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Eédérepék karácsony estjén 
már meg akarták gyilkolni 

Kudelka kentesmesterí
Újabb bizonyítékok a gyilkos házaspár ellen
Lédepemé és sógora előtt kihirdették a letartóztatást elrendelő végzést 
lilább házkutatás a Tölgyfa-utcában — TI vasárnapi kihallgatások — Mit 
mondanak a házbeliek és az ismerősök — Csepelen fáklyavilágttás mel
lett keresik a hullarészeket — Mínich professzor, orvosszakértö nyilat

kozik a gyilkosságról

, Tizenegy év előtt ugyanezen a napon és ugyanazon a 
Helyen dobták a Dunába Mágnás Elza Holttestét

A legújabb borzalmas gyilkossági ’ tak egy utazókosarat, amelyik a 
biinügy második felvonása befeje- meggyilkolt Mágnás Elza holttestét 
késhez érkezett. A rendőri nyomozás rejtette. A csodálatos véletlenből a 
nagyjából tisztázta már, hogy mi kabalások bizonyára érdekes követ-
történt a végzetes éjszakán a tölgy-, 
fauccai lakásban és hogyan történt 
a holttest feldarabolása és eltünte-

Néhány részlet még tisztázandó 
volna. A rendőrség ugyanis nem 
hiszi, hogy revolverlövéssel oltot
ták ki Kódelka életét. Miután be
bizonyosodott, hogy Ledererék előre 
kitervezték a gyilkosságot es a 
végrehajtás módozatát, el képzel be
tétien, hogy a leghangosabb módot, 
a revolverlövést választották volna. 
Nem tudhatták előre, hogy a lövés 
pillanatában nem feg-e véletlenül 
valaki a folyosón tartózkodni. Álta
lában minden jel amellett szól, hogy 
a revolverlövést meghallották volna. 
A Ledererék lakása alatti lakók 
hallották, hogy szerdán éjszaka ko
vácsolnak Ledercréknél, hallottak, 
hogy a lakásban egész éjszaka jár
káltak. A durranást annál inkább 
meghallották volna.

A biinügy szempontjából ez a kér
dés nem fontos, mert hiszen a gyil
kosság megtörtént, be is ismerik, az

keztetéseket fognak levonni.

K gyilkos főhad
nagy, mint sport

férfiú
A rendőrség azon van. hogy Le

derer Gusztáv életének minden fá
zisát földerítse. Nagyrészben isme
retes is már minden. Ez a nyomozás 
még természetesen nem teljes, mert 
a főhadnagy elleni vizsgálatot a ka
tonai ügyészség vezeti, abba a ren
dőrségnek semmi beleszólása sin
csen és igy a rendőrség nem dönt
het abban, hogy egyes régebbi bűn
ügyek, a lágymányosi földarabolt

holttest, Soltra rendőr meggyilko
lása és különböző atrocitások ügyé
ben is kiterjessze a nyomozási Le
derer ellen. A katonai ügyészségtől 
eddig még nem érkezett megkere
sés a főkapitányságra, hogy ezek
nek a régebbi ügyeknek iratait 
küldjék meg.

Lederer múltjának érdekes része, 
hogy a sportéletben nevezetes sze
repet játszott.

A MAC első csapatában balszél
sőt játszott. Nem egy sportversenyt 
és ünnepélyt rendezett. A vadász- 
kiilönitmény futballcsapatának ő 
volt az állandó trénere.

De sportember volt öccse, a le
tartóztatott Lederer Sándor is, aki 
szintén a MAC-nak volt tagja és a 
második csapatnak játékosa.

A gyilkos asszony pedig szenve
délyes tenniszjátékos volt.

kabátjának belső zsebébe, Lederer Sán
dor válaszolni nőm tud.

Vasárnap röggel 8 órakor kezdte 
Radocsay rendőrkapitány a kiliaUgatá
sokat. Először Lederer Gusztávnét ve
zettette maga elé.

— Nos, asszonyom — kezdte a kapi
tány —, az éjszaka volt ideje gondol
kozni. Van 
valója?

— Nincsen, 
mondtam.

— Mindent ___ ____ —
sokat elhallgatott. Szálljon magába és 
legyen őszinte. v

— Nem tudok mást mondani.
— Mondja ol még egyszer egészen 

élőiről, hogy tervezték ki és hogyan 
hajtották végre a gyilkosságot?

Az asszony mélyet sóhajtott, mint aki 
már nagyon unja a dolgot, de megadja 
magát a sorsnak és újból belefogott 
tegnapi vallomásának megismétlésébe.

Radocsay kapitány egyetlen közbe- 
szólással sem zavarta a vallomást 
Jegyzeteket • k.szitott róla és minden 
figyelmét arra fordította, hogy n *e5f' 
napi vallomással mikor jut ol ellent
mondásba Léderemé. Az anMn^_^ont'

- „„_______ ___________ <'«" /V* - ■ - - ' . .
nw, hogy a hentesmester holttes- szóról-szóra ugyanazokat mondta, mint 
lének részelt a Pálffy térnél a Du- szombaton délután.
náha dobták. És tizenegy évvel ez-j A kihallgatásról jegyzőkönyvet vet- 
előtt, 1914 január 9-én fedezték föl, tek föl, ezután az asszonyt visszakisér- 
nogy a Pálffy térnél a Dunába dob- ték a cellájába.

71 vasárnapi MHallgatások

elkövetés módja már mindegy. De 
nem mindegy a nypmozás szem
pontjából.

A gyilkos házaspárnak vannak 
még titkaik.

Még mindig feltehető, hogy vallo
másuk nem őszinte és nem terjesz
kedik ki mindenre. Amíg ez telje
sen tisztázva nem lesz, addig min
dig megmarad a gyanú, hogy a gyil
kosoknak sikerült a nyomozó ható
ságot tévútra vezetni és fontos rész
leteket eltitkolni.

K fatális dátum
Mindenkinek figyelmét elkerülte a 

véletlennek csodálatos összetalálko
zása. Pénteken, január 9-én fedez*

még valami elmondani

Én már mindent mcg-

m»g nem. ön még nagyon

Léderer Sándor kihallgatása követke
zett ezután.

Léderer Sándor teljes tagadásban 
van. Azt Ismétli, hogy sógornője köny
vek Rzállitásúra kérte a hatvan milliót, 
mint B.csből kapott örökséget bízta rá 
megőrzésre és valótlan, hogy sógornője 
utólag közölte vele a gyilkosságot és 
ekkor ő ötmilliót kért volna. Lederer 
Sándor, a Magyar Nemzeti Bank tiszt
viselője. úgy adja elő a dolgot, hogy 
mikor sógornőjo átadta neki megőrzésre 
az állítólagos örökséget, 
zavarára hivatkozva, 
kert ötmillió koronát.

Arra a kérdésre, hogy . . .
esti lótes utón jutott Ledéreméhez, miért

akkor 6 pénz- 
kölcsővképpcn

ha a Pénz bc-

Kihirdetik
a letartóztatást

Lederer Sándor kihallgatása utrfn 
Radocsay rendőrkapitány tanácskozást 
tartott Szrubian Dezső dr. rendőrtaná
csossal, a sérülési osztály helyettes ve
zetőjével.

E tanácskozáson határozták ol, hogy;
Lederer Gúsztavnét és Lederer 
Sándort, akik eddid csupán a 
rendőrség őrizetében voltak, elő
zetes letartóztatásba helyezik.

A nyomozást hétfőn befejezik éa a tet
teseket hétfőn délután átkisórtetik az 
ügyészség fogházába.

Déli egy óra volt, mikor Szrubián ta
nácsos a két letartóztatást 
végzést aláírta.

Radocsay kapitány azounnl 
.iába tért és a még mindig ott 
Lederer Sándor előtt kihirdette, hogy 
a rendőrség bűnpártolás 
tózlatja.

Lederer a letartóztatás 
jesztést jelentett be.

Ezután Lederer Sándort
6. számú cellába vezették.

Közvetlen utána hozták fel isméi 
Lederer Gusztávnét.

Radocsay neki is felolvasta, hogy 
rablással párosult gyilkosság és f elbúj* 
tás címén letartóztatja.

Ledererné egykedvűen hallgatta vé
gig a kapitányt, maid kijelentette, 
hogy a végzésben megnyugszik és nem 
él előterjesztéssel.

Ledéremét most már szintén a má-

elrondelő

a szobá- 
várakozó

miatt letar-

ellen előtör*

a II. emeleti

'•nna. renreKen, januar n-en ieaez- mondáson i^eaeremc.
ték föl a gyilkosságot, ekkor tudták bán nagyon jól betanulta a szerepet és
Vnnr. —__ 1 ______A „L.„4 mmi/ila mint

csuiotes utón jutott Lcdererncnez, mieTi >
kellett. azt a Margit körúton titokban (sodemeleti 14-os számú külön ceiiiTban 
úládni, miért tette azt a sógor mikádó- I helyozték el.

71 kétnapos őrizet teljesen 
megtörte a bűnösöket

Ledererné férjével ellentétben, az 
utolsó pillanatokig hősiesen küzdött a 
vádak ellen. Makacsul tagadott és nem 
jött zavarba egyszer sem. Pénteken éj
szaka még félvállról beszélt a rendőr
ség embereivel, még ngy tett, mint 
akinek teljesen rendben van a szénája. 
Ekkor még a megsértett női becsületnél

tartott. Ekkor rablótryilkossáirrúl ««5 
aom volt Az örtietesek ciAMirlba, löl. 
tölt elnt tjgzaka niinte n,omol fe ha- 
17,ott rajta. A: elkén,estetett, becsit, 
kölnivízben fUrdözli föhadnamn.' <*a- 
varaönök. tolmjnök é, c,MdWn,ok 
törtasd/jMan töltölt. a, cl.ö ej.zakat. 
Nem Alit szóba tmMvel. le ««» a
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padra egy percre sem .Az ajtó mellett 
állva maradt, prémes Kabátját fázósan 
kazla össze és mvz-ltilatiamul maradt 
ugyanazon a helyen, inig újabb kihall
gatásra nem vezették.

Szombaton, mikor a helyszíni r/x?m- 
lőre vitték kisleényoH fürgeséggel ug
rott az autóba, a Tölgyfauoeai ház eme
letére olyan fcjtartással ment föl, 
mint ogy trónjátv-sztett uralkodónő. 
Büszkén nézte le a ház lakóit, akik a 
folyosóra csődültek. Mikor férje kihall
gatása alatt a házmestert lakásba vezet
ték. egy lakó megszólította. Ledéremé 
a kérdezőt válaszra sem méltatta. Meg
vetően fordította el a fejét.

Egyenes, büszke tartása volt még 
szombaton este is, mikor az őrizetesek 
cellájába vezették vissza. Szombatról 
vasárnapra virradó éjszakát I^deremr 
a cellában levő pádon, ülve töltötte.

Zsebkendőjét a szeme elé tart
va, a pád karfa (art hajtotta fe

mt mond fcédereréfapől 
a fiáztuíajdonos

A letartóztatások kihirdetése 
után liadocsay rendőrkapitány 
még Novak István garázstiilnjdo- 
nost, a Tölgyfa ucca 4. számú ház 
tulajdonosát hallgatta ki.

Noválc elmondta, hogy Lidererok 
1920-ban költöztek a tölgyfauccai 
lakásba. Hogy axelött hol laktak, 
azt nem tudja. A háztulajdonos 
úgy tudja, hogy Lédererék akkor 
harmincezer korona lelépési , díjat 
fizettek a lakás korábbi tulajdono
sának, Kerényi színésznőnek.

X házaspár ‘‘ényiizó élétet élt, 
olyant, amilyen a tiszti fizetés

bői nem tellett volna.
Az asszony a házbeliek előtt több
ször úgy nyilatkozót;, hogy csalad
jának Tirolban kastélya van, rop
pant gazdagok és rendszeres, havi 
apanázst kap hazulról. Lédererék 
azonban olyan nagy lábon éltek, 
hogy

a házban különböző pletykák 
kaptak szárnyra Lederer főhad
nagy l»rónay-külön itménybeli

szerepléséről.

gyilkos házaspár a véres 
fehérneműi idegen padláson 

reftette et
Novak István, a Tölgyfauccai ház 

tulajdonosa szenzációs leletre bukkant, 
tegnap délután a saját padlásául. A ház
tulajdonos családtagjai valamit keres
tek a padláson és csodálkozva látták, 
hogy az ő padi ás fül kéjükben idegen 
fehérnemű van a kötélre kifeszitve. 
Egy férfi in, férfi alsónadrág, női ing, 
alsósApknya. egy lepedő és egy párna
huzat lógott NovAkék padlásán. Az 
L. G. /is L. M. monogrnmmokból kézen
fekvő volt a föltevés, hogy 1lédererék

71 ház la kői a gyilkosság étjeién 
dörömbölést hallottak a la

kásban
szobájuk, ahol a különítmény tagjain 
kívül mós vendéget soha nem fogadtak. 
Hetenként csak 8—4 napot töltöttek a 
szállóban, mert minden héten vidékre 
utaztak. As életmódjuk olyan volt, 
mint a többi tiszteké. Esténként közös 

I asztalnál vacsoráztak és sokszor éjfélig 
I is ogyütt szórakoztak. Ledererék életé- 
j ben, míg a Brittaniában laktak, semmi 
különösebb esomény nem fordult elő, 
mert — emlékezetem szerint — a. szálló
ban történtekről készített napi jelen
téseimben soha nem szerepeltek.

Három záloacédula 
a lakásban . . .

Vasárnap délelőtt újabb házkutatást 
tartottak Lederer Gusztáv lakásában. 
A rendőrség ugyanis nem hiszi ol, hogy 
Lederer a Gubacsi hídról a Dunába 
dobta uz elrabolt ékszereket és az, a 
gyanú, hogy a házaspár valahova el
rejtette azokat. Vasárnap délelőtt Mol
nár György doloktivfeiiigyclő emberei _____ _____ __________ _______ _ -----------

____  ________ __________ ___ kimentek a Tölgyfauccai lakásba. A 1 húzzák a partra és ijedt borzongással 

Felhívás! Orosz Albertnál Budapest, VII., Wesselényi ucca 24. szám

jelentkeztek kihallgatásra, 
a detektívek előtt azt val- 

hntározottan emlékszik,

éjszaka dörömbölést, 
járkálást hallott 

fik lakásából.

A Tölgyfa ucca 4. számú ház lakói 
közül többeket hallgatott ki a rendőr
ség Lederer viszonyai felől. Többen ön
ként is ‘ ' .......................................
Egyik laki 
lottn, bog 
hogy

szerdán --_____ ______ _____ .
csúszkálást, járkálást hallott 

Ledererék lakásából.
ügy látszik, a lakó a bárdütősoket hal
lotta dörömbölésnek. A lakó szerint 
gyakrabban hallatszott éjszaka Ledere
rék lakásából lárma és zaj, ezért nem 
lünt föl előtte különösnek a dolog. Azt 
hitte, vondégok vannak Ledereréhnél.

A Brittan ín-szálló egykori portása, 
aki annakidején, mikor a l’rónai-küiö- 
nitmény még a Brittaniúban székelt, 
ott szolgálatot teljesített, n következő
ket mondotta munkatársunknak:

Lederer Gusztáv főhadnagy volt az 
egyetlen nős tiszt, aki a feleségével 
együtt lakott a szállodában. A többi 
tisztek <ől egész átvoleső hol ven volt s 

jét és néhány órát nyugodtan 
aludt. Vasárnap reggel már alig 

lehetett ráismerni.

