnák a képén ott, bizony ko
rántsem egyedülálló jelenségek a mai 
megrokkant idegzetű emberek társadal
mában. Csak tessék egy kissé alaposab
ban szemügyre venni az uccán járókelő 
embereket, a kávéházakban ülő vendége
ket, a színházak, kabarék látogatóit, s 
hamarosan arra a meglehetős szomorú 
tapasztalatra kell szert tennünk, hogy a 
inai városi emberek igen jelentős há
nyada szinte állandó ideges feszültséget 
hord magával s ennek az állapotnak a 
szimptomái sok esetben olyan furcsa 
torzulásokat, fintorokat idéznek elő az 
arcon, mint annál a veszekedő uriom- 
bernéh Nem is kell valami különösebb 
felizgatott kedélyállapotba kerülniük, 
ezok a furcsa jelek, szem és száji-ánga- 
tóázások sok esetben minden külső ok 
nélkül, pusztán egy belső inger rezo- 
nanc iá jaképen hirtelen megjelennek az 
arcon.

— A pácienseim között van például 
egy jónovíi idősebb operaénekes, aki egy 
kissé hadilábon áll ma már a magasabb 
hangokkal, s mikor ezeket, kell énekel
nie, hirtelen a logkómikusabb fintorok 
jelennek meg az arcán, úgy hogy — 
szegény — kénytelen szinte hátatfordí- 
toni ilyenkor a publikumnak. Van azon
kívül a pácienseim között egy egész sor 
tönkrement tőzsdéé, akiknek arca — mi
közben látszólag a legjobb hangulatban 
vannak — hirtelen pokoli grimaszokat 
mutat. Akad egy hölgybetegem, aki 
például gyakran minden különösebb ok 
nélkül egyszerre bandzsítani kezd és pe
dig anélkül, hogy ő maga ezt tudná. A 
hozzátartozói tették rajta ezt a megfi
gyelést a baj kezdetén.

— Egész sereg ilyen páciensem akad 
az állásukból elbocsátott tisztviselők so
rából. Itt persze a különféle anyagi mo
mentumok idézik elő azt az erős idegbeli 
depressziót, melynek feszültsége olykor 
egy-egy kinos arorángatódzáson keresz
tül próbál elvezetéshez jutni.

— Ezek a szem- és szájrangatódzások 
ugyanis szinte analóg jelonségek, mint 
amiket egy-egy vihar alkalmával ta
pasztalhatunk. Miként a viharnál az 
elektromos feszültség egy-egy villám
lásba robban ki, úgy az ilyon beteges 
idegbeli feszültségben élő egyéneknél is( 
az arcnak, szem, száj, vagyt végtagok
nak hirtelen magrándulása jelzi a fe
szültség kiváltódásának egy-egy pilla-

jSrFá _____

Rabszolsakirálynő
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natát. A mai szomorú hAborúutáni gaz
dasági idők egy idegileg erősen lerom
lott, elgyengült nemzedék felett vonul
nak végig. Nem csoda, ha a tömeghisz
téria egyre jobban terjed, s ennek külső 
jcleképon egyrészt ijesztő mértékben 
szaporodnak az öngyilkosságok, más
részt pedig az idegbeli bántalmak jelei 
itt-ott szomorúan groteszk ábráik alak
jában rajzolódnak ki az arcokra.

— De nemcsak ezekben a szem- és 
6zájrángatódzásokban nyilvánul meg az 
ogyre jobban terjedő tömeghisztéria, ha
nem egyéb más félreérthetetlen jelekben 
is. Tessék megfigyelni, mily rettenete
sen ingerlékenyek ma az cmborck min
denfelé. Egy apró incidens megdöbbentő 
reakciókat tud kiváltani a mai embe
rekből. Elég valakit egy kissé meglökni, 
véletlenül hozzáérni, valakire erősebben 
ránézni, valamely tevékenységben egy 
kissé mogzavarnl s máris — igen sok 
esetben — a legHzenvedólyesobb szemre
hányásoknak, feljajdulásoknak vagyunk 
kitéve. Az emberek ma vagy túlérzéke- 
nyek, vagy pedig teljesen elfásultak. E 
két véglet közül egyszerűen eltűnt a bé
keidők egykori kedélyes, a holnappal 
keveset törődő, mindenféle bonhomiára 
hajló, szeretetreméltó embere...

így beszélt az ideggyógyász ismerő
sünk, s mlközbon a villamosról leszáll
tunk, megnyugodva szemléltük nyugodt, 
párnáé arcát. Azon sehogyso voltak lát
hatók a hisztéria szimptomái. Könnyű 
neki. Havi jövedelme meghaladja a 30 
milliót...