Arca megnyúlt, sápadt szemei vörösek 
a sírástól. Ingadozó léptekkel jár. A 
biiszko fejtnrtás eltűnt és

a gyilkos nő tszánalomra méltó 
megtört asszony látszatát kelti.

Csengő. az átlagnál kifinomultabb 
hangja, fátyolozott, remegő ós bizony
talan. A lépcsőn belekapaszkodott a de
tektív karjába, olyan gyönge volt.

I Lederer Sándor bankhivalulnokot is 
| nagyon megviselte a kétnapi fogság és 
|a kihallgatások izgalmai. Szemei be- 
' esettek, arca halvány és a sarjadzó sza- 
i káli valami kísérteties külsőt kölcsönöz 
neki Fekete kemény kalapját- mélyen a 
szemébe húzza és tekintetét szégyen- 
kezve fordítja el a folyosón összesereg- 
lett kiváncsiak elől.

I Annyi tény — mondotta Kovák 
—, hogy Lédererék eleinte szinte 
hajigáiták a pénzt. A bútorokat 
minduntalan kicserélték. A háló- 

i szobabútort rövid időközben há
romszor cserélték be másikkal.

A hózbcliek szerint Lédererék 
rettegtek egy esetleges bekövetkez
hető liberális politikai fordulattól.

1 Károly király második ittléte- 
' kor Ledererék csomagoltak és 

Becsbe akartak szökni.
I A gazdagságnak és jólétnek akkor 
* szakadt vége, mikor a Prőnay-külö- 
i vítmény feloszlott. Azóta sokkal 
i szerényebben éltek, sőt az utóbbi 
I időben ötven-százezer koronás kői- 
; csönöket is kértek a szomszédoktól.

Most novemberben már nem tud
ták a házbért sem kifizetni. Nyolc
százezer koronával maradtak adó- 
sok a háziúrnak és folytonosan ha

ji adók ot kértek a fizetésre, 
j Úgy látszik, a közeledő februári 

házbérftzetési terminus is hozzá
járult , gyilkosság elhatározá- 

i sóhoz.

akasztották oda a fehérneműket. Értesí
tették az esetről a főkapitányságot, 
ahonnan detektiveket küldtek ki. akik a 
fehérncniücket bevitték u főkapitány- 
stvgra. Ott megállapították, hogy

a ruhadarabokon kimosott vér
nyomok láthatók.

Valószínű tehát, hogy a gyilkospár 
alsóruházatban végezte a feltranzairo- 
zás müvelotót. A fehérneműket a bűn
jel okhoz csatolták. 

Szállodát, vendéglőt, Kávéháza? venni szándéKozóKhoz! 
Meebiztaom van (Stob aMranau halvball *a fürdftUiiaiak aladáakra vagy b*rbaada»ar».t»bb ataArangu halyball *a HlrddUnaiak aladkakra vagy — 

ilyen ilzlotnket venni very bérolnt ezéndókoznak, tudnasélc már most abbeli ezándékuknt

pecsétet eltávolították az ajtóról és be
mentek a lakásba. Újból átkutattak 
mindent, de sem az ékszereket, sem 
egyéb gyanús holmit nem találtak. Az 
egyik szekrény aljában azonban há
rom zálogcédulát találtak. Az egyik 
1921 februárban kelt, egy férfi arany
órára 500.000 koronát vettek föl, a má
sik. szerint 1924 júniusában hét darab 
kézimunkát százötvenezer koronáért zá-

71 hullareszeh boncolásától új 
fordulatot várnak

A rendőri ós csendőrügyészségi 
eljárás alatt álló gyilkosság a mai 
napon már foglalkoztatta a tör
vényszéket is. A rendőrség ugyanis 
ma délelőtt átiratban kereste meg 
a biintettőtörvényszék vizsgáló
bíróját, hogy rendelje el hivatalból 
a meggyilkolt Kodelka Ferenc fel
talált hullarészeinek felboncolását, 
illetve megvizsgálását.

A rendőrség átiratában tudatja a 
vizsgálóbíróval, hogy a hulla egyes 
részei hiányoznak ugyan, azonban 
a mell és a belsőrészek viszonylag 
sértetlen állapotban megvannak és 
ezekből esetleg megállapítható, 
hogy mikor történt a gyilkosság.

Á királyi ügyészség szintén indít
ványt terjesztett elő a felboncolás
ra. Bubics vizsgálóbiró helyt adott 
az előterjesztésnek és elrendelte a 
hullarészek felboncolását, illetve 
megvizsgálását.

A vizsgálóbiró átiratában utast-

Kicserélik a csendorségi 
s rendőrségi jegyzőkönyveket

A csendőrügyőszsóg vasárnapi 
nyomozásának és kihallgatásának 
eredményét még nem közölték a fő
kapitánysággal. A két hatóság kö
zött az a megállapodás jött létre, 
hogy a fölvett jegyzőkönyveket hét
főn lemásolják és kicserélik, hogy 
mindkét hatóság tudomással bírjon 
az összes vallomásokról.

Kimerültek a ven- 
dÖPtisztviselök és 

detektívek
A rendőrség a Borzalmas rabló

gyilkosság ügyében a két terhelten 
kívül 43 tanút hallgatott ki eddig. 
A jegyzőkönyvek több mint ezer 

i írott oldalt tesznek ki. Az iratcsomó

Fáklyás éjszakai kutatók 
a csepeli dunaparton

temblomtéri villamosmegállónál iz-
va-

i
a másiknál. A nagy 
felkeverte ennok a 
a békéjét. A szabad
fantázia bőven ter-

A
gatott csoportokban tárgyalják a 
sárnapi munkaszünet miatt ráérő ombe- 
rek a véres eseményt. Mindönki igyek
szik többet tudni 
szenzáció szinte 
munkásnegyednek 
szárnyra eresztett
mell ki a valótlanságokat. Egy bőbe
szédű embert szájtátva hallgatnak a 
többiek. Ez az ember már négy gyilkos
ságot akar Léderer Gusztávra bizonyi 
tani és a világért sem akar lemondani 
arról, hogy a házaspár emberhús kimé- 

i réséből élt.

i A Dunapart felé vehető ut visz a 
1 Weisa Manfréd gyár kapujához. A sziiv- 
i késfehér kerítésből nyíló kapu előtt a 
1 gyár portása igazoltat minden bolépőt.
A gyártelepen vasárnap lévén, nőm va
lami élénk az elet. Kérdezősködésünkro 
gnindenütt azt a választ kapjuk, hogy 
Ledérért nem ismerik. A csendőrlakta
nya előtt az őrszem figyelmeztet, hogy 
idegeneknek tilos a laktanyában tar
tózkodni. Lédererről itt sem tudnak 

! semmit mondani. A csendőrök alig is
merik. Hiszen alig néhány napig telje* 

I sitett szolgálatot.
I Lonnt a Dunaparton, a csónakdn kö
rül és végig az egész parton felnőttek 

j és gyerekek ácsoroguak. A gyerekek 
: hosszú botokkal kotorják a vizet. Ha 
véletlenül egy-egy fadarabba. vagy 

i más úszó szemétbe ütközik a bot, ki-

I

1924 S(d£tóberben'

ogy Pár brUliúns fülbevjót 700.0W 
róna e lenében tettek a zilogháZ

A zálogcédulákat a detektívek 
ták a főkapitányságra é. , bfafc

SnXk ™ítd8,t 68 ni pín-

tolta a rendőrséget, hogy a hulla- 
részeket szállítsak be a törvény
széki orvostani intézetbe, ahol Ke- 
níjcrrcs Balázs dr. és Minnich Ká- 

«• . törvényszéki orvosszak- 
ertok fel fogjak boncolni a holttest 
részeit.

A vizsgálat tagnehezebb része 
mindenesetre az lesz, hogy az er- 
zsébetfalvai Dunaágban talált férfi 
mellrész hozzátartozik-e Kodelka 
megmaradt testrészeihez. Ha bebi
zonyosodna ez, akkor természetesen 
föl fog merülni a kérdés, hogyan 
került az erzsébetfalvai Dunaágha 
Kodelka mellének ez a része. Lode- 
rerék vallomásában egy szó sem 
esett erről és lehet, hogy az egész 
nyomozás újabb irányt fog kapni a 
hullavizsgálattól.

A boncolás és vizsgálat minden 
valószínűség szerint hétfőn délben 
lesz és annak eredményét azonnal 
közölni fogjál: a rendőrséggel.

súlya több kilogramm.
A két napon át tartó hajsza telje

sen kimerítette a nyomozó rendőr
tisztviselőket. Radocsay kapitány 
a gyilkosság felfedezése óta. tehát 
több mint harminchat órája, nem 
volt ágyban. Még ruhát váltani sem 
volt ideje. Ugyanígy voltak segítő
társai, Jfészáros István fogalmaz/) 
és Bácz Ádám tisztviselő is.

Molnár György detektivfőfel- 
ügyelő csoportjának emberei a fá
radságtól alig tudtak mér a lábu
kon állni.

Erre való tekintettel a főkapi
tányságon vasárnap délután három 
órakor befejezték a munkát és hétfő 
reggel nyolc óráig kipihenhetik a 
rendőrtisztviselők a fáradalmakat.

vizsgálgatják mindaddig, mig ki nem 
derül, hogy a tárgy nem a feldarabolt 
hentosmester testrésze. Tegnap este kü
lönben a sötétség beálltakor is sok 
ácsorgó volt a Dunaparton, akik gyor
san lobbanó gyufafénynél ég gyertya
világnál kutattak a parton és a vízben 
is, holott őzen a tájon már egyáltalán; 
lehetetlen bármit is találni.

Oherleutenant Gustav Lederer 
a Tölgyfa uccában

Margit híd melletti Tölgyfa uecá- 
a négyes számú ház második eme-

i tán! órákban is négy férfi és egy 
j álló társaság sétált a ház hörül- A

A
bán ____ —------------- ---------------
létén a lépc6Öbázból nyíló ajtón kis név. 
tábla: Oberleutenant Gustav Lederer. N 
kilincs fölött zsineg van áthúzva, rajta 
két vörös pecsét. A rendőri bizottság 
pecsételte le a lakást Az előszoba és <> 
konyha üvegablakára is függöny van 
akasztva. Nem lehet belátni. A húz 
földszintjén, az udvarban két nő beszél
get. Természetesen Léderernc a téma. 
A csodálatosan szép toilcttökről és n 
hajnalig tartó dáridókró! beszélgetiw- 
Kédezősködésttnk elöl igyekeznek le
térni. Egymás között még csak bőszé
nek róla, de amint az egyik hölgy 
mondja, annyi érdeklődő járt tegnap 
óta a házban, hogy mór megunták a 
sok felvilágosítást Vasárnap legalábn 
ötvon-iiatvan idegen járt e házban, . ■ 
kor munkatársunk ott járt a k< so dél •

— * * —r nőbe’
K hölgy U11U IHÍMMIg BCIUH. *• -

mosolyogva biztatta a társaság férfi I 
jatt, hogy menjenek bo a házba er< e 
lődnt
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az ereket, 
láttára

Egy Bank-utcai traflkosné el
mondja, mint akartákKudelkát 
karácsonykort meggyilkolni

Munkatársunk a meggyilkolt Ku-1 e<7.vs«erre a díványon felébredtem. I elvágják a csuklóján 
i it-. Ferenc családjánál érdeklő- Rögtön észrevettem ,hogy n karom Lehetséges, hogy a vér 
5-1* hn<rv Kudelka Lédereréken ki-\be van kötve és a csukló táján erősImegrettentek, vagy valaki a folyó
val kivel tartott még fönn barátsá-lAMdoímat éreztem. Megkérdeztem \ són, vagy a lakas.ajtaja előtt járt 
VUJ Kudelka Lajosék elmondták1 Léderernét mi történt velem, mire es emiatt nem hajlottak végre bor- 
got* i «+ái.annlrnnk hotrv meaayil- o azt mondotta, hogy vacsora után zalmas tettüket. Ot ebben a véle- 
P™lkatarsu járt egy rosszul lettem és mikor ő egy po- ményében megerősíti az, hogy mi-

trafikba ahol a trafi- húr vizeit hozott, a, kezemmel hado- kor Kudelka, a keresőre levette a 
jow/fuccoí i^ydelka régi katona- fáztam, a pohár eltörött és egy szí- kötést és megmutatta a sebet, látta, 
kosné férje Kudelka regi katona- sérfct(e a csufMmaf- Mi. hogy a csuklón széles, egyenes, erős

_______ _ „ —___ .... ^.y.v kötést és megmutatta a sebét, látta, 
Iánk megsértette a csuklómat. Mi- hogy a csuklón széles, egyenes, erős 
alatt pedig én eszméletlenül feküd- vágásnak gyógyulófélben levő 
tem, addig ők sérülésemet bekötöz- nyomra látszik. Az ő véleménye 

I szerint üvegszilánk ilyen sérülést 
I nem okozhat. Munkatársunk meg
kérdezte Reinernét, hogy miért 

Inem jelentette azt be a főkapitány- 
| ságon 1 Reinerné, azt válaszolta, 
hogy a főkapitányság hivatalos 
órái alatt ő üzletileg el van fog
lalva, de még ma elmegy a főkapi
tányságra és mindezeket, amiket 
munkatársunknak elmondott, be 
fogja jelenteni.

''Munkatársunk elment a Bank 
üccába, ahol a 4. szám alatt falait 
ÍB egy trafikot, melynek a tulajdo
nosa. Reiner Mátyásné aki - mint 
a házmestertől megtudta — Maria 
Valéria ucca 3, szám alatt la kik. 
Munkatársunk az ebédutáni órák
ban felkereste Reinernét és meg
kérte, hogy adja elő, milyen ember- 
nek ismerte Kudelka Ferencet és 
tud-e valamit Kudelka es Lédere- 
rék ismeretségéről Reinerné szen
zációs adatokat szolgáltatott mun
katársunknak.

Elmondotta, hogy az ura evek 
óta jó barátságban volt a meggyil
kolttal. Kudelka gyakran járt a 
Belvárosban és ilyenkor sohasem 
mulasztotta el az alkalmat, hogy 
betérjen a trafikba cigarettát vásá 
rolni és elbeszélgetni.

Körülbelül három hónappal ez
előtt arról beszélt, hogy Lédererék- 
kel óriási üzletet akar csinálni. El
mondotta, hogy erre száz millióra 
van szüksége, amit, 11a meg tudna 
szerezni, rövidesen megkétszerez
hetné.

December 28-án aeieion megun* • v— , —TTuHAiVn n ♦rnflkba Aa l L gyanis az ügyészségi szokások ____ ___  a__________  .....belátogatott , ______ a. j./.t i szerint a polgári vagy katonai szőr is előfordult a mostanihoz ha-
illetékessége asze- sonló eset? — kérdeztük.
ahogyan katonai I — Ugyanilyen még nem — felelt 

vagy polgári személy a tettes. .Te- Mini cli Károly dr. —. de éhez h< - 
len esetben egyik tettes katonai, a sonló kettőre is emlékszem. Mint- 
rnásik polgári személy, tehát a két egy tizenöt esztendővel ezelőtt tör- 
hatóság részéről közös 
bizottságot fognak delegálni. , i1Av» cg*

— Mi a véleménye professzor úr- részt. Az ékszerész ugyanis hitelbe 
nak általánosságban erről a gyll- adott el Petrónénak ékszert és mi 
kosságról? — kérdezte munkatár- kor a pénzéért ment, az asszony rá
fiunk. I támadt, megszorította a torkát. Az

— A tettesek személyét illetőleg ékszerész összeesett. Petróné rémül 
megdöbbentett a gyilkosság, bár ten vette észril hogy az öreg úr 
az utóbbi idők szomorú tapasztala-' meghalt. Hogy a holttestet elrejt- 
tal ezt mutatják, hogy egyre job
ban elszaporodnak a gyilkoló in
telligens emberek, Azt hiszem, hogy ... _______ „„.................. ........
ennek az elfajulásnak jórésze a tette és a Ferdinánd-hídon át egy1

Ük.
Reiner Mátyásnak az a gyanúja,

hogy

Lédererék ezen az estén már 
elaltatták vagy valami kábító
szert tehettek Kudelka poha
rába, amitől az eszméletét vesz

tette

és úgy akartak vele végezni, hogy 

gyilkosságok melegágya a 
mozi" — monála Minizfi pro

fesszor
A Hétfői Afapfo, munkatársa fel-\ moziban gyökerezik. A moziban 

kereste Minich Károly dr. egye-' AultardtZan és intelligens ember 
temi tanár, törvényszéki orvos- egyaránt láthatja, hogy miként 
szakértőt, aki a gyilkosságra vo- kell elkövetni bűntetteket és miként 
natkozóan a következőket mon-i lehet a bűncselekmény követkéz- 
dotta:

— Mint törvényszéki orvosszak- 
. értő, a mai napig még nem jártam 
i végére arra vonatkozókig, hogy a 

délelőtt megint • szakértői vizsgálatot megejtsem, 
beiatogatow JvuueiKa a trafikba és' * f J*"18 
mikor a vásárol cigarettát kifi- 
zette, Reinerné látta, hogy a tárcd-1 orvossrakertö

a bűncselekmény következ
ményei álól kibújni. Ebben az eset
ben. véleményem szerint, ha nem a 
férfi, akkor a gyilkos nő volt a 
mozilátogató. Ila tőlem függne, én 
bezáratnám a mozikat.

— Méltóságod praxisában több

dclfca nagy örömmel mondotta, 
hogy sikerült szereznie 70 millió 
koronát, amiből pár nap alatt 160 
millió koronát fog keresni.

Reinerné a beszélgetés során rá
tért egy nagyon érdekes körül
ményre, ami a nyomozás során 
még jobban rá fog világítani és 
teljesen alátámasztja majd azt a ■ 
véleményt, hogy Lédererék már 
régóta foglalkoztak azzal a. gondo
lattal, hogy Kudelkát lakásukra 
csalják, el kábítják és azután meg
gyilkolják, t

December 25-én vagy 26-an — a 
szent este után egy vagy két nap
pal — egyik este, közvetlenül zárás 
előtt bement a trafikba KudcJka 
Ferenc. Reinernénck feltűnt, hogy 
a jobb karján a csukló felett fehér 
kötés van.

— Hát mi történt magával — kér
dezte tőle Reinerné.

— Semmi az egész. Tegnap este 
Lédcreréknél egy kis baleset tör
tént velem.

— Hogy történt?
— Hát tegnap este, mikor Lédere- 

réknél vacsoráztam, vacsora után 
erős émelygést és hányingert érez
tem. Elsőiéiedett előttem minden, 
a fejem irtózatosan zúgni kezdett és 
egyszerre csak elvesztettem az esz
méletemet. Nem tudtam mennyi 
ideig feküdtem eszméletlenül, mikor

felbérelt munkás segítségével egy 
üresen álló telekre tolta. A holttest
ből csöpögő vér azonban nyomra 
vezette a rendőrséget és egy elha
gyott telek sarkában megtalálták 
az ékszerész hulláját.

— Volt meg egy ehez hasonló 
eset, melyben szintén én voltam a 
kirendelt orvosszakértő. Ezerki- 
lencszáztizenegyben történt, hogy 
Rumpf Nép. János lecsalta a Lon- 
don-szálló portásának leányát, a 
kis Schwartz Gizellát, a közúti vas
pályatársaság visegráduccai műhe
lyébe és bestiális kegyetlenséggel 
meggyilkolta. Rumpf a feldara
bolt holttestet villamoson Hűvös
völgybe vitte. A három darabba 
vágott hullát három helyre rejtette. 
Mikor a gyilkosság kiderült, a 
hulla két darabját megtalálták, de 
a szerencsétlen kislány lábai még
sem kerültek elő. Rumpf Nép. Já
nost Németországban elfogták. Az 
augsburgi esküdtszék halálra is 
ítélte. A tárgyaláson én is ott vol
tam. A halálos ítélet végrehajtá
sára azonban nem került sor, mert 
Rumpf börtönében felakasztotta 

■ magát.

I fcődererné védő
ügyvédje a gyilkos

ságról
főkapitányságon a déli órák- 
megjelent a bűnpártolással vá- 
Lcdcrer Sándor banktisztvi- 
védőügyvédje, Baumfeld Lajos 
Léderer Gusztávné védelmét 

vállalta, aki a 
a követ- 
munka-

tartom.

szakértői tént, hogy egy Petróné nevű asz- 
| szony meggyilkolt egy öreg ékszp

A 
bán 
dőlt 
selő 
dr. . ...
Lévai Tibor dr. ______
gyilkosságra vonatkozólag 
kező felvilágosítást adta 
társunknak:

— Csodálatos dolognak _______ ,
hogy a nő a férfivel szemben any- 
nyira fölényben lett volna, hogy ő 
inspirálhatta volna minden rosszra. 
Nem akarok védencem mellett han
gulatot kelteni és a másik vádlott- 
) i vonatkozólag sem akarom a vé
leményeket befolyásolni, de a. bírói 
eljárás során fog csak kiderülni 
sok olyan momentum, mely magya
rázatát adja a házastársak szere
pének.

A katonai ügyészség fogságában 
lévő Léderer Gusztávnak minded
dig még nincs védőügyvédje.

hesse, konyhakéssel feldarabolta 
három részre. A feldarabolt holttes
tet azután egy gyermekkocsiba,

I Fapap »csot, 'acipöt ós mindenféle börclpót 

_ cipő-éí papnesgyár
| Budapest VII, Dohány u. lb. Tel.: 1ó«?f 1*6-41

VllitrTTfW Xfrtf
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Hamisítvány a Radiesnál állítólag 
lefoglalt magyar-horvát szerződés 
íi hamisítványt Bankov « rendöriigynök késxJtet’e — . ____ ___

' A szovjet kormány nem Interveniált RadiCfék érdekében ™>«k, köztük az egyik fövárMi

„i'ifi ' ax, élő táPQyk

Ledérét Gusztáv főhadnagy tud
valévőén már napokkal előbb gon
doskodott arról, hogy a megölni 
szándékolt Kodelka holttestének ré
szeit feltűnés nélkül dobhassa a 
Dunába. Ezért Csepelen elhircszíel- 
te, hogy egyik kutyája beteg, ki 
fogja irtani és a hullát a Dunába, 
dobja. A kutyát tényleg napokig 
nem látta senki.

A nyomozás során azonban csak
hamar tisztázódott a kutyahistória. 
Kiderült, hogy Lederer egy zug
ligeti vendéglősnek ajándékozta a 
kutyát. Azért nem látták. A detek
tívek kimentek a zugligeti vendég
lőshöz és a kutyát magukkal hozták 
a főkapitányságra.

A fehér kis fokszi Így a rendőr-, 
ségre került Vígan ugrándozott, 
Radoosay kapitány szobájában. AI 
kis „Fidl“ jól érezte magát. A ku-, 
tyavilágban ugylátszik nagyon hiá-| 
nvosak a bűnjelről szóló ismeretek., van ez az okmány és így még nem tc- 
Fídínek fogalma sem volt arról, ho- , hettek ez ügyben diplomáciai lépéseket. 
gyan kell viselkednie egy jól nevelt; Eddig nem lehetett, tisztázni azt a fon- 
bűnjelnek. Neveletlenségének több-1 tos kérdést, hogy a felfedezet okmányon 
szőr bizonyságát is adta. . rajta van-e valamilyen magyar mégha- i

Farkcsoválva ugrott mindenkire,! tat mázott aláírása, mert a hivatalos kő- ! 
aki belépett és sokszor hangos csa- rök még mindi0 tartózkodók és a bírói !

Béig rád, január 10.
A politikai körök és az egész közvéle

mény állandóan a. borvát parasztpárt 
vezérének, Radics Istvánnak letartózta
tásával foglalkozik, különösen annak 
a nála talált szerződésnek szempontjá
ból, amelyet állítólag Magyarországgal 
kötött. Ez a kérdés annál nagyobb ér
deklődést kelt, mert, a magyar kormány 
határozottan kijelentette, hogy Rádiós
énál semmiféle szerződést nem kötött.

A külügyminisztériumban úgy nyi
latkoztak, hogy eddig még nem kaptak 
erről semmiféle értositést a belügymi- 
noiszteriumtól, amelynek birtokában

rök még mindig tflrtózkodók és a bírói i 
vizsgálat befejezéséig nem hoznak nyil
vánosságra részleteket erről az ügyről, j

Illetékes helyen alaptalannak mond- |

ják azt a több külföldi lapban közölt 
hírt, hogy az orosz szovjetkormány a 
letartóztatott Radics-párti képviselőik 
érdekében interveniált.

A horvát köztársasági parasztpárt a 
Pravdában cáfolja az állítólagos ma- 
gyar-horvát szerződés hírét és azt ko
holmánynak minősiti. A Pravda szerint 
a jugoszlviai ellenzéknek bizonyítékai 
vannak arra nézve, hogy

a szerződésre vonatkozó iratokat 
Jugoszláviában hamisították.

A hamisítást egy Bankovics nevű 
rendőrügynök végezte. Ez a Bankovics 
a Davidovic8-kormány idején ennek a 
kormánynak is felajánlotta szolgálatait 
és kész volt a Pasics-kormány vissza
éléseiről okiratokat rendelkezésre bo
csátani. A Pravda beszámol arról is, 
hogy Maximovics belügyminiszter a 
szerb radikális párt végrehajtó bizott
ságában kijelentette, hogy

az állítólagos szerződést magyar 
részről nem írták alá.

holással is adott nézetének kifeje
zést. A kis kutyát a főkapitánysá
gon mindenki szeretetébe fogadta. 
Szalonnahéjjal, sajthéj.ial a legtá
volabbi szobából is fölkeresték. De 
kapott Fidi jobb falatokat is. Jó
szívű rendőrtisztviselők, detektívek 
ebédjüket, uzsonnájukat is megosz
tották vele.

Egyszóval Fidinek jól ment a 
dolga a főkapitányságon. Egy őri
zetes sem büszkélkedhet azzal, hej 
mindenki sze------ , ----------- - ........... w ■«. umvuugu isuiiiKKru uk>
ie a rendőrségen. Igaz, hogy’ Fidi a üüért SZaktanáCSkOZáS? _  Vargha tmrn államtitkár nperrendtartás értelme!,™ nem volt|'B8" S<aK”na rBvíd halaSZtóS Okafről á,,amtitkár 8

kérdést intézni
Vargha Imre

pénzügyminiszteri államtitkárhoz,

fi forgalmi-adó revíziója 
a tmdget-vlta miatt kitolódik

iszkélkedhet azzal, hegy
erettp mindenki becéz- Etfiért maradt el a forgaiml-adfi Ugvében Délitekre be.
Píron To-a7 hnrrv Fidi n u___ _______

perrendtartás értelmében nem volt 
őrizetes, hanem bűnjel.

Nagyobb baj nem is volt Fldlvel., u„uuol -su. szvman u>uu_. 
!P1K,a, befejezéshez nem'zásra ültek össze az érdekeltséx
kérdés^6^* ^kk°r vetődött föl n^a forgalmi adó revíziójának meg] 

Mit csináljunk a kutyával? lo^nLttuuvonuicus usszouivasa 
t«i5aZ8a?-SZ,Rriu a kutyát lepeese- vezték, ez azonban elmaradt, 
telve a bűnjelekhez kellett volna 
csatolni. De a rendőrség legöregebb 
emberei sen} tudták, hogy mi a 
teendő az eleven bűnjellel. Erre; 
még nem volt precedens.

Végűi is döntöttek Fidi sorsa fe
löl. Visszaadják a zugligeti vendég
lősnek. Fidi tehát visszakerül a 
Zugligetbe, ahol az elhajított cson
tokat Ugyanúgy fogja megrágni, 
mint közönséges, egyszerű testvérei 
~ akik közül még egy sem volt 
bűnjel.

Január 7-én, szerdán tanácsko- 
............................ ' " 'tségek 

..........t— -----------  .megbe
szélése. céljából, péntekre pedig 
szaktanácskozás összehívását tér-

Az érdekeltségek körében 
feltűnést keltett, hogy a 
ügyminisztérium részéről 
miféle pozitív intézkedés 
történt a szaktanácskozás 

kezdésére.

kínos 
pénz- 
sem- 
sem 

meg

az adóosztály vezetőjéhez, aki a kö
vetkezőket mondottá a Hétfői Napló 
munkatársának:

J

Fogorvos
Med. umv.

Dr. Kovács S. ís Barna I.
főorvos fogorvos

5ulapost VII. Erzsébet körút 4B 4Z 
Mi»f0R ik, tORSorok, fejesen szájpadlás nélkül. 
JVnany/tidali és koronák iranva-pólló fent- 

"V,*** f,0VtOfnda (plombá áf) dr»xdnta..cr».’* • ahaussa is. A flfétek 
an J J 1" 1 ’egn.iRv. bb bizalommaldO d > Ata rendc őnkbe Vidé-
kick sotonktvin foRadt inak. — 10 évi Mállás! 
R-udkívfli mérsékelt árak! Orvost tanács díjtalan 
Rendelés : d. e. 9—11 -lg, d. u. 2—7-ig 
Vasár-és ünnepnap : délelőtt 10- 1-ig 
40 szám, 40 éves p?*ax>s

„ — Szó sincs arról, hogy a pénz
ügyminisztérium el akarná odázni 
a forgalmi adó revízióját. A szak
tanácskozásokat cl kellett halasz
tani egyszerűen azért, mert el va
gyunk foglalva a nemzetgyűlés 
pénzügyi bizottságában, amely 
most a költ ség vetést tárgyalja. 
Mihelyt ezzel végeztünk, folytat
juk a forgalmi adó revidcálását 
célzó munkánkat.
Érdeklődtünk ez ügyben 

beavatott helyen 
is, ahol a következőket mondották:

— Búd János pénzűgyminiszter 
konkrét ígéretet tett a forgalmi adó 
terén felmerült panaszok orvoslásá
ra. A pénzügyminiszter ezt az igé- 

| retet be is fogja váltani. Csak arról

vasuhanó láncos párokra, a zizegő .el, 
mes dámákra, a frakkos, 
urakra. ’ uarC8u

Egyszerre azonban Omár o<>-i V 
megvillant a tekintete. A swmszA X

üKylK tóvárosi ODerntf 

máról, mint pajkos mosolyu. pikáns ar
cáról ismert harmadrangú cin. 
Omár sejk pillantása úgy fúródott ’iű 
a kla színésznőre, akár csak a kígyó a 
buvo o ember nyaka köré. Omár seit 
hirtelen odasugott valamit a titkár a 

M "Jómban felpattant 
Nebá t v OdaJéP,>tt 11

a fiatal bankdirektort, . 
után érdeklődött, vajjon a pajk' 

ralné*ín®0’Whez valami komo- 
lyabb vonzalom tüzl-et Ha a fele-óm. 
irgy öt teverakomány fűszert ajánl' fel 
orto az ura nevében, ha pedig csak az 
odalrszkna, úgy egy teverakományt.