Káldor Márton.

MOZI ÉS FILM
Pola Negri mint spanyol 

táncosnő
A Corvin Színház újévre valóságos 

ajándékkal kedveskedett a közönségnek. 
Pola Nogrinek, a mai filmgeneráció 
legkedveltebb, legtehetségesebb tagjá
nak uj filmjét hozta ki újév napján, azt 
a filmet, amely valósággal remekbe ké
szült munkája a Paramount-gyárnak 
ós legtüzesebb, legbrilliánsabb alakítá
sa a nagy művésznőnek.

Don Casear de Bazannak, a legmeré
szebb és leggálánsabb spanyol lovagnak 
egy izgalmas és érdekes szerelmi ka
landja ez a 
azonban

dráma, amelynek miliője

a spanyol királyi udvar és a nagy
politika.

A Paramount-gjÁr szokásos bőkezűsé
gét is felümuló pazarsággal állította ki 
ezt a filmet, amelynek tömegjelenetei, 
grandiózus díszletei, művészi beállítá
sai majdnem olyan nagymértékben hoz
zájárulnak a film sikeréhez, mint Pola 
Negri művészete, amely ebben a film
ben valósággal execllál.

Oly szép, oly hóditó, oly tökéletes Po
la Negri Maritanának, a híres spanyol 
táncosnőnek a szerepében, hogy a film 
újabb etappeja a nagy művésznőnek a 
világhóditás utján.

A Corvin Színház közönsége a tegna
pipremieren teljes sikerre vitte ezt a 
pompásan sikerült filmszenzációt, amely 
kedvező auspiciumokat nyújt a Corvin- 
Színház 1925. évi műsorára.

Amerikai leányok.—A new 
markét! turfbotrány

Glória Swanson, aki már mm 
zonban néhány elsőrangú Áuv<L8ze’ 
bűvölte ol a közönséget, most sziVt^-01 
magát felülmúlóiul művész" és 
alakítást nyújt egy uj filmjének 
amerika. leányok című modern történet 
nck a főszerepében. A pazar klánig 
fordulatos és kedves Hddiu. p„“ tásu' 
filmet a Kamara mutatta bo péntek''* 
a legnagyobb tetszés mól lett. A "te™* 
áldozatkészségét jellemzi, hógy müS" 
nak másik filmje, A newnZteH u£ 
botrány u Amerika egyilc ieau,-„7: 
MenrdeWu Teljesen tökéletes, minden 
jelenetében izgalmas és érdokfosziw tör" 
ténet ez, amely bevilágít a Publikumot 
annyira érdeklő turftltkokba. ’

Mozgőfényképszinházak 
műsora

Carmen-mozgó: Az elsodort élet 
(dráma 7 fel.). — Fix-Fox vasárnapi 
kocavadászok (burleszk 2 felv.) Az 
előadások folytatólagosak.

Corvin Színház (J. 89-88, J. 95- 
84): A spanyol táncosnő (Pola 
Negri) — Híradók (%4, yt6» y«8, '/>

i kamara (J. 140—27): A newmar- 
kcti turfbotrány (kaland, 6 felv.)
— Amerikai leányok (Glória Swan- 
sor, 6 felv.) %5, ’/<7, 8 és 10.

Mozgókép-Otthon: A fehér asz- 
szony (amerikai attrakció, 9 felv.).
— A kis mezítlábas (regény, 6 felv.) 
4, 6. 8 és 10.

Olympia (J. 129-47): Szépasszony... 
Elet... Halál! (Mosjoukin, Lissenko, 
7 felv.) — Peggy szanálja a pináját
— Francia Híradó ’/»4, 5, %7, 8 és 
¥t 10.

Royal-Apolló (J. 118-94): A fland- 
riai fiú (Jackie Coogan, 7 felv.) — 
Fridolin igazat mond (burleszk, 2 
felv.) %4, YsG, %8 és VtlO.

OSTEHDE
CAFÉ♦ RESTAURANT
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CSALÁDOK ÉS VIDÉKIEK 
TALÁLKOZÓHELYE!

Kávé 
dupla 

tejszínhabbal!