A színművésznő hangosan folkaca- 
gott s persze akkor sem volt hajlandó 
a sejtté távozni, mikor az ifjú nevetve 
felmutatta a török írást:

Dem rajtad,eladtalak a sejk urnák —egy toverako 
vota7 frtZ76r,,;?rO8' "'■■'r CMk *™>Í 
vele a datolyafák országába!

A művésznőnek több se kellett! Elsőbb 
m nyakon legyintetté a direktort, s az 
után kurtón-fnresán fügét mutatott a 
sejknek, aki, ugylátszlk. sehogy se volt 
beavatva enek a mozdulatnak a jelen
tőségébe, mert csak annál erélyesebben 
noszogatta a művésznőt a távozásra. 
Hamarosan azonban mégis csak rájött 
hogy csúf tréfát űztek belőle, mire dü- 
bongva reá akarta magát vetni az ifjú 
direktorra. Csak a pincérek hada tudta 
nagyneliezon megakadályoz,ni 
gess éget.

A sejk azután megvetően 
maga elé s odaszólt franciául 
iának:

— Azonnal csomagolj s többé 
se a fehér emberek pocsék Vu«.garra, 
ahol az üzletkötőket - nem köti az üz- 
létük!...

így szólt s titkárjával egj-dtt tá
vozott.

a tettle-

kiköpött 
a titkár-

• egy vzót 
világáról.

Fpack — Smotting"
kBfctBnzőn da e'atMs

Skalla Testvérek IV. Haji a. 3. Tál. m-M

Részletre i$

Fiatalor.üde
k’isfálvtisrta arcbőrt varázsolt dr. Kalser- 
Ln<f>n 8Z-nltőszerc, adagja

K 30.0 0. főraktár rOrOk-gyógyszertfr 
Király ucca 12. szám. „Opera--gyógy- 

szertar, Andrássy út 26. szám
PadióffücEft, ruták, 
iamteeirkéiiek
B.ínrszOvctek primo brokátok 930 ezer

VágóésTársa 
kárpitot kettateek Urlettban 

IV, Kammermayer Károly ucca 3 
(Közpvnii Városház, épüleiében)

Az első forgalmi adó ankéten 
meghallgatták az érdekeltségek ki
fogásait és azt ígérték, hogy Vargha 
fmre dr. államtitkár, a Dénzügymi- 

, nisztérium adóosztályának vezetője 
sorra meg fogja tárgyalni az egyes I 
mezőgazdasági, ipari és kereskedői-1 
mi szakmákkal a forgalmi adó re-1 
formjának valamennyi részletkérdé-1 
sét Annál nagyobb meglepetést kel- 
tett tehát, hogy a péntekre beígért! 
szaktanácskozás, amely elsőnek lett ’

nmnk^ ki^

Omar sejk és a budapesti 
szépasszony

A balul végződött alku
A napokban érkezett meg Budapestre I hogy egy kiásó közelebbről széjjel néz- 

valahonnan a távoli Keletről. Ahogy ' zen R fehárarou emberek városaiban 
turbánoe, lengő fekete szakállas feje itt- ” ....................................
ott előbukkant a járdák siető tömegé
ből, akárhány ember visszafordult, 
utána, s egy pillanatig tűnődve nézett 
a hatalmas, ö'es termetű idegen után- 
Omár sejk néhány héttel ezelőtt még 
ott tanyázott bizonyára valamely szel
lőz beduin sátor mélyén s csak hírből 

; hallott az európai körön geteg-városok- 
l ró!. Ki tudja, micsoda szeszély ébres®- 
; tette fel benne egyszerre a vágyat,

Egyetlen kísérővel indult el mindössze 
Omár sejk, egy csontos arcú, ritkáé ba- 

’ifjzu, olajbarna képit emberrel, aki ee- 
' énként Írásba foglalja, amire érdemes 
lösz olykor r tapasztalásokból vissza
emlékezni.

Omár sejk meg titkárja ellátogattak 
egy este egy tánchelyiségbe. Hallgata
gon szűrésűit ék a feketéjüket az egyik 
asztal mellett és merev egykedvűséggel 
függesztették tekintetüket a lágyan to-

Lakására jövök
fe»**rn müt, katona-uhát tb.

Frlednvr, Rflkk Szilárd u. 22.111. 19 Tel. 162-48

Külföld mintájára az ó-áv 
lazártával, felhalmozódott 

raktárunk apaaatága 
céljából 

leltári eladási
rendezünk

január 12-31-io

Szakorvosi

I......
MaglapO dualtat /izaten

Hócipó 200 anr kor.
i. see-sF-na
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Kereskedő és Iparos Újság
Szemlélődés' Képek a forgalmiadó ankétről

Az iparosok 
és a •rttezőoaxdúk

Wi/agi helyzetének összehasonlitá- 
eára ártott önkéntelenül in alkalmat 
a pénzügyminiszternek az elmúlt hé
ten való csodálatosan naiv megnyi
latkozása. Ez a megnyilatkozás le
szögezte egyrészt azt. hogy az ipa
rosság a mai. adóterhekkel meg le
tet elégedve, azokat könnyen elvi
seli, másrészt pedig jobb ügyhöz 
méltó lelkesedéssel hozta a nyilvá
nosság tudomására, hogy a pénz
ügyminiszter körömszakadtáig til
takozik a mezőgazdaság újabb meg
adóztatása ellen, mert ez a szeren
csétlen gazdasági osgtály maris ros
kadozik az adóterhek ellen. Állítá
sának támogatására nem sorakozta
tott tel adatokat a pénzügyminisz
ter s így azok cáfolatába sem bo- 
^átkozhatunk. Még sem vagyunk 
hajlandók a miniszteri tekintély 
mrászszavára elfogadni mindazt 
igazságnak, amit a pénzügyminisz
tertől hallottunk » ezért nem ria
dunk vissza sem a következmények
től, sem a felelősségtől. amidőn tisz
telettel azt az ajánlatot tesszük, a 
pénzügyminiszternek, hogy a jövő
ben cserélje fel az adóterheket s fi
zessék az Iparosok a mezőgazdák 
súlyos adóit, a mezőgazdák pedig 
■vállalják magukra az iparosok 
olyan könnyen elviselhető terheit. 
Reméljük, hogy ez a aavalléros 
ajánlat a pénzügyminiszternél meg- 
színlelésre fog találni.

A tizenhétexerszeres 
szorzósxám

egyelőre változatlan marad, mert 
annák a tényleges viszonyokhoz 
való alkalmazása állítólag felhábo
rítaná az államháztartás pénzügyi 
egyensúlyát. Ezt a feltevést némi
leg megtámadhatóvá teszi az. hogy 
a vámbevételek tételeinél néni oko
zott semmiféle nehézséget a szorzó
szám leszállítása s az állami bevé
telek sokkal nagyobb ingadozásokat 
mutatnak, mintsem egy 15 százalé
kos különbözetnek döntő jelentősé
ge lehetne, de ennek ellenére ez al
kalommal nem akarunk perbe- 
szállni az államháztartás egyen
súlyát védelmező elszánt lovagok
kal. Kiváncsiak volnánk azonban 
megtudni, hogy meddig fog tartani 
az a bizonyos „egyelőre*4, mert na
gyon is közeledik a februári ház- 
bérnegyed s talán mégis esak túl
zás volna az a feltevés, hogy a ház
tulajdonosok háztartásának pénz
ügyi egyensúlyát is felborítaná 
olyan intézkedés, melynek ellenében 
elesnek egy, a bérlők terhére nekik 
juttatott 15 százalékos nemzeti 
ajándéktól? Ellenkezőleg: valószí
nűbbnek látszik az a veszedelem, 
hogy ennek a nemzeti ajándéknak 
igazságtalan és erőszakos behajtása 
a bérlők háztartásának egyensúlyát 
fogja felborítani.

FÍGYEIiHII ÚJ CM?

os*°%
♦ EMIL v

KÖZP. IRODÁI

VI, Berlini tér 3
Waatantf MatMxkatm elyaive

TBUPÓN81ÁM0H: 
S «, 1«-M, 1U-H

■ Merev elzárkózás minden gySkeres reform elől — Az érdekkép
viseletek nem jutottak szóhoz, mert az agráriusok végig beszél

ték az ülést
Az egész gazdasági étet feszült figye

lemmel és reményteljes várakozással te
kintett a Mzentháromságíéri palota felé, 
amelynek tanácstermében január 7-én 
az ország összes gazdasági szervezetei
nek kiküldöttei gyűltek össze, hogy Búd 
János miniszter meghívására a forgalmi 
adó reformjára vonatkozó javaslataikat 
előterjesszék.

Az ankét, mint ismerete®, nagy fiaskó
val végződött, mert az ipari én kereske
delmi érdekképviseletek kiküldöttei alig 
Jutottak szóhoz s a miniszter végül is 
kénytelen volt a közel négyórás tanács
kozást azzal berek észten!, hogy’ az érdek
képviseleteket csoportonként fogja egy 
másik alkalommal meghallgatni.

Ám az ankét így is sokáig emlékeze
tes marad és pedig részben a miniszter
nek fontos kijelentései, részben pedig 
ama külsőségek révén, amelyek között 
az ülés lezajlott.

Az ankét eredményeiről, helyesebben 
eredmény te lényégéről a figyelő közvéle
mény már a másnapi hírlapi tudósítá
sokból értesült, mi tehát osak arra nzo- 
rítkozunk, hogy néhány pillanatfelvétel
lel megörökítsük ennek a tanácskozás
nak néhány jellegzetes részletét. Ama 
nagy figyelem folytán, mely e tanács
kozások iránt az egész gazdasági köz
vélemény részéről megnyilvánult, ezek 
a részletek is számot tarthatnak az ér
deklődésre.

A felvonulás
Már az értekezletet megelőző külsősé

geken is észrevehető volt, hogy a pénz
ügyminisztérium nagy tanácsterme 
rendkívüli oeemények színhelye lesz. 
Az értekezlet! tagok számára megnyi
tották a palota főbejáratát, amely már 
évtizedek óta nem nyílt ki s a meghívot
takat rt díszes előcsarnok villany fény
zol ta. a díszbe öltözött portás. Sokun 
emiatt nem is találták meg azonnal a 
tanácstermet s n -nolléknjtón kopogtató 
kiküldöttekéi a kapusoknak kellett útba 
igazítani.

Már a külsőségekből is megél lapítható 
volt, hogy ki milyen érdekeltséget kép
visel. Néhány bőrkabátos úr érkezik el
sőnek s a termetes gróf Hadik János 
köré csoportosul: nem nehéz kitalálni, 
hogy az OMGE és a Mezőgazdasági 
Kamara kiküldöttei. Arouk derűs és 
elégedett; egészen biztosak a maguk 
dolgában. Báró Szterényi József a pénz
ügyminiszter szobájába siót, egykori fo
galmazója, akit ő nevezett ki segédtit
kárrá, nem is olyan régen, természete
sen rögtön fogadja. Elegáns autók gör
dülnek a főbejárat ólé: a gyáripar urai 
érkeznek s velük nagy irattáskával 
Fenyő Miksa, a Gyosz igazgatója. Né
hány ismeretlen arc következik: a vidéki 
kereskedelmi kamarák kiküldöttet irat- 
táakájukban szépen letisztázott memo
randumokkal, amelyek a vidék bajaiit és 
sérelmeit tartalmazzák.

Végre Öt órakor együtt vannak vala
mennyien, a szemfülesek és törtetők 
igyekszenek a legjobb helyeket, szemben 
a miniszter székével, lefoglalni. A buda
pesti kereskedelmi kamara alelnökének 
már csak a második széksorban jut hely, 
gróf Hadik János pedig bőrkabátos gár
dájával a jobboldali sarkot foglalja le. 
A kereskedelem képviselői itt i» szét
szórtan lézengenék.

KezdSdIK a tanácskozás
Öt óra után megjelenik Búd János 

Szleréuyi Józseffel és vezért arával: 
Vargha Imre és Szabóky államtitkárok
kal, Csekő Béla osztályvezetővel és a 
szakelőadók egész gárdájával. Kissé 
meg van lepve, hogy egész népgyűlést 
talál, de aztán elfoglalja helyét és be
szólni kezd. Az arcok kezdenek meg
nyúlni; minden mondata újabb és 
újabb osnlódáat hoz, minden kijelentése 
egy-ogy reményt fa várakozást temet el.

— Ne mvagyok hajlandó más rend- 
éterre áttérni, mert nem kockáztatom 
as államháztartás egyensúlyát. — (Az 
Ipar 4a kereskedelem egymásra néz: 
akkor minek jöttünk ide!)

— Világosan megmondom, nem va
gyok hajlandó egy oly rendszert elfo
gadni, amely a forgalmiadó-terhek. egy 
rátáét a mezőgazdaságra hárítaná df. 
(A jobboldali sarok elégedetten mow

lyog. Ók már tulajdonképpen feleslege
sek is.)

—- Ha az urak nekem egy más rend 
szert javasolunk, adjanak, vagyonjogi 
garanciát arra, hogy az előirányzott 
öszegek így is befolynak. (Általános el
képedés; ez volna aztán az erodoli adó, 
amelyet az adózók mindjárt garantál
nak is.)

— Ezekről a kérdésekről tehát a vi
tát meg sem engedhetem, mert ez tel
jesen céltalan volns. Nem mondok le az 
előirányzott 80 millióról, sőt arról a 
20—30 milliós többletről sem. ami be
folyik, mert a tisztviselők érdes rende
zéséhez erre az összegre is szükségem 
van.

— Ezek után pedig a vitát megnyi
tom.

a

Az úgynevezett vita
Kezdődött volna tehát a vita. Előbb 

azonban néhány percnyi zavar, mialatt 
Vargha államtitkár a szónokok sorrend
jét állapítja meg: a kamarák képviselői, 
a gyáripar, a mezőgazdasági érdekelt
ség és a kereskedelem és ipar érdek
képviseletei, az itt adott sorrendben 
bzólulhatnak íöl. Ezalatt pedig a «zol- 
gúk szivart hordanak körül, a feszüli 
hangulng némileg enyhül. Néhányan 
ugyan félve nyúlnak a szivarok után, 
sőt akadnak vidékiek, akik megkérde
zik, vájjon ez ingyen van-o, és nem 
ke!l-e ezután is forgalmi adót fizetni. 
A forgalmiadó-ellenőrök megnyugtatják 
ökot, hogy nem kell.

Aztán kezdődik a vita.
Előkerülnek a jegyzetek és terjedel

mes memorandumok, a kiküldöttek neki* 
készíilnck, lássuk csak, hogy néz ki az. 
útikor a hóhért akasztják.

Meri ide mindönki azzal a szilárd el
határozással jött, hogy mindazt a kese
rűséget és zaklatást, amit n forgalmi- 
adó-ellenőrök részéről tűrniük kellett, 
most kamatostul visszaadják a minisz
ternek.

Fenyő Miksa jut először szóhoz, aki 
ezt, a feladatot alaposan ol is látja. Má
zsás igazságokat mond cl rendkívüli 
finoman és siellemoscn. A Bac.h-korszak 
óta nem volt ily gyűlöletes adó Magyar
országon, mint a forgalmiadó, « ezt i« 
nem annyira maga az adó, mint in
kább a behajtási módszer teszi elvisel* 
hotelenné. Képzeljen el a miniszter úr 
egy ellenőrzést pl. « Gnnz-gyárnál. Az 
adóellenőrök hada a Ganz-gyárban nem 
azt a gazdasági faktort nézi,mely motor
jaival. gépeivel és dinamóival hecstíle- 
tot. szerez r magyar névnek külföldön 
is, hanem lói benne egy olyan adóalanyt 
amely 100 évvel ezelőtt azzal a célzat
tal létesült, hogy adócsald sokat köves
sen el. Szó sínes róla, a Ganz-gyár is 
valami, de az állami üzem mégis na
gyobb, és ha az állami gazdálkodás el
lenőrzésére hivatott állami számvevő
szék. ugyanilyen módon, rovancsolna a 
pénzügyminisztériumban, a miniszter 
úr valószínűleg ~ héten belül vissza- 
menne a katedrájára, hogy onnan hir
desse ennek a rendszernek a tarthatat
lanságát. Es mii szóljon a hazai ipar, 
amikor azt látja, hogy a cseh ám 
5.88%. az osztrák áru 2.6% forgalmi 
adó-teherrel juthat cl a vidéki dotail- 
kereskedőhöz. a magyar iparcikket pe
dig 15.82% forgalmi adó terheli.

Fchí/ő Miksa fejtegetéseinek frappáns 
hatása volt, « a mlniwter is kénytelen 
volt reflektálni rá. Ö majd ezeken n 
bajokon segíteni igyekszik de a mai 
rendszeri Bem kell őzért megváltoztatni.

Ezzel aztán az ugynevezott vita tulaj 
donképpon be is fejeződött. A Kamara 
alelnökének ugyanis éppen' azokra az 
általános elvi kérdésekre telt volna 
mondanivalója, amelyeknek vitatását a 
miniszter meg nem engedte, igy tehát 
csak röviden javasolta egy sztikebbkörü 
tanácskozó# Összehívásai,

A sorrend szerint követkoző mezőgaz
dasági érdekeltség kiküldöttei azután 
bravúros tdvexőnoki produkciókkal mu- 
laftaitfik az értckczletl tagokat. Miután 
az ő szénájuk teljesen rendben volt, azt 
a szerepet vállalták magukra, hogy ki
beszélik az ülés hátralevő részét, ne
hogy valakinek mégis eszébe jusson az 
adóteher ogyenlőtlón megosztásáról be- 
wálui. Mar sehall Ferenc nemzőig? ülés i

’ képviselő és M utschenbaeher Emii acm- 
rnit sem mondottak ugyan, de ezt a 

' semmit, másfél órán keresztül adták 
;eiő, míg Végül az óra félkilencet muta
tott, a mindenki teljoson kimerült.

Ekkor aztán Búd miniszter ahelyett, 
“OKT az ankét folyta tás Iá másnapra 
tűzte volna ki. egyszerűen bcrekcsztette 

l « tanácskozásokat azzal, hogy majd ki- 
j xebb csoportokban fogja a további ta- 
\nácskoxásokat folytatni. Szólt, telkeit 
i már nem is volt a lőrémben.

Sálon des rofurés
, A közel 80 főnyi értekezlet eleinte 

nem ia tudta miről van szó. A Baross- 
Szövetség. az OKlSz, a Kereskedelmi 
Csarnok, uz Országos Iparegyesület, a 
Budapesti Kereskedelmi Testület, s a 

i vidéki kereskedelmi és iparkamarák ki
küldöttei, akik messze földről, hetekig 
tartó anyaggyűjtés eredményűivel meg
rakodva jöttek fel Budapestre, kölcsö
nösön egymásra nézlek a különös fogad
tatás láttára.

Mi volt ez hát tulajdonképpen? £r-» 
dokképviseloti ankét, meghívott érdek
képviseletek meghallgatása nélkül! 
vagy egy korai farsangi tréfa csupán! 

A kérdést eldönteni nem lehetett, 
mert a szolgák oltogatnl kezdték a lám
pákat, eltelték a megmaradt szivarokat, 
tehát menni kellett .

JL''Ád.^ki ksmarúk kípvisolöi vissza- 
parkoltak n memorandumokat és lassan 
megindultak a sikló fejé. A' várban 
mar mindenki aludt, amikor az utolsó 
forgalmiadó-kocsi is lefelé Indult. Előt
tünk is kartársak utazhattak a kocsi
ban. mert a ködpúvás üvegablakra az, 
ujjúval valaki ráírta:

Bizonyosan nem gróf Hadik János 
volt.

Az élelmiszerek 181.9, 
a ruházati cikkek 249.5 

százalékkal drágúltak egy 
év alatt

A Közguzdasúgi Figyelő érdekes Össze- 
áJiítást közöl a megélhetés alaknláeáróf 
az elmúlt évben.

E szerint az ólolniiszerek egy év alatt 
181.9 százalékká 1 drágultak. A drágulás 
legerősebb volt februárban, amikor ax 
év olaő napjához képest, az élelmiszerek 
árszínvonala átlagosan 82.7 százalékkal 
emelkedett, viszont júliustól kezdve az 
árszínvonal stabilitást mutat, sőt h:x 
vesszük, hogy ennek n hónapnak a vé
gén az áremelkedés 188.8 százalékot tetl, 
akkor az év végéhez viszonyítva, némi 
lemorzsolódiis is megállapítható.

Ha aranykoronában nézzük az élelmi
szerek áralakulását, akkor állandó emel
kedést figyelhetünk meg, ami azt mu
tatja, hogy az árak világparitás felé 
igyekeznek. Számszerűen, aranykorona- 
alapon az élelmiszerek ára az 1914-ce 
árakhoz kéjmM 47 százalékkal e.nrf- 
kedelt.

A ruházati cikkek ez évi drágulása 
249.5 százalékot, tesz. Ez tt drágulási 
folyamat legerősebb voli februárban, 
amikor a jamiúri IK.l százalékos drágu
lással szemben 112.2 százalékra emelke
dett a drágulás sz.ázalékát jelző szám. 
Az óv második felében csak az új vám
tarifa drága vámtételeinek érvéuycsü- 
JÓMe alapján emelkedik a ruházati cik
kek ára, különben stabilitást mutat.

Aranykoronában a ruházati cikkek 
árai is állandóan emelkednek és ennek 
az emelkedésnek mértéke békéhex képest 
45.2 százalékot tesz, ami igon jelenté
keny, ha tndjuk, hogy az év olajén az 
árak inóg 3.2 uzázalékkal alatta állottak 
a békeparitásntk.

A lakásbér alakulása még mindig sza
bályozva van a így még a cnaá lakásbé
rek még mindig csak 320 Máaalékát te
szik a békobéreknek.

Ez74)I szemben a fütea éi világítás ára 
178 százalékkal drágult, ami a békeáruk- 
lioz képest 21 százalékos áremelkedést 
jelent.

Az élelmiszerek, ruházati cikkek, to« 
vábbá a fűtő- ée világító-anyagok ár« 
alakulása torén, agráiország létünkre, 
az élelmiszerek vezetnek, amennyiben a 
békeárakat az éle1]miszerv*: mai árai 47 
százalékkal haladjak túl, holtt a jórészt 
külföldről beszerzett és vámot viselői 
ruházati cikkek úremolkodése u bókeheg 
viszonyítva, esak 45.2 százalékos. Nem 
csoda, ha ezen még a főbiztos szeruo i* 
megakadt. ___________________
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Vázsonyi 
a „Sfinnes“~poiitiháról 
„Gazdagnak lenni nem érdem,

csak állapot*1
Vázsonyi Vilmos az elmúlt napokban 

az egyik kerületi Demokrata Pártban ] 
nagyszabású politikai beszédet mondott, ' 
melyben többok között érdekesen fejte- 
gtniu, hogy mit éri óiiutjB-puiiiiiui ainn, “* • **•**•■" HWhv«>kui

s kik azok, akik valójában megérdemlik tatban^ kerültek, elő az ismeretlenség ho- 
a „nagy-polgár“ elnevezést.

Vázsonyi beszédének idevonatkozó ré
szét az alábbiakban közöljük:

— A kevesek uralmát akarják meg
csinálni azok, akik azt akarják, hogy 
n munkás támadjon a polgár ellen, a 
polgár a munkás ellen, akik azt akar
ják, hogy keresztény és zsidó marakod
jék egymással ebben az országban. 
Természetes, hogy ha ezt megcsináljuk, 
megcsináljuk mindenkinek a háborúját

Tisztességtelen verseny miatt 
elmarasztalták a fővárost

A kommunistáktól átvett üzemmel akarta tönkre tenni 
a temetkezési vállalatokat

I

' A proletárdiktatúra alatt többek kö- 
• zött a temetkezési vállalatokat is szoeia- 
! lizálták. A vállalatok raktári készleteit 
! és berendezéseit összehordták és ezekből 
egy központi üzemet létesítettek.

Amikor azután a kommün megbukott 
és a főváros mai vezetősége vette át az 
uralmat, egyáltalában nem siettek a 
szocializált üzem likvidálásával, hanem 

’ a készleteiket vissza követ elő temetkezési 
, , vállalatok tiltakozása dacára megcsinál

ták a kommunistáktól örökölt raktári 
készletekből a Községi Temetkezést In
tézetet.

Az új vállalkozás azonban minden ha
tósági támogatás mellett Bem tudott ver
senyezni a magánvállalatokkal, a fő
város tehát a verseny kiküszöbölése cél
jából egyes vállalatok beolvasztását és 
megváltását vette tervbe. Azonban ez az 
eljárás is csak részben veoetett ered
ményre, a főváros tehát más eszközök
höz folyamodott.

Szabályrendeletet alkottak a kötelező 
halottasházi ravatalozásról, amelyet köz
egészségügyi érdekekkel indokollak s 

i bölcsen hallgattak arról, hogy a sza- 
! bályrendelet tulajdonképeni be nem val- 
i lőtt, célja a Községi Temetkezési Intézet 
' monopóliumának a megteremtése. Ezt a 
| célt a szabályrendelet 13. §-ába beillesz- | 
j tett azzal a rendelkezéssel akarták el-

A főváros jelenlegi vezetőségében he- 
-w—.. lyet foglaló urak a kommün után ,.kur-

gette, hogy mit ért títines-politika alatt, ?-««“ név alatt támadt politikai hangu-

mályából, egyedüli programpontként azt 
a jelazót hozva magukkal, hogy nagy 

J tisztogató munkát akarnak végezni a 
j kommunizmus intézményei és támogatói 
. között.

Azóta a kurzus néhány vezéréről igen 
furcsa dolgok kerültek napvilágra a 
kommunizmus idejében tanúsított szere- 

' piiket illetőleg, az alábbiakban pedig ar- 
1 ról fogunk beszámolni, hogy a főváxos 

_________ ________ _ __ _ „ nini vezetősége nagy örömmel vett át
mindenki ellen, akkor ezek a kevesek j egyes elkommunizált üzemeket, hogy az- 
nagyon jól fogják magukat érezni fele- 1 után a cégért némileg átfestve, ezekkel 
kezet! különbség nélkül. Elmondhatjuk, I valósítsa meg a kommün célját, a ma- 
hogy bizonyos súlyos felekezeti körül- ' gánvállalkozás kiküszöbölését. Adatain- 
mények között élő konjunktúráé kapi- ; kát. abból a perből vesszük. amelyet 
talista urak soha olyan nagyszerűen 1 Trom Aladár indított a Községi Temet
nem érezték magukat, mint a kérész- ■ kezéel Intézet ellen.
tény kurzus alatt

Azért hirdettem harminc esztendőn 
keresztül azt a tanítást, hogy minden 
elválasztó vonal nélkül meg kell szer
veznünk a polgárságot, hogy a 

szervezet polgárság fogalma legyen 
odaállítható a szervezett munkásság 

fogalma mellé.
Azt mondjuk, hogy kispolgári párt va
gyunk. Ez nem azt jelenti, hogy osz
tálypárt vagyunk, hanem, hogy mi a 
polgári társadalomban a nagy sokaság
nak, a gyöngéknek, a gazdaságilag 
erőtlen kisexisztenciáknak tömörítését 
de szervezését követeljük, mert hiszen 
az erős önmagában is elég erős, az erős
nek ninos szüksége szervezkedésre.

Az, hogy ha a polgári társadalom
nak egy felsőbb rétege elszakad a 
kispolgárságtól és dolgozó közép
osztálytól, ez nem polgári szervez
kedés, hanem az üzleti élet tovább
folytatása a politika terén. És ez 
az, ami ellen mindig tiltakoztam, ez 
az, amit Stinnes-politikának nevez

tem és nevezek.

A mi sorainkban nemcsak kispolgá
rok és dolgozó középosztálybeliek van- I 
nak, hanem olyanok is, akiket nagypol- j 
gároknak szoktak nevezni, bár én ezt. a • 
szót ara alakalmazom, aki a polgári ér- ; Á ~ ------ --
zésben nagy, aki lelki, erkölcsi és szel- " ravatulozdsi munkát e, ál-
lemi manóéban nagy; a pagypolgársá- I “•>•<'«'» temető. teendő végzését
ttot nem a, anyagi vagyonnal és az “ '"“temetők személyzete számára tart 
adókivetőbizotság határozatával mérem. t , . ... .
A mi sorainkban vannak ilyen nagy- ' ,í, már tptwt tét<:les Jo^^br-llyal
polgárok. > hatolták meg a magánvállalatokat ab-

Azt oivaaom az egyik lapban, hogy a íÜOgy a ,k®tel“ő ,M,va'«-
mi azabadolvüsógünk llom lehet igazi I aS murik'‘,al»órl elvállalhassak, 
mert különbséget teszünk kicsinyek és A “h^nvállalatokat azonban még ez 
nagyok közöt. Hogynel Hiszen ml gon- 1 B™. ,'“dta. ,el3<,,scn„“"kre f™ni. e2ek <»- 
dósán elzárjuk az ajtót, nehogy való- i. “,ra eiyó|lalt“k " temetkezési
hogy egy gazdagabb polgár csatlakoz-> ..^../’l^ézésőt, a ravatalozás költ
sék hozzánk!! Nem, mi semmiféle kü- segeit ,1Qzett6k a felek nevében a köz- 
lönbséget nem teszünk gazdag és sze- -podig’ nevezete»en a koporsók és egyéb

K K es sze , t(xmetési cikk6k árusítását, hullák szál- 
; lítását stb. az eddigi módon végezték.

A főváros okkor ahoz az eszközhöz 
folyamodott, hogy a ravatal-ozásl költ
ségeket ti ma gán vállal átoktól nem fo
gadta el, hanem a gyászoló felek sze
mélyes megjelenését követelte. Egymást 
érték a botrányos jelenetek, sőt előfor
dult az az eset is, hogy hosszabb időn 
át temet etlenül feküdt, a hulla, mert a 
pénztár a temetkezési vállalattól nem 
fogadta el a ravatalozási költségek be
fizetését.

A felek személyes megjelenéséhez 
azért ragaszkodtak, mert a személyesen 
jelentkezőket azután kikérdezték, hogy 
mennyit fizetnek a temetkezési vállalat
nak, igyekeztek kimutatni, hogy a vál
lalat becsapta őket, mert uzsorásko
dást számított, s arra bíztatták a fele
ket, hogy tegyenek feljelentést az uzso- 
rabíróságnál. Ahol pedig még így sem 

. Temetkezési 
feljelentést a 

gény között, mert szegénynek lenni nem 
érdem — csak rossz; gazdagnak lenni, 
az sem érdem — csak jó! Ezek állapo
tok és nőm érdemek. Sőt, a mi óhajtá
sunk, hogy minél többen legyenek jó
módúak és gazdagok. Mi nem hirdetjük 
a szegénységet mint programot. Ez na
gyon szomorú program volna, mert ezt 
o programot senki sem követné. Ne- 
ktinknincs kifogásunk senki ellen, aki 
gazdag,

a mi sorainkban vannak gazdagok, 
de azok telve vannak szociális be
látással, okossággal, azok együtt 
éreznek a kispolgári és középosz
tálybeli testvéreikkel és megérdem
lik a nagypolgári címet, mert ők. a 
mélységből feltörekvőket nem rúg

ják vissza.

g maguk bec.sülotes munkájával szerzett vagyonukból néma karnak jogoké be 
akar"ak külön pártokat 

^[lan,‘.a ',"T‘k pé*12,'“’ ha“<™ orf®- 

restit reiK melle, hogy a testvéri tAr,n 
ket°”t‘ "!Jerl v'“t«o»uhat, eszti-
ta't.S" li z.aa,.ltók ‘“őreiknek

értek célt., ott a Községi 
Intézet maga tette meg a 
magánvállalatok ellen.