Elsőrangú konyha - Polgári árak

Hibás paplanok 
félárban, rendelésből és mindenféle vis
szamaradt pehely éa vaita paplanok ki- 
árusítását kivételesen megkezdtük 

Undor „Idatl" paplangykr 
IV. kerület. Kammermayer ucca 1. szám 
(Küzpontl Városháza)

limit kaphitb régi időktől bulit 
Waldhelm-jtlB 

soi/ányifó-fea 
Biztos hatású, igen kellemes irt, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk alak érhető el. 
Kapható minden gyógyszertárban é’ 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Sünt Péter gyógyHsrwgyíH«< 

HbiriMrlim
k.á.Mit, ki., Friiá triusr B. uán 
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Előfizetési felhívás! 
mitürlük axokat a« elöflietölnket, 

•kiknek elMietéao 1»M. «v végével la- 
77., how elöüaetéeUket a mellékelt l>e- 
JS'éal lap telhM.n4ii.4val mlelébb 
beküldeni wlveakedjenek, nehogy a lap 
kühléeében .avarok ülljanak elő.

Kérjük olvasóinkat, hogy lapunkat, 
amely

„ legjobb, legolcsóbb

Ja legtartalmasabb héttői újság, bari- 
laik és ismeréseik körében terjeszteni 
szíveskedjenek. , , ,

Lapunk olvasó tóborának nagysága 
Igazolja, hogy a Héttől Napló ma már 
úgy a fővárosban' mint a vidéken a 
nagyközönség

nélkülözhetetlen

olvasmánya.
12—18 oldalas példány ára 2OÖÖ kör. 

Előfizetést díj: félévre 50.00(1, egész
évre 100.000 kor.

A vizsgálóbíró elrendelte a Szte- 
chovits ikrek törvényszéki bonco
lását. Megírták már a lapok, hogy 
a városmajori Park-mozgó pénztár
épületében lakó Sztecliovits János 
lakástlsztltómunkás két tkergyer- 
mekét Szilveszter napján halva ta
lálta ágyukban. Az 1. kerületi 
tiszti orvos megállapította, hogy a 
kéthónapos ikrek halálát fulladás 
okozta. A tiszti orvos jelentése 
alapján Risztich Lázár rendőrta
nácsos megindította a nyomozást. 
Sztechovits előadta, hogy a szűk 
mozgópénztár helyiségben a kály
hából kltédnló füst ölte meg a 
gyermekeket. Sztechovits vallo
mása Jitán Tömösváry Tivadar dr„ 
a Magyar Mozgófényképengedélye- 
sek Egyesülete ügyészéhez fordul
tunk felvilágosításért, aki elmon
dotta, hogy Nyjtkosz tulajdonát ké
pező mozgóban szívességből ad
tak szállást a hajléktalan Sztecho- 
vltsiuUc. A pénztárépület kőből 
épült, villanyvilágítással van el
látva és három helyiségből áll, me
lyek közül Sztechovitsék csak 
egyet vettek Igénybe. A helyiséget 
a uralt évben le a Nyjrkosz egyik 
alkalmazottjának bocsátották ren

delkezésére, A* a Sztechovits által 
említett fűtést zavárokról, az állan
dó füstről egyszer sem tett említést. 
A vizsgálóbíró különben elrendelte 
a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállított gyermekholttestek bon
colását, amit a törvényszéki orvos
szakértő ma délelőtt fog elvégezni. 
A további eljárást a boncolás ered
ményétől teszik függővé.

— Klneveiés. A világszerte ismert 
Rudolf Mosse R.-T. hirdető-iroda a rek
lám kiváló mesterót, Erdős Józsefet ne
vezte ki budapesti központja ügyvezető 
igazgatójává.

Féímiíliárdot lopott össze 
a prágai gyorsvonat szakácsa

Mitől vásárolt Baranyai Sándor földbirtokot

Az ellenőr nyomban rendőrt hívott, 
hkl Baranyait élőállitotta a Zrínyi ucoai 
főkapitányságra.

A szakács az ügyeletes rendőrtisztvi
selő előtt makacsul tagadni kezdett, de 
a kereeztkérdések során belezavarodott 
fantasztikus előadásába és bevallotta, 
hogy rövid időn belül hasonló módon 
nyolc lopdt követett el. A rendőrttsztvi- 
solő kérdésére, hogy mennyi a vagyona, 
bevallotta, hogy Üllőn nemrégiben öt
száz millió koronáért egy kis földbirto
kot vásárolt magának.

— Honnan volt ennyi pénze! — kér
dezte a rendőrtisztviselő.

— Egy erdőmet adtam el — felelte 
Baranyai, aki miután látta, hogy véde
kezése mitsem használ, őrültséget kez
dett szimulálni. Idegesen hadonászott a 
levegőben és értelmetlen neveket mor
molt.

A nyomban előhívott rendőrorvos 
azonnal megállapította, hogy Baranyai 
elméje teljesen egészséges, mire átkisér- 
tók a markóuccai fogházba.

A vizsgálóbíró ma a tolvaj szakáosot 
előzetes letartóztatásba helyezte.

A prágai gyorsvonaton az utóbbi idő
ben nagyarányú lopások történtek. Alig 
múlt el hét, hogy valamelyik utasnak 
el ne tűnt volna egy órtókps holmikká’ 
megrakott bőrödje vagy utíhundája. A 
vonatkísérő személyzet fokozol Ügye
lőmmel kisérte az utasokat, de mind
hiába, mert a rejtélyes looúsok egyre 
megismétlődtek. Már ;nár agy látszott, 
hogy az üzletszerűen űzött lopásokat, 
nem sikerül kinyomozni, amikor a vak 
véletlen rendőrkézre juttatta a tolvajt.

A gyorsvonat étkozőkocsijánák ellen
őre észrevette, hogy Baranyai Sándor 
szakács bement az étkező kocsiba, ott 
leakasztott egy értékes prémes bundát 
és azzal vissza akart surrant a saját 
hálófülkéjébe.

Az ellenőr nem szólt egy szót som a 
szakácsnak, hanem lesben állott, hogy 
vájjon mogelégszik-o ezzel az egy zsák
mánnyal. Nemsokára egy feldúlt arcú 
utas rohant az ellenőrhöz és izgatottan 
követelte a bundáját, Az ellenőr erre 
leleplezte a tolvajt, aki a parancsszerű 
fellépésre visszadta a bundát jogos tu
lajdonosának .

Milliárdos gráci betörés ügyében 
nyomoz a budapesti rendőrség. A 
gráci rendőrség ma értesítette a 
budapesti főkapitányságot, hogy a 
gráci Elísabeth strasse 18. sz. ház
ban lakó Pavel-fíenningeh család la
kásába ismeretlen tettesek betörtek 
és mintegy egymilliárd osztrák ko
rona értékű ékszert elraboltak. Mi
vel lehetséges, hogy a betörők Bu
dapest felé menekültek, a főkapi
tányság megindította a nyomozást 
kézrekeritésükre.

— Estély a Commerce Clubban. Hét
főn, január hó 5-én a Commorce Club 
összes helyiségeiben 11 órát kezdettel 
oótély léiWF,* melyen u fővárosi színész vi
lág legjelesebb művészei lépnek l’ol. Az 
estély rendezését Endrődy Béla és 8za- 
eelláry Pál vállalták magukra. Előadás 
után tánc következik.

Botrány a Népszínház uceában. 
Szombaton délután két ittas rend- 
őrtiRZtviselő botrányt rögtönzött a 
Népszínház-utcában. A posztos 
rendőr telefóujelentésére a VITT, 
kerületi kapitányság ügyeletes 
tisztviselője érkezett meg a botrány 
színhelyére és az egyik ittas tiszt
viselő magával vitte a főkapitány
ságra. A másik botrányt pkozó köz
ben eltávozott.

Különös öngyilkosság. Siskó Kál
mán órás 81 éves felesége Ribáry 
ucca 1 szám alatti lakásán különös 
módon akart öngyilkos lenni. Egy 
üvegből lugkőoldatot ivott, azután 
ötven aszpirint vett be, majd egy 
doboz gyufa foszforos fejét vízben 
feloldotta és azt is megitta. Súlyos 
állapotban szállították a Szent Já
nos kórházba.

Böhm Kálmán hordógyáros ellen 
elfogató parancsot adott ki a vizs
gálóbíró. Ismeretes már az a kará
csonyi ünnepek alatt kipattant 
szenzáció, hogy Böhm Kálmán -rég
ismert hordógyárost a rendőrség 
több följelentés alapján’ két és fél 
milliárdos csalás elkövetésével vá
dolta meg. Az ügy aktái az első 
rendőri vizsgálat után átkerültek a 
vizsgálóbíróhoz, aki ma a Budapest
ről eltűnt Böhm Kálmán ellen el
fogató parancsot adott ki. Azon
kívül két és fél milliárd korona ere
jéig elrendelte a bűnügyi zárlatot. 
A főkapitányság részéről ma dél
előtt kiszáll öhl Antal dr. rendőr
fogalmazó, aki Böhm Kálmán pazar 
fénnyel berendezett Szabolcs uccai 
lakásán foganatosítja a bűnügyi 
zárlatot.

Sikkasztó könyvelő. Marothi Fürst 
László sas-utcai textiláru keres
kedő följelentést tett a rendőrségen, 
hogy könyvelője, Czakó László, a 
vámnyugták meghamisításával két
százmillió koronával károsította 
meg. A megtévedt fiatalembert be
hozták a főkapitányságra, ahol a 
csalást be is ismerte. Letartóz
tatták.