Itt kezdődik a Községi
Intézetnek az az eljárása, ......UUB1,
most már a magánvállalatok tettek fel- 

„ Községi Temetkezési Intézet 
elten n tisztességtelen versenyről szóló 
törvénybe tltkSzó hitel, és hírnévrontás 
miatt.

A KözHÓri Temetkezési Intézetnek

Temetkezési 
amely miatt

verseny ellőni törvénybe ütkötó csek-k 
Sert nVa^nXníU’

—““.Sí

ugyanis nem volt jogában a felek előtt 
a magánvállalatokat svindlerek és uzso
rásokként feltüntetni, mert ezek a tisz- 

j tessóges kereskedelmi hasznot megha
ladó keresetre sohasem törekedtek. Épp
úgy jogtalan az a már-már hatósági 
visszaélés határán mozgó eljárás is, 
hogy tiszti orvos által kiállított halott
vizsgálati bizonyítványt nem adják át 
a gyászoló családnak, hanem az, nem 
tudni kinek az intézkedése révén, a 
Községi Temetkezési Intézetnek minden 
kerületi elöljáróságnál jelenlevő alkal- 

a 
a

mazottjához jut, aki azután végül is 
Községi Intézet részére szerzi meg 
temetkezési ügyletet.

igazán komikusán hat ezokután 
főváros nevében nyilatkozó Csupor ta
nácsnoknak az a hírlapi kijelentése, 
hogy a főváros nem enged a kegyelet
ből üzletet csinálni. Persze — másnak/

Ezek miatt a cselekmények miatt in
dított eljárást Trom Aladár temetke
zési vállalkozó a Községi Temetkezési 
Intézet ellen.

Az ügy tárgyalására a budapesti. Ke
reskedelmi és Iparkamara meghívta a 
Községi Temetkezési Intézetet is, ennek 
a képviselője azonban nem jelent meg. 
A kamara azonban ennek dacára meg
tartotta a tárgyalást. *és azt a határoza
tot hozta, hogy amennyiben a Trom 
Aladár által előadott fent ismertetett 
adatok valódisága biróilag mcgállapit- 
tatik,

a Községi Temetkezési Intézet el
járása a hitel- és hírnévrontás 
tényálladékát kimeríti, s az üzleti 

tisztességbe ütközik.

A Községi Temetkezési Intézetet tehát 
ezzel a határozattal a tisztességtelen

Hogy pedig teljes képet nvniH»e 
arról, mily erőszakos eszközökkel j 
szik a fuvaros mai vezetősége az Ipart 
és kereskedelmet minél tágabb térti" 
tón kikapcsolni és lehetetlenné ‘ ’
jík°eWOTe m<>S CSak ’ “Mezőket ad-

A kommnalzált üzemmel és az ennek 
szolgálatúba állított fővárosi szabály 
rendelettel a főváros a magánvál aU 
tokát akarta tönkretenni, tervei azo„ 
bán még messzebbre nyúltak, s a temet, 
kezéseknél érdekelt összes iparágak ki 
sajátitására törekedett.

Koporsógyárat létesített tehát, és ez- 
zel kapcsolatban asztalosmühclyt rende
zett be, amely a koporsógyár szükség
letét házi kezelésben látja el. Ezzel 
2—300 kisebb asztalosiparos kenyerét 
vette el anélkül, hogy a közönség ennek 
hasznát látná, mert hiszen a Községi 
Temetkezési Intézet monopolisztikus 
helyzete révén a koporsók árát úgy 
állapíthatja meg ahogy akarja.

Megtette továbbá azt is, hogy az el
hagyott sírokról lekerülő sírköveket az 
eddigi szokásoktól eltérőleg nem nyil
vános árlejtés utján értékesíti, hanem 
minden árlejtés kizárásával házi válla
latának, az Első Szállítási Vállalatnak 
juttatja, amely azután a majdnem in
gyen kapott sírköveket olcsó áron dobja 
piacra, s legyilkol vele minden magán
vállalkozást, tönkretéve egyúttal a kő
faragó-, véső- és sirkökereskedővállala. 
tok nagy részét.

A budapesti Kereskedelmi és Iparka
mara határozata remélhetőleg most 
észre fogja téríteni a főváros vezetőit, 
hogy talán még sem lehet a kereskedői 
tisztességbe ütköző eszközökkel tönkre
tenni azt az ipart és kereskedelmet, 
amelynek adójából a főváros vezetősége 
él.

A főváros tanácsa a franzifőKereshedelem- 
ről fog tárgyalni az érdekkápviseloteHkei 
Az OKISZ már hónapok óta sürgette a tanács és az 

érdek képviseletek érintkezését
Múlt számunkban rövid hirt kö

zöltünk arról, hogy az illetékes ha
tóságok nemtörődömsége következ
tében a tranzitókereskedelem mind
inkább elsorvad, annak ellenére, 
hogy Budapest úgy régi gazdasági 
összeköttetései, mint pedig földrajzi 
fekvésénél fogva hivatott volna ar
ra, hogy különösen a Balkánra irá
nyuló tranzitókereskedelmet telje
sen magához ragadja.

Jeleztük azt is, hogy az OKIS2 a 
tranzitókereskedelem megmentése és 
fejlesztése érdekében memorandu
mot dolgozott ki, melyben a mai 
tarthatatlan helyzet sürgős megvál
toztatását és megfelelő intézkedések 
életbeléptetését kéri.

öt évi tétlenség után most végre 
a főváros tanácsa is ráeszmélt arra, 
hogy milyen mérhetetlen kár érte 
Budapestet a tranzitókereskedelem- 
nek Bócsbo való terelődése miatt 
Meggyőződött a tanács arról is, 
hogy a tranzitókereskedelem elve
szítéséből és kifejlesztésének elmu
lasztásából származó kár éppen úgy 
sújtja az egész fővárost, mint a ma
gyar kereskedelmet.

Ennek következtében elhatározta 
a tanács, hogy a tranzitókereskede- 
lem uj szabályozására vonatkozólag 
sürgős 
mely a 
öleli.

Ezzel _____ _ ____________  _w ____
helyeselhető elhatározással kapcso
latban azonban a tanács még külön 
meglepetéssel is szolgált, melyet az 
érdekeltek csak örömmel és megelé
gedéssel vehetnek tudomásul annál 
inkább, mert remélhetőleg nem csu
pán ötletszerű elhatározásról, ha
nem lényeges és gyökeres rendszer
változásról is van szó.

A törvényhatósági bizottság fel-

javaslatot fog ledolgozni, 
kérdés egész anyagát fel-

a meglepetés szerű és csak

oszlatása óta ujryanis általánosság- 
bán és számos konkrét eset kapcsán 
rt2.. Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség már több ízben fordult 
beadvánnyal a tanácshoz s ezekben 
a beadványokban nyomatékosan rá
mutatott arra, hogy úgy a főváros, 
mint pedig a kereskedelem és ipar 
szempontjából a legnagyobb mér
tékben kívánatos és célszerű volna, 
az i^város tanácsa szorosabb 
érintkezést tartana fenn a gazda
sági érdekképviseletekkel s azoknak 
véleményét minden egyes kereske
delmi, ipari vagy pénzügyi szakkér
désben meghallgatná.

Ezeket az előterjesztéseket abban 
a reményben és feltevésben nyúj
totta be az OKISz, hogy a főváros 
tanácsa, megszabadulva attól az erő
szakos nyomástól, melyet a törvény
hatósági bizottság együttléte alatt 
a többségi párt reája gyakorolt, 
örömmel fogja fogadni azt a támo
gatást, mellyel a gazdasági érdek
képviseletek segítségére sietni haj
landók.

ügy látszik, hosszabb megfonto
lásra volt szükség, amíg a tanács 
elhatározta magát, erre a lépésre, 
mely most végre a tranziókereske- 
delem kérdésével kancsolatban 
mégis, megtörtént A főváros taná
csa január hó 16-ára értekezletre 
hívta össze az érdekképviseleteket, 
hogy velük a tranzitókereskedelem 
fennállásának és fejlődésének biz
tosítására szükséges teendőket meg
beszélje. Feltehető hogy ennek az 
értekezletnek eredményei meg fog
ják győzni a tanácsot arról, hogy 
az érdekképviseletekkel való köz
vetlen érintkezés a főváros egész 
közönségére csak hasznos lehet és a 
jövőben más esetekben is igénybe 
fogja venni a tanács az érdekkép
viseletek segítségét

4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Agyo n szervezik 
az ipartestületeket 
Alig néhány napja csupán, hogy a 

kereskedelmi miniszter külön bizottsá
got küldött ki az ipartestületek reform
jának előkészítésére, s egyszersmind 
utasította a bizottságot arra is. hogy 
dolgozzon ki tervezetet az ipartestülo- 
tek központi megszervezésére vonatko
zólag annak szem előtt tartásával, hogy 
ez a központi szervezet sem lényegében, 
sem elnevezésében nem lehet kézműves 
kamara.

A kereskedelmi miniszter által kikül
dött bizottság még el sem kezdhette 
utasítása ellenére még mindég elhang
zanak olyan kívánságok, melyek a kéz
műves kamara létesítését sürgetik, s 
máris egy újabb mozgalomról hallunk, 
mely ugyancsak az ipartestületek köz
ponti szervezését tűzte ki céljául.

Ismeretes, hogy évek óta működik, 
jobban mondva létezik az ipartestüle
teknek egy központi szervo az Ipartes- 
tiiletek Országos Szövetsége, mely szem
léltető módon igazolta már, hogy az 
ipartestüloteknek kényszerítő eszközök 
igénybevétele nélkül való szervezése 
gyakorlati eredményekkel nem jár, s 
az iparosság az ilyen minden természe
tes életet és közvetlen érintkezést ki
kapcsoló papíros szervezetekkel egyál
talában nem rokonszenvezik. Az ipar
testületek Országos Szövetségének veze
tősége maga sem igyekezett megcáfolni 
azt az állítást, hogy ebben a formájá
ban halálra van ítélve, s éppen azért ez 
a vezetőség sürgette leginkább az ipar
testületek reformját, illetőleg a kézmű
ves kamara létesítését, melynek keretein 
belül az érvényesülésre nagyobb lehető
séget látott.

Ilyen körülmények között természete
sen érthető csodálkozást keltett az a 
közlemény, mely szerint az Országos 
Iparegyesület szintén azoknak sorába 
állott, akik az ipartestületek központi 
megszervezésére óhajtanak vállalkozni. 
Régi tradioió, és általános közbecsülés 
fűződik úgy az Országos Iparegyesület 
nevéhez és intézményéhez, mint pedig 
nagynevű elnökének személyéhez, s 
éppen ezért érthetetlen, hogy milyen 
indokoktól vezettetve sodródott be az 
Országos Iparegyesület abba a tüleke
désbe, "mely minden áron agyon akarja 
szervezni az iparosságot.

Elvégre a szakmabeli ipar szervezve 
van az egyes ipartestületek és ipartár
sulatok keretein belül, úgyszintén a 
ssabad érdekképviseletekben, s az új 
ipartörvény életbeléptetése után ezen a 
téren igazán nincsen már pótolni való. 
A szakmabeli érdekek képviseletet meg
haladó tevékenység számára pedig a 
kamarák mellett szintén rendelkezésre 
állnak a szabad érdekképviseletek, s 
ezek között elsősorban éppen az orszá
gos Iparegyesület, mely több mint 50 
esztendő óta fejt ki érdemes tevékeny
séget ezen a téren anélkül, anélkül hogy 
szükségo lett volna az ipartestületek 
megnyerésére és beszerzésére ahoz, hogy 
az iparosság bizalmát a maga számába 
biztosítsa.

Sajnálattal lehet csak tudomást venni 
az ilyen szervezési kísérletekről, mert 
az iparosságnak nem új szervezetekre, 
hanem meglévő szervezetek intenzív 
munkájára van szüksége. A.z ipartes
tületeknek közös nevezőre való hozatala ______  , ___ ____
nem jelent újabb erőforrást az ipari . esi alapokon kellene állania, sehogy 
érdekképviselőt terén, miután nem lehet ennek ellenére éppen a szervezet Icg- 
egyéb mint a meglévő erőknek mester- 1 főbb vezetője kíván a tisztességei

séges variációja. Jelenti azonban ez a 
szervezés az erőknek újabb megosztását, 
az iparosság újabb megterhelését, s je
lent egyben bizonyos kritikát a meg
lévő ipari érdekképviseletekkel szemben 
mely nem maradhat nyom nélkül az 
iparosság körében. Annál érthetetlenebb 
ez a kritika, mert éppen az Országos 
Iparegyesület részéről hangzik el, s 
így elsősorban azt jelenti, hogy az Or-

Az Osszefártietettensés kérdése 
a kereskedelemben 

ggényelhet-e megrendelést a kereskedő attól ax Intéz
ménytől, melynél tiszteletben állást tölt be"

Még csupán néhány hónapja, hogy 
a tisztességtelen versenyről szóló 
törvény életbelépett s máris számos 
eset igazolja, hogy ez az egyébként 
nagy haladást jelentő, üdvös tör
vény csak a joggyakorlattal kiegé
szítve fog hivatásának minden 
irányban megfelelni s igy is csupán 
akkor, ha mindazok, akiknek hatás
köre ezt lehetővé teszi, erkölcsi kö
telességüknek fogják tartani, hogy 
a törvény szellemét akkor is érvé
nyesítsék, ha erre a törvény betűjé
vel kötelezve nincsenek.

A kereskedelem kritikus helyze
tére és a megélhetés nehézségeinek 
fokozatos növekedésére vezethető 
vissza az a kiélesedő verseny, mely 
egyre kevésbé kényes az eszközök 
vnegválogatásában. Ennek egyik 
figyelemre méltó jelensége és kö
vetkezménye, hogy arnig a múltban 
az összeférhetetlenség kérdésének 
csupán a közhivatalt vagy közjogi 
állást betöltő személyekkel kapcso
latban volt jelentősége, s követke
zésképen törvényes korlátja: addig 
ma már a gyakorlati élet felveti azt 
a kérdést, hogy

nem forog-e fenn erkölcsi ősz- 
szeférhetetlenscg olyan esetben, 
midőn valamely intézménynél 
tiszteletbeli állást betöltő keres
kedő ezen a „jogcímen" igényt 
támaszt arra, hogy az illető in
tézménnyel nyerészkedés céljá

ból üzletet kössön,
sőt ennek az üzletnek elnyerése ér
dekében az illetékes fórum s a sza
bályszerű eljárás megkerülésével —- 
vagy éppen a szabályszerű eljárás 
tüntető megtagadásával — egyene
sen az intézmény legmagasabb ve- 
vető funkcionáriuásához fordul s 
„altruista** érdemekre hivatkozva, 
tőle, követeli, hogy hatáskörének 
túllépésével az üzletet számára 
nyélbeüsse.