•— Az autonóm vámtarifa, a hivatalos 
bettfsoros árulajstrom, minden rendelet
tel kiegészítve már sajtó alatt van. Dr. 
Staub Károly pénzügyminiszteri titkár 
Állítja össze áttekinthető módon. E 
könyv alapján mindenki azonnal tudni 
fogja, hogyan kell vámolni és mennyit 
kell fizetni. A könyv a Vámjogi Tör
vénytárban jelenik meg (szerk. Dr. 
Staub Károly és dr. Dolnay Lajos p. ü. 
titkárok és dr. Vári Rezső ügyvéd). A 
400 old. müvet a Magyar Géniusz r.-t. 
adja ki. (Andrássy út 62, tel. 55—07.) 
Csak előre megrendelt példányokat szál
lítanak.

Megbicskázta az apját. Hőbita 
Mihály 60 éves nyugdíjas tisztvi
selő újpesti lakásán, vasárnap reg- 
g 1 összeszólalkozott Béla nevű 
fiával. A veszekedés annyira elfa
jult, hogy a fiú. előkapta zsebkését 
és apját hasba szúrta. A súlyosan 
sérült Hobltát n Gróf Károlyi-kór
házba szállították.

Betörések. Kovács József tiszt
viselő Tímár ucca 6. számú lakásán 
betörők .jártak. Huszonötmillió ko
rona értékű ruhaneműt elvittek. — 
Ugyancsak 25 millió korona értékű 
ruhaneműt raboltak Kupzi Lajos 
miniszteri számellenőr Lónyay uccai 
lakásáról. A rendőrség keresi a tet
teseket.

— Mensa-bál. f-zombaton osto tartotta 
meg az Oinlke Mensa-Academica egye
temi és főiskolai ifjúsága szokásos évi 
Mensa-bálját és ezzel az idei elitebálok 
sorozatát nyitotta meg. A termek ez al
kalommal különös virágdíszt öltöttek, 
melyek között feltűnt a lépcsőházban 
elhelyezett virágokból készült hatalmas 
hétágu Menorah. A bál védnökei, azon
kívül a fővárosi zsidó társadalom ösz- 
szes kiválóságai, politikusok, egyetem i 
tanárok, orvosok, ügyvédek, művészek, 
bankvezérek teljes számmal jöttek az 
ifjúság ezen immár ötödik Monsá-báljá- 
ra, hogy megjelenésükkel Is demonstrál
ják együttérzésüket, a sok igazságtalan
ságot szenvedő zsidó egyetemi ifjúság
gal. A bál célja volt a Mensán étkező 
ifjúság téli vacsoráinak a biztosítása és 
tekintettel az anyagi sikerre, ezek a va
csorák már 15-én meg is fognak kezdőd
ni. A bálon megjelent dr. Kipka Ferenc, 
Budapest főváros kormánybiztosa, La- 
niotte főjegyző társaságában, kiket az 
ifjúság lelkes ovációval fogadott.

öu gyilkos rendőr. Az Óriás ucca 
19. számú rendőrőrszobán szolgálati 
fegyverével főbelőtte maflát Dési 

I Béla közrendőr. A mentők a rendőr
kórházba szállították, ahol rövidé 

I szenvedés után mghalt.

Színházzal szemben)

nidonsd^ai megérkezteit! vetéikenaszer neikui Kerjahflűs roiiiftruiiK megtekintését 
selyem, bársony, női- és férfiszövet, vásznak, damasztáruk, menye iszony i kelengyék, paplanok, ágygarnltúrák, 

szőnyegek és sezlőntakarókban.
®St- Nőlkabát- és ruhaosztályunkban a legújabb dlvatú estélyi ruhák mérték szerint is készülnek
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Titokzatos kriptafeltörés. A fő
kapitány ságon vasárnap este Meg
jelent Feye+ Ahna és előadta, hogy 
ma reggel kiment a csepeli régi te
metőben levő családi sírboltjukhoz. 
Rémülten vette azonban észre, hogy 
a kripta márványajtaja fel van 
törve. A temető őr leszállt a sír
boltba és megállapította, hogy Fe
jj cr Anna édesatyjának, Feyer Pál
nak ólomkoporsójáról le van fe
szítve a födél, a holttest meg van 
bolygatva, de semmiféle értéktárgy 
nem hiányzott a koporsóból. A 
rendőrség megindította a nyomo
zást.