• A kereskedelmi összeférhetetlen
ségnek ez a kérdése nem csupán el
méleti jelentőséggel bir, hanem — 
a.mint értesülünk — egy nemrég fel
merült konkrét eset kapcsán való- 

A LúverserivpüiVfí kötvényeit 
o Kincstár elfogadja biztosítékul

A Budapesti Uj Lóversenypálya Építő 
Rt. — amint ismeretes — már régebben 
5(1, 100. 500 és 1000 dollár névértékű, be
mutatóra szóló évi 8%-kal kamatozó és 
1925. évi február hó 1-től 26 év alatt fél
évi sorsolásokkal törlesztendő elsőbbségi 
kötvényeket bocsátott ki.

Ezeknek a kötvényeknek kibocsátása 
annak idején élénk feltűnést és vissza
tetszést keltett, nemcsak azért, mert a 
pénzpiacnak felesleges megterhelését je
lentette, hanem azért is, mert a deviza
forgalom megkötöttsége idején semmivel 
sem látszott indokoltnak a pénzügyi kor
mánynak az az előzékenysége, mellyel 
egy lóversenypálya építésének céljára 
alakult részvénytársaság támogatására 
sietett.

Most azután a Lóversenypálya Építő 
Rt. ismét hallat magáról s a Hivatalos 
Lap logutóbbi számúban megtudjuk, 

----------- --- ---------- ---------- —...... — — hogy a pénzügyminiszter u minisztor- 
szinüleg gyakorlati megvitatás tár-1 tanácstól nyert felhatalmazás alapján 
fyát is fogja képezni., Ennek a 1 elrendelte, hogy az említett kölcsönköt- 
onkrét esetnek érdekességét növeli ‘ vények az állami igazgatás minden ága- 

az a körülmény, hogy a tiszteletbeli j zatában üzleti biztosítékul és bánat
állást betöltő kereskedő egy olyan 
intézménnyel, illetve szervezettel 
szemben lépet fel kerülő uton szállí
tási követeléseivel, amelynek hiva
tásánál fogva a legszigorúbb crltöl-

8zágos Tparegyesületet nem elégíti ki 
saját tevékenysége.

Romélhető, hogy az Országos Ipar
egyesület, melynek minden lépését a 
komolyság józan megfontolás jellemezte 
a múltban is, engedve a közhangulat
nak revízió alá fogja venni az ipartes
tületek központosítására vonatkozó el
határozását és le fog mondani az ipa
rosság agyonszervozéséről.

verseng határait messze túllépő el
járást mellett elvi határozatot pro
vokálni.

A kérdésnek ez a része természe
tesen a szóbanforgó, s — ismételjük 
— rendeltetésénél fogja legszigo
rúbb erkölcsi alapon álló testületre 
tartozik, melynek egyébként tekinté
lyes kisebbsége, de talán többsége is 
kereskedőkből és iparosokból áll, 
akiknek módjuk lesz rá. hogy az 
állítólag készülő elvi határozatról a 
testület legközelebb megtartandó 
választásai alkalmából véleményt 
mondjanak.

Egészen természetes azonban, 
hogy amennyiben egy elsősorban és 
főleg erkölcsi célokat szolgáló tes
tű1 et jelenlegi elöljáróságának több
ségé határozatával a. tisztességtelen 
versenynek adna tápot, s az össze
férhetetlenség lehetőségét nem is
merné el: úgy a gazdasági érdekkép
viseletek kénytelenek, volnának az 
ügyet minden kényessége ellenére 
napirendre tűzni s a maguk erköl
csi álláspotját a legélosebb formá
ban leszögezni.

pénzül fogadtassanak cl, a névértékig 
terjedő értékben. Ezek után tehát a 
pénzügyminiszter jóvoltából az állami 
igazgatás minden ágazata kénytelen lesz 
adott esetben egyrészt a Lóversenypálya 
Építő Rt. kölcsöiikötvényeinek árfolya
mát. másrészt pedig a dollár kurzusát 
beható tanulmányozás tárgyává tenni.

KÖZGAZDASÁG! HÍREK
Az űranymérieg valódiságának 

közgazdasági jelentősége
Amint jeleztük, Ausztriában meg

jelent már az aranymérleg beveze
tésére vonatkozó rendelettervezet, 
mely hivatva van arra, hogy elfo
gadása után intézményessé tegye a 
kötelező aranymérlegkészitést. Eb
ben az irányban nálunk is megkez
dette már a pénzügyminisztérium 
az előkészítő munkálatokat, úgy
szintén nyilvánosságra jutott az a 
tervezet is, melyet Kunz Ödön egye
temi tanár készített.

Ezekre az előkészítő munkálatok
ra annál inkább szükség van, mert 
a szanálási törvények is kényszerí
tenek arra, hogy előbb-utóbb rátér
jünk az aranymérleg készítésére, 
mely végre reális helyzetet fog te
remteni gazdasági életünkben. Ter
mészetesen nyílt kérdés marad az, 
hogy ez az életbeléptetés milyen 
időpontban s milyen feltételek mel-íaopontbau s milyen feltételek mel
lett volna a legkívánatosabb.

A Magyar Közgazdasági Társa
ság, felismerve a kérdésnek jelentő
segét, ebben a tárgyban vita-ülést 
hívott egybe, melyet január 13-án, 
loyen és 20-án fognak megtartani a 
Közgazdasági Egyetem szerbuccai 
epiiletenek előadótermében.

A vita-ülés előadója Kunz Ödön 
egyetemi tanár lesz s eddig többek 
között felszólalásra jelentkeztek 
Haan Arnold, Baumgarten Nándor 
dr., Sichermenn Bernát dr., Egry 
Aurél dr., Dorogi Ervin dr., Posch 
Gyula dr., Éber Antal dr. és Erdélyi 
Sándor dr.

Kétségtelen, hogy a Közgazdasági 
Társaság magas nívójúnak Ígérkező 
vita-illése nauy mértékben elő fogja 
mozdítani azoknak a problémáknak 
tisztázását, melyek az aranymérleg 
kérdésevei kapcsolatban felmerül
tek. ___

— A R Imamurányi nagyarányú 
tranzakciója. Nemcsak a magyar piac, 
hanoin az egész középourópai gazdasági 
helyzet szempontjából nagyjelentőségű 
tranzakció az, amelyet a llimamurányi 
amerikai nagy bankcégekkel lekötött. 
A Rimamurányi október óta tárgyal 
hosszabb lejáratú dollárkölcsön ügyében 
és mint értesülünk, ezek a tárgyalások 
aránylag rövid időn belül eredményre 
is vezettek, ami érthető, mert a Rima
murányi múltja, vagyona és vezetése 
minden külföldi hitelező számára meg
felelő garanciául szolgálhat. A tárgya
lások eredményes lefolytatásának sikere 
elsősorban Weisz Fiilöpöt, a Kereske
delmi Bank elnökét és dr. Biró "Pált, a 
R! mamurányi vezérigazgatóját illetik 
meg. A Rima maximális 3 millió dollár 
kötvénykölcsönt vehet igénybe amerikai 
piacon a legrövidebb időn belül és ami 
a legfontosabb, a kölcsön 30 évre szól, 
tehát még a békeviszonyokhoz képesi 
is nagyon hosszú lejáratú. Feltűnő ez 
a kedvező feltétel azért is, mert a 
Krupp-müvek például éppen a közel
múltban csak öt évre tudtak kölcsönt 
kapni. A Rimamurányi szempontjából 
tehát igen nagyjelentőségű, hogy a kül
földi csoport 30 évi lejáratra engedélye
zett egy ilyen nagy hitelt, de fontos ez 
a terminus a középeurópai konszolidá
ció szempontjából. A Rima nagyarányú

Magyar kir. |g| C P K4 ■ P U J wa, < |g|
Alapíttatott 1850 HlKI H K MHI BPw IV H 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

Maradékok mélyen leszállított árakon!
Frakk- és szmoklnékelmék 
a lesnaéyobb választékban!

Füflzlet: Bécsi ucca 7. (Deák Ferenc ucca sarok). Fióküzlet: IV, Koronaherceg utca 9. szám
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tranzakciója megnyitja a külföldi kol
erául lehetőWgót az vettet magyar ipor- 
,.(Hintátok eUlti éa ebből a szempontból 
ia bmndetM, hogy őppen <i Ríme «c. 
amely cMnek ilyen kedvező teltétellel 
tudott pénzt kapni a világ leghatalma
sabb bankáraitól. A Blmamuránj-l igaz- 
gatósá<a o kölcsönnel kapcaolatbnn 
xzrfzezer darab fíimamurányi réezvényt 
adott el a kdletént emitdtó amerikai 
banketoporfnak. amely mejMelő Áron 
veszi 4t a rtímvényeket. Brtasiiióeünk 
nzerint volóminh. hopy az amerikai eto- 
port dolepáhuaU it bemilaeetpik a fí<- 
nuzmurdnyi igaegatóedgába. amely szer- 
rfAa reta tartott iff»r<atóeáyi ftlMben 
perfektuálta Is e»t a moeMlapodóst. Mi
után azonban a kótvónyek és rfazví- 
nyék kibocsátásáról van szó. « Rióm 
iffazpaldedga 17-re rendkívüli Wízpvti- 
léet hivott öltre, lton a tranzakcióhoz 
a réenénymek houátómtótdt megtér- 
rőten. A mairyar koronákba átasámltva 
óriási tikéból a Kima üzemeit Miatt- 
leni. tókéletetiloni ét modernizálni 
fooia. E tranzakció tehát a réuvénye- 
tek javát eeolgáUa, amennyiben a rém
labilitás fokozását Is lehotővő fogja 
tettel.
_ A főváron rterielUzetesrs ad tüzelő

anyagot az ö verni munkásoknak. A fő
város tanáraa elhatározta, hogy an üze
mekben alkalmazott tisztviselőknek *o 
munkásoknak ngyaoazon feltételekkel 
ad róarletőtettere tüzelőanyagot, mint 
amilyen teltételekkel a közlgazmMet 
te a tansamaályarf kap. A tanács 
ugyananott ülésén elhatárosta, hogy a 
tJizelöerarraktár kiitepponti tizemét a 
városházán megszünteti.

— Tömeges pőrük a Botekír ellen. 
Földes Imre, a Bcrakár Igazgatója, 
amint ismeretre, B-llstára helyezése 
miatt pört indított a részvénytársaság 
ellen, a pórt pár héttel ezelőtt meg te 
nyerte. Azóta tömegesen érkeznek ke- 
reeetek a központi Járásbírósághoz a 
Beenkár által B-llstára tett tisztvleelők 
te alkalmazottak részéről. A járásblró- 
sá« technikai okokból mset, annak a 
ezüknégól állapította mag, hogy a B-lls- 
Unt helyezésből folyó keresetek egye
sítve tárgyaltamanak.

— A mészárosok a csarnoki főimen, 
dánok vtsasavonáaát kérik. Emlékezetes 
má«. hogy a kurzus életbolápto alkal
mával a főváron taüácan számos mészá
rosnak felmondotta a központi váaár- 
,-narnokban a bérletet. Ezek régóta hely
bérlők voltak, de útjában állottak egyes 
kiírznsemoberck üzleti órdekeinok, igy 
íirngynek Jó volt a kitart méezárosipa- 
rosok rendazatlan felekezeti állapota. 
Ez aa rest most — amiként már részié
iben megírtok - megismétlődött és a 
tanács mintegy 40 hnslparorenk mon
dotta tói • legtöbb eeotbon évtizedes 
vásáróM-mok i fülkebérletét. A Buda
pesti Mézzáros Ipartestület vezetősége 
a csarnoki botrányon fölmondasok 
rölhlvizsgálata ás vizaaavonáaa érdeké-, 
ben most sürgős előterjesatéet intézett 
a rőváros tanácsához.

— A fölöslegessé vált pőnstlgymlnlsz- 
tertuml tisztviselőket a vám. ás adőlgar- 
gntáshoz restjük hs. A vámtarifa élet
beléptetése egész osztályokat szabadi
lett fel a nénrflgymlnlsatorlmnbsn. ame- 

ilyek a kötött forgalom idején a behoza
tali engedélyeket dolgozták fel. Most 

I likvidálják ezeket as osztályokat és a 
faleslegreaá vált tisztviselőkéi a vam- 
igawutasnál. adófolügyelőségeknél. a 

' pénzügyigüzgatóeágoknál helyezik el. 
•-lismsaksB® 

lf»rvényt*r^««tr«. A kereskedelmi 
! miniszter n m agán alkalmazottak
szolgálati viszonyát szabályozó tör
vénytervezetet a miinkandotestuk- 
teken kivtil megküldte a Ma^án- 
'tiaztviselők Országos Szövetségének 
is. Amint, jeleztük, az OKISz mar 
^részletesen foglalkozott t"
tej s leszögezte a munkaadók állás
pontját. Most a magántisztviselők 
is összefoglalták kívánságaikat, 
melyeknek lényege a fizetési létmi
nimum és a munkaidő megállapi- 
tása, továbbá a béregyeztotés tör
vényes szabályozása.

— Január 2>-én válassiiák meg a 
Csarnok ni elnökségét.. A Magyar 
Kareskedehni Csarnok legutóbbi vá
lasztmányi ülése elhatározta, hogy 
január hó 29-ére tisztújító közgyű
lést fog egybehívni s egyben kikül
dötte a jelölőbizotUágOt ia. A köz- 
gyűlést általános érdeklődés előzi 
meg. miután egyesek még mindig 
az OMKE-val való fúzió gondolatá
val kísérleteznek.

I — A danzigi áruminta vásár. A 
| nemzetközi vasárok között időrend
ben első lesz a danzigi vásár, mely

I február 5-én nyílik meg. A leg- 
; utóbbi danzigi vásáron 18 állam ki
állítói vettek részt, kik között ma-

i gyár kereskedő is szerepelt
1 — Droguisfák a divatárukereske-
dök illatszeráruMtása ellen. A Ma
gyar Illatszerkereskedők Országos 
Egyesülete mozgalmat indított an
nak megakadályozására, hogy egyes 

'dívatárukereskedő cégek iparenge
dély nélkül illatszereket árusíthas
sanak. A kamara előreláthatólag a 
droguisták álláspontját magáévá 
fogja tenni.

Az OKISzközleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

WfrrdáM 
Wwroor&F s 
SZÖVET/ÉS ® 

MUNKARUHÁK! 
GurrMANNJ^Ota® 

V Bunuuar.tMKÓcn-ÚTli;

pamníszöret- és hélésárunagykCFeskedűk
A Budapest — Warnsdorft 
Pamutszövőgyár R.-Tár6. 
egyedárusítói lerakata. 
Budapest V, Zrínyi ucca 15 48

Réti Sándor* és Tsa
posztó-és bélésárunagykercskedés, károly körút 15

Herllnger és Rubel 
posztó- és beiCsarunanyUercskedós. Főüzlet: 
BAlvanv ucca 18. Detailflzlet: Dohány ucca 19

IV ATS 11 I’ GyaPlú és Pamutáru Keres-
IIU 9 I II V 0 (( kedolmi Rt. Expojt-Import.1 Adn > Budapest, Mérleg ucca 12

Feltár Gáza, Budapest V, Nagy 
korona ucca 21.