Iga zuat ók, akik az irodaszolga 
pénzét elsikkasztják. A főkapitány
ságra több följelentés érkezett a 
Continental Export Unió Rt ellen. 
A feljelentők előadták, hogy fedezet 
nélkül kosztpénzt helyeztek el a 
részvénytársaságnál, mely egyideig 
pontosan is fizette a kamatokat, de 
az elmúlt hónap 29-én, mikor a ka- 
matok felvételedért megjelentek a 
részvény társaság Teréz körút. 6. sz. 
alatti irodájában, zárva találták. A 
feljelentők között több kereskedő és 
iparos van, de feljelentést tett a 
vállalat szolgája is, akit hetven- 
millió koronával károsított meg a 
„részvénytársaság". Az összes kar 
mintegy készázmillió koronát tesz 
ki. A vállalat két igazgatója 
Schwartz Ármin és Bér (jer Mór meg
szöktek a fővárosból. Mikié Sándor 
rendőrtanácsos, ma délelőtt átvizs
gálja a részvény társaság könyveit, 
melyből megállapítja, hogy csalás 
vagy sikkasztás óimén bocsássanak-e 
ki elfogató parancsot a két igazgató 
ellen. 

mindent magában foglal, ami a sger» 
oeeetet kielégíti.

Aki ai OvotMlfinet nem hagyja ki reggelijéből és 
nxaonnéjáből, nyugodt lehet, hogy testi és szellemi ere
jének fentartasához a legtöbbel janiit hozzá. Ára dobo
zonként 37.400 és 64.60) kor. forgalmi adóval együtt. 
Mintátés ismertetést Ingyen küld a Dr. Wander gyógy
szer- és tápszergyár Rt, Budapest 100. postahivata

Padlőfllcek, futók, 
lamberkenek szőnyegek 
Bnlornlvetek príma brokátok 330ezer 

Vágó ésTársa 
kárpitos kellékek üzletében 

IV, Kammcrraayer Károly ucca 3 
(Központi Városház épületében)

iataloi,üde 
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kalser- 
llng ÜY VÁRJON szépitőszere, adagja 
K juOOO. főraktár: Tőrök-gyógyszertar. 
Király ucca 12. szám. „Opera*-gyógy

szertár, Andrássy út 26. szám

Lakására jövök Six 
ruhát, fehérneműt, katonaruhát stb. 
Frladner, Rflkk Szilárd u. 22. III. 19 Tel. 1.62-48

Hócipő 200 ezer kor.
S.rcIpS .iádé. 4. |.vlt4i. VáoMl 
oumlitaom, Sserecaen ucca 50 (aouterrain) 
Llast Ferenc túr Se Naffymeeö ucca kSsött

HIGANYT 
HAMISFOGAT 
ARANYAT 
PLATINÁT 
DÍSZTÁRGYAKAT

SCHAFERcmtuntriiu Éze”

Hmnutt az .W»Aa0Z«M"MB„Ha« Mik MM MM •. "

Az orosz-magyar egyezmény 
nem Kerül ratifikálásra

Scitovszky Tibor, az uj Külügyminiszter nem vette fel program
jába a szovjet szerződést — „A Kérdés egyáltalán nem aktuális*,

Az utóbbi időben az egyik déli lap
tudósítása nyomán az a hír terjedt el, 
hogy

Scitovszky Tibor, az uj külügymi
niszter teljes egészében magáévá tet

te az orosz—magyar szerződést
és ennek ratifikálása legkésőbb febru
árban a nemzetgyűlés elé kerül. Annak
idején, amikor az orosz—magyar szer
ződést dr. Kánya Kálmán rendkívüli 
követ és meghatalmazott miniszter 
Berlinben az orosz szovjet megbízottjá
val megkötötte,

legmagasabb helyen aggodalommal 
fogadták a megyezés i,

sőt dr. Daruváry Géza kiilügyminisr- , 
tér távozását is a kormány és magasabb 
helyen képviselt felfogás közötti ellen
téttől hozták összefüggésbe. Éppen ezért 
a za beállítás, hogy Scitovszky Tibor, | 
az uj külügyminiszter, magáévá tette j 
volna az orosz—magyar szerződés rati-' 
fikálásának programját, általános fel
tűnést keltett azokban a körökben, ahol j 
a magyar kormány külpolitikai orien
tációjának minden fázisáról jól vannak,

SPORT
Hz MTK-Slavla- 

mérfcözés elmaradt 
Jl hetek óta tartó esőzés teljesen tönkretette 
a pólyát — Kz egész futballvilág Elberfeldben 
gyűlt össze — Kedden valószínűleg lejátszók 
"mw" a mérkőzést ..........
Feszült érdeklődés előzte meg a 

kontinens két legelőkelőbb csapatá
nak: az MTK-nak és a cseh bajnok
együttesnek: a prágai Slo ufónak 
német földön mára hirdetett talál
kozását

Németország minden részéből kü
lönvonatok szállították a közönséget 
Elberfeldbe és a 400.000 lakossal biró 
gyárváros minden szállodája meg
telt vendégekkel. Ott volt a világ 
minden számottevő sport- és napi
lapjának tudósítója és a világlapok 
foto-riporterei. A nagy tömeg hasz
talan gyűlt össze Elberfeldben, mert

a nagy sportesemény — mint

Hz ifjúsági birkozó- 
bajnokság küzdelmei 

élvezetes sportolt 
nyújtottak

R dönt önzés* közésekVizkaveszt 
napján lesznek a néqt képvi- 

selöhtizban
Lelkes és nagyszámú közönség töltöt

te meg szombaton este és vasárnap 
egész nap a Máv. Gépgyári Sport Kör 
golgothauti tornatermét, hogy tanúja 
legyen a magyar birkozósport utánpót
lásának: a tehetséges ifjúsági birkózó
gárda bajnoki viadalának. Csak az el
ragadtatás hangján írhatunk azokról a 
gyönyörű, szemet-lolket gyönyörköate- 
tő küzdelmekről, amelyeket a fiatalok 
vívtak az elsőségért. Egész sereg uj te
hetség tűnt fel a mostani bajnoki küz
delmeken és azokat, akik állandó törzs
vendégei a lelkes ifjú birkózógárda lo- 
vagias küzdelmének, megnyugtatta az 
a tudat, hogy a magyar birkózósport 
jövője biztosítva van.

Az eddigi eredmények:
Pehelysúlyban: Púm (Máv.) győz Lin- 

dauer (MTE) ellen. — Mohr Béla (MTE) 
abÓ|8afl)’"WelUsch (MTK), Jetiinek (MÁV).

^“Be^TEMÍ^. ZOmbOri (MTK>

Könnyüsuliiban: Fürit (Tőreivé.) 
gyűl Frömmol (FTC) .lián. — Ball 
(Máv.) gyft, Bei (ért (Vum| ellen. —I 
Kellner (Debreceni TE) fyft, 9uM I

informálva.
Érdeklődtünk ez ügyben

a kormányhoz közelálló helyen, 
ahol a következőket mondották:

— Az orosz—magyar szreződés ügye 
lekerült a napirendről. A jelen körül
mények között a megegyezés terve el- 
ejtettnek tekinthető. Ma a szovjettel 
kötött megállapodás ratifikálásának 
kérdése egyáltalán nem aktuális.
Kitűnő forrásból ezzel kapcsolatban 

még a következő értesülést szereztük:
Dr. Daruváry Géza külügyminiszter 

távozásának okai között első helyen az 
orosz—magyar szerződés ügye állott 
Valakinek ugyanis viselnie kellett a fe- 
lelelősséget a már megkötött egyezmény 
ratifikálásának megtagadása, illetve el
halasztása miatt. Scitovszky Tibor kül
ügyminiszter amidőn dr. Daruváry örö
két átvette, nem tárgyalt az orosz—ma
gyar szerződés ügyéről, ileltve legköze
lebbi munkaprogramjába nem vette fel 
az orosz—magyar szerződés ratifikálá
sát. A szovjetegyezmény a jelen viszo
nyok között nem kerül ratifikálásra.

előrelátható volt — a hetek óta 
tartó esőzés következtében el

maradt
Az eső annyira tönkretette a Sta

dion talaját hogy a mérkőzés meg
tartása lehetetlenné vált

Mint értesülünk azonban,
a mérkőzést holnap, Vizkereszt 
napján valószínűen mégis meg

tartják.
Az esőzés ugyanis tegnap meg

szűnt és így remélni lehet, hogy 
keddig a pálya használhatóvá válik 
és e nagy érdeklődéssel várt mér
kőzés megtartható lesz.

(Máv.) ellen. — Fehér (Kaposvári Máv.) 
győz Nagy (Máv.) ellen. — Fekete Kon- 
rád (MTK) győz Bede (Testvériség) el
len.

Kisközép súly bán: Borbély (Máv.) 
győz Lakó (Kecskeméti TC) ellen. — 
Aczél (Postás) győz Álad! (Máv.) ellen.
— Márton (Vasas) győz Jezsók (FTC) 
ellen. — Stieder (Testvériség) győz Ko
vács (Törekvés) ellen. — Simon (Ka
posvári Máv.) győz Sárost (FTC) ellen.
— Rauschnitz (MTE) győz Buzora 
(FTC) ellen.

A döntőbe jutottak:
Pehelysúlyból: Púm (MÁV), Szabó 

(MÁV), Moór (MTE), Pl'asek (Ganzgyári 
TE), Zombori (MTK. — A verseny Púm, 
Plasek és Zombori között dől el. Mind
három veretlen.

Könnyűsúlyból: Fürst (Törekvés),
Satz (MÁV), Keller (Debreceni TE), Fe
kete (MTK). Valószínű győztes a debre
ceni Kellner.

Kisközépsúlyból: Fehér (MÁV), Ko
vács (Törekvés), Stidcr (Testvériség). 
Rauschnitz (MTE.) Valószínű győztes: 
Fehér.

Magyközépsúlyból: Fleisehmann (Va-

JFY»acfe — SmoMng
XaUa Tsstrérsk IV, Hajó a. 3 Ttl. /99-Oí

ST Budapesti 
Korcsolyázó Egylet 

háziversenye 
’idÓJárá’ elené™ >• n>eg«r 

tóttá! a vaataiapra hirdetett 
amelyre wép számú nevesért adS^I 
ax egyem, let voreonyzői. 1

Részletes eredmény:
1000 méteres BBorskoresoluá^ dA... 

verseny: 1. Baronik (70 m. o.) 212.s7,„ 
1 Levioaky (110 m. ££
ván Irtván, mint olőnytadő BtőflknX 
ónk szett célba. 11 induló. "«M>k

Gyermekversen,/. Mo 'méteres mar, 
koresolyazds a éven aluliaknak 1 r' 
Ion Tamás 1.22.6 mp. 2. Miklós fúj. 
1.30.8 mp. 3. Fait Lásnlé.14 tadutó

300 méteres gyorskorcsolyázás 19 n év közöttiek részére. 1. Thnrtay IjTta

iTS’a.TtS 
Sárika. 3. Wittmann Tériké to < w 
mann Lyczike. * w’

A verseny körüli tovékenyketísért a 
legnagyobb elismerést dr. SmdBuörani 
Imre ulelnök vívta ki, aki -rvhon% 
Nemzetközi Korcsolyázó Szí )g aki. 
nöko is. A dijakat kedden osztják ki.

X A. ITT. TVE vislkabaréja. Harsogd 
kacagás verte fel vasárnap délután a 
Rudasfurdő uszodájának vén falait, 
LoghataJ masabb uszóegyesületünk: a 
III. kér. TVE — felbuzdulva a nyáron 
nálunk járt bajnok: Johnny Weissmüü- 
lcr által a párizsi olimpiászon, majd 
Némeországban és végül nálunk bemu
tatott vizikabaré szenzációs sikerén — 
színész-sportemberek részvételével ren
dezett .egy vizikabarét, amelynek rend
kívül ötletes és mulattató számai elejé
től végig állandó derültségben tartottak 
a megjelent nagyszámú közönséget. A 
műsor c Ion-ja volt a jeles sportiró-kol- 
légánknak: a Rex álnéven ismert és 
kedvelt Király Dezső Györgynek „Jön 
a Charlton** cimü mulattató revüje, 
amelynek főszereplői: Béla Miklós és 
Horváth László a Vígszínház és Fenyő 
Árpád, a Salamon-Kabaré tagjai voltak. 
A vlzikabarét kedden, Vizkereszt nap
ján, délután 4 órakor megismétlik.

X A válogatott-jelöltek tréniíífcje. A 
szövetségi kapitány a tegnapi verőfé
nyes tavaszi délutánra szövetségi tré
ningre hívta meg azokat a játékosokat, 
akikkel szemben a KAOE-nek az utolsó 
két bajnoki mérkőzésén szenzációsan 
szerepelt csapatát állította szembe.

Schlosser Imre sípjelére a következő 
csapat állt ki: Zsák (33 FC), Fogl 11, 
Fogl III (UTE)-Bozsdnyi (BTC), Pálffy 
(Zugló), Wéber (Törekvés)—.Szántó (Tö
rekvés), Bartos, Kautzky, Fritz, Schrei- 
bér (Törekvés). — A KAOE csapatának 
összeállítása a következő: Schreibf*'— 
Fischer, Pagáts—Melicharik, Elbogen 
II, Rechnitzer I—Kádár I, Türk, Kádár 
II, Kruppa, Rechnitzer II.

A próbamérközésen mindkét csapat 
2—2 gólt lőtt és különösen a két Fogl 
és Kautzky, továbbá Zsák tűntek ki az 
együttesből.

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkladóvállalat

SZAKORVOSI
UteT aALMMAI-SLTát. - RMdeKs tf«n nap 

Rákúexi-dt SZ L L Rókumal MtePbea.