Kelsz H. Ármin Budapest, Károly körút
13 (sz udvarban), flombés varrókailékek kereskedése

Epstein és Pfeifer
textiláru nagykereskedés, Budapest V, Sas u. 6

Pörgés és Társa Rt. 
textilnagykereskodéc Karoly körút 19. Vezérigazgató 
Wild le nő. Igazgatók Baum Mór éa Soiioncnaohehi Béla

Sugár ArnoSd flzletház Buda
pest v/Sas ucca 2ü. szám. Kendő-, zsebkendő- és 
dlva’árunagykeresecdo. — Állandó dt'ia raktár

Erasmo M. Reda
Biella

41 *

Textilwaren altér Art
Reprastntanz von Textllfabriktn

F

STEINHARDT TESTVÉREK
VTI, Király utca 1 3

RtBwíd- éa •BÓvöttájj'M nagykereskedés

Holtzer S. és Fial
kézraüáru nagykereskedés I

Salát klkítzllíaü fihtr-íinyamoHára 
Budapest, Zrínyi uec* 17 110

p'^-tő-és tertilgyárak kép- 
íj

fáit F6 Ö V» MérSgg ucca 12

weiSZ sAndor és róna 
Posztó* és bclésárunasykereskedés Butfapost. 
V. NerBlGt, Arany Jánoi ucca aa. síim

OGftSZAT-DENTIST
1

MARFAI ARTÚR

WARENHAUS |[ I EH 
íl. MRRIRHIIiFERSTRRSSR «547 HLLH 

SOIilDESTES, RlbblGSTES KAUFHAUS, WIEN

KIZÁRÓLAG 

engros 
eladás

FEHYVES DEZSŐdt

BUDAPEST
„ B*«.»AWV UtCA ,3

I Pártos, Orosz és Tsá poszté-. btlésTi V,,’.K1.rá|y ucca A- Nagy választék • UbériT*81^’ I 
L^r. Hízóit.,

Weiner Mátyás dlvafáruházáhan

Jgobb r.-tff1'..

“öSSs
börú. ,3.

Üzloti könyvek 

ás nyomtatványok
 minden alakban 

és minőségben és jutányos áron 
beszereznetek

Manyit-, írószer- és paplr- 
fcereskedelmi rész társ nál 
a „Honória" kereskedelmi szaktan 

folyam gyakorló üzemében

Einzig
Kattant

Hnnrílr v,l> K‘r°ly kürti »' nenriK Telefón József 122-07 
* gyárosofc képviselője

Somogyi és Neubrun
Budapest V. Bálvány ucca 13. Telcfha: 73-08

"%Stó-SBIHER ás KUKKER
Budapest IV, Kossuth Latos u. 17
Telefonszám: József 111-54 101

26 Legjobb minőségű 
férfi- és nfiiszövetek 
legolcsóbb bevásárlási forrása 
FRIEDMANN FARKAS 
divatlruháza VII., Király ucca II. sz. 
Eladás nagyban és kicsinyben!!

Donáth Jenő és Társa
Budapest, IV. Petőfi SAndor ucca 11 

8. addington <é Co Ltd 
londoni posztógyári 
cég vezérképviselői 30

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

Telet onszám: 110-40.

33

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Noustadt an dér Tafolfickte 
i. B. Jungbunzlau i. B.

Jíratzau i. B. Dalowitz i. B.

vezérképviselete Magyarország számára 
Béos, Zellnkagasse 4

BBohler Zsigmond it Társa, Budapest 
Gyors , teher- és gyiljtöforgalmak 

TELEPEK;
Wien, I., Blborstrasso 8 — Brtln, Da- 
vadelni 6. — Warnsdorf, Cári Wagner- 

strasse 

mérlegét elkészítik, könyvelési elszámolását felülvizsgálják IT ]Aarf llí)aIV, Múzeum körút 31. Teletón lőzaef 112-M.
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Apponyi Albert vezetésével 
közös ellenzéki frontot terveznek 
a titkos választójog kiharcolására
Tárgyalások a passzivitás feladásáról — Bethlen előzetesen nem ad semmi
léte aarancsát — A faivédők oftenzfváia a kormány ellen a költségvetés vitájában 

Pártvezérek a helyzetről

Enyhült a feszültség a kormány és az ellenzék között
A kormány és a passzív ellenzék közti 

ellentét enyhül, ügy látszik ugyanis, 
hogy mindkét oldalon szükségesnek 
tartják a közeledést, búr most még köti 
magát a baloldal a titkos választójog 
garantálásához. Nyilvánvaló, hogy 
Bethlen István gróf miniszterolnök a 
titkos választójogot a legteljesebb ellen
zéki passzivitás esetén sem fogja elő
zetesen garantálni,

a baloldalnak tehát he kell látnia, 
hogy a választások tisztaságáért és 
a titkosságért a plénuniban kell fel
vennie a harcot és pedig — a siker 

reményében.
A győzelemre kilátásokkal kecsegtet az 
a tény, hogy

a titkos választójog ma az egyetlen 
követelés, amely közös és éles harcra 
egyesítheti az ellenzék valamennyi 

tagját.
kétségtelen ugyanis, hogy azok az el
lenzéki képviselők is, akik a passzivitást 
helytelenítik és a Demokratikus Blokk
hoz nem csatlakoztak,

kivétel nélkül a titkosság hívei
Titkos választójogot követelnek a legi
timisták és a fajvédők is és éppen 
ezért bizonyosra vohető, hogy abban az 
esetben, ha az ellenzék a kizárások ha
tálytalanítása, vagy a kizárási időtar
tam I^tplte után visszatér a Házba,

a legkonipaktabb ellenzéki egység 
veszi fel a harcot a titkos választó

jog érdekében.
A teljes sikerre nyújt reményt az a 
lény is, hogy

pártonkivüll képviselők és a Blokk 
tagjai között a legutóbbi Időben tár
gyalások indultak meg az egyik 
•igrárellenzéki képviselő közvetíté

sével.
Ezeknek a tárgyalásoknak célja az, 
hogy a Demokratikus Blokk hagyjon 
fel a passzivitással, vegye föl a harcot 
a kormány ellen ,s lépjen sorompóba a 
választójogi javaslat tárgyalása során 
a titkosság kivívására. Ebben az eset
ben hatalmas erőt adna

a titkos választójog kivívására ala- 
kltandó Blokknak Apponyi Albert 

gróf aktivitása.
A Szabadelvű Párt egyik vezető tagja 
ugyanis úgy nyilatkozott a Hétfői 
Napló munkatársa előtt, hogy

\pponyl Albert gróf legfőbb híva- 
'•■isa a mai helyzetben csak az lehet, 
•egy a titkosságért harcbaszálló 

egységes ellenzék élére álljon.
Apponyi Albert gróf hajlandó is ezt a 
vezérséget vállalni, most azonban még 
azért, nem nyilatkozhatik, mert ilyen 
'ninyu megnyilatkozás az összes ellen
zéki pártok részéről a passzivitás miatt 
''ein történhetett. Minden jel arra mu
tat, hogy

Apponyi vezetésével ad hoc meg
fakul az egységes ellenzéki front: 

a választójogi titkosságért.
Ezen a fronton egymásmeilett fognak 
harcolni: a fajvédők, Andrássyék,
f'itedrich, a keresztényszocidlistdk, Ras- 
sr>U, Ugrón, Vázsonyi, Ruperték, a Ma
gyarországi Munkáspárt és a szociál
demokraták.

ügyben '

Pártonkivüll liberális ellenzék 
egyik vezetőtngja 

következőket mondotta a Hétfői 
‘■apló munkatársának:
n A í.í?8 választójog egyike azoknak 

p(]111 lkai elveknek, amelyek egységes 
nív*1 .n,eKfer®h',ésére alapul szolgáJhat- 

Az ellenzék valamennyi tagjának 
hMrangu kötelessége, nemcsak ön

magával és választóival szemben, ha
nem az ország egyetemes érdekei szem
pontjából is, hogy a titkosság kivívása 
érdekében közös fronton vegye fel a 
harcot azokkal is, akikkel talán más 
elvi kérdésekben nem ért egyet.

Apponyi Albert gróf előreláthatóan 
vállalni fogja ezt a vozérséget amely 
természetesen csak a választójogi 
javaslat vitájának tartamára szólhat.

önmaga ellen vét, aki személyi vagy 
gyűlöltéé gi okokból erről a frontról 
távol marad.

Szilágyi Iiajos,
ez ügyben a következőkben fejtette ki 
álláspontját:

— A titkosság kivívása érdekében ter
mészetesen kooperálhatunk azokkal is, 
akikkel más politikai avagy taktikai 
kérdésekben nem értünk egyet. Uj poli
tikai pártalakulásról azonban nem le
het szó, mert

mi már megalkottuk azt a szerveze
tet, amelyben a demokratikns célok
ért küzdő politikusok egyesültek.

Ez a Demokratikus Pártok Blokkja, 
amelynek ajtói nyitva állanak azok 
előtt, akik velünk közös célokért küz
deni akarnak.

Seitovszky Béla:
„A kizárások megszüntetésére egyelőre 

nem teszek javaslatai"
Temesváry Imre főelőadó a pénzügyi bizottság 

munkaprogramjáról
Az utóbbi napokban egyre határozot

tabb formában terjedt el az a hir, hogy 
Scitovszky Béla, a nemzetgyűlés elnöke 
már a hétfői ülésen javaslatot tesz a 
kizárások hatálytalanítására. Szükséges
nek tartottuk, hogy ebben a rendkívül 
fontos ügyben, amelynek megoldásától 
a normális parlamenti élet helyreállí
tása függ, magához Scitovszky Béla 
házelnökhöz forduljunk felvilágosi- 
fásért.

Scitovszky Béla 
a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Az a Mr, hogy a nemzetgyűlés 
hétfői, első ülésén javaslatot teszek a 
kizárások hatálytalanítására, nem felel 
meg a valóságnak.
Azt jelenti ez — vetettük közbo —. 

hogy a normális parlamenti munka 
felvétele lehetetlenné válik! A házelnök 
igy válaszolt:

•— Azt nem mondottam. A helyze
tet röviden igy precizirózhatom: 
Egyelőre nem tartom valószínűnek, 
hogy a kizárások hatálytalanító- 

sára sor kerüljön.
— Szóval, áll a harc tovább! — kér 

deztük a házolnököt.
— Talán enyhülni fog a helyzet... 

Hétfő után is vannak ülésnapok...
A parlament legközelebbi munkarend

jéről Scitovszky Béla a következőket 
mondotta:

— Hétfőn formális ül st tart a Ház. 
A legközelebbi ülés pedig akkor lesz, 
amidőn a pénzügyi bizottság előadói 
beterjeszthetik jelentésüket. Ha ezzel 
csak péntekre készülhetnek el, akkor 
a jelentés bterjeeztése céljából pénte
ken ülést tartunk, de
a költségvetés plenáris tárgyalását 
csak a rákövetkező hétfőn kezdjük 

meg.
Munkatársunk megkérdezte « költség

vetés főelőadóját:

Eckhardt Tibor,
a fajvédők álláspontjáról igy nyilat
kozott:

— A múlt tapasztalatai után mi nem 
mehetünk bele semmiféle baloldali szö
vetkezésbe. Tapasztalatból állapították 
meg, hogy

egyes pártok adott pillanatban kü
lönböző előnyökért feladták a har

cot.
Hogy a csatatéren valamely kérdésben

• közös frontra vetődünk, az esetleg meg
történhetik, de mi más baloldali pártok 
kai szövetségre, együttműködésre kap
hatók nem vagyunk.

A költsógveté-s vitájában való részvé
telről Eckhardt Tibar igy nyilatkozott:

— Lehetőség szerint a párt 
valamennyi tairja résztvesz a költ

ségvetés vitájában
; Komoly, erős vitára készülünk, moly 
, főként gazdasági kérdésekre fog kiter
jedni.

Búd János pénzügyminiszter ur ró
zsás optimizmusát nem tudom osz

tani,
a legközelebbi hat hónapra nagyon is 
pesszimista vagyok. A szanálás nemcsak 
javulást nem hoz, hanem a gazdasági 

I élet teljes parallzisóhez fog vezetni.

Temesváry Imre 
képviselőt is, aki ez ügyben a követ
kezőket mondotta:

— A pénzügyi bizottság a hétfői rövid 
formális ülés után nyomban összeül és 
folytatja a költségvetés tárgyalását.

Hétfőn előreláthatólag csak a keres
kedelmi tárcával végezhetünk, 

mert ez egyike a legnagyobbaknak és 
legjelentősebbeknek. Keddon a többi, 
még le nem tárgyalt: népjóléti-, kul
tusz-, honvédőim!-, igazságügyi-, költ
ségvetési-, miniszterelnökségi- és kül
ügyi tárcák költségvetései kerülnek 
sorra.

— A keddi bizottsági ülésen remél
hetően a teljes anyaggal végzünk, úgy
hogy

szerdán megszövegezhetem a pénz
ügyi bizottság jelentését, amelyet 
csütörtökön terjesztek a Ház elé.

Minthogy a bizottsági jelentést ki is 
kell nyomatni,

csak a jövő héten kezdődhetik a 
költségvetés parlamenti tárgyalása.

Az egyik lap vasárnapi számában az 
a hir jelent meg, hogy Klebelsberg 
Kuno gróf közvetítést kísérelt meg a 
kormány és a baloldal között. Illetékes 
helyen kijelentették a Hétfői Napló 

I munkatársa előtt, hogy ,i kultuszmi
niszter állítólagos akciójáról szóló tudó
sítás alaptalan, mert Klebelsberg Kunó 
gróf kizárólag reszortiigyekkol foglal
kozik.

Hibás paplanok
félárban, rendelésből és mindéi féle visz 
szamaradt pehely és va ta paplanok ki
árusítását kivételesen megkezdtük 

(Andor „Idoftl** paplangyár
IV. kerület. Kammcrmayer ucca 1. szám 
(Köznontl Városháza)

Nem találtak hadianya
got a berlini gyárakban

Berlin, január 10.
Most befejeződött annak a berlini 

gyárnak megvizsgálása, amelyre 
vonatkozóan Nollet francia had
ügyminiszter a múlt óv végén a 
francia kamarában hadianyagkész
letekről beszélt. A gyárban talált 
126.000 acél rúd, továbbá 10.000 kész 
pisztolycső és 5000 kész puskacső 
katonai használatra alkalmatlan, 
mert az ahoz szükségesnél rövidebb. 
Puskát, gépfegyvert vagy inás 
fegyvert a gyárban nem találtak.

Azokat a hadfelszerelési anyago
kat, amelyek a gyárban voltak, 
amelyek még a háborús ülőkből 
maradtak, arra akarták felhasznál
ni, hogy lassanként békebeli szük
ségleti cikkeket készítsenek belő
lük. A gyárban háborús célra szol
gáló fegyvereket nem állítottak elő, 
ami már abból is látható, hogy 1920 
óta a gyárat százhuszonkil’ncszer 
átkutatták és kifejezetten r gálla- 
nitották, hogy ott lehetetlen bármi
lyen hadiüzem fentartása.

czeil elsőrendű gyártmányú

198 s
párja alegio b minőségű ametikai 
gyártmányú n&i ftőcfpcínck 
rín. szilszkin szőrmévé 235 ezer

31 0k“r
eredeti Reitiioffer-gvártmánv i extra 
la minőségű -agasszáru női ftö- 
cliafS finom teve zör béléssel

pária a legrégibb, közismert leg- 
|ob_b gyárim, nyeives női sárd- 
p6n"k. leriinagv sásban 110e/er

Gyarrnnli íárcrpff'i frS 75 ezerl< 
TevoszSp fáaxSciffGÜ fa minőség,’

haji ős, bortalppai........................ 90 ezer K
Tonnacijtött gumi, biva’ybtir-lalppa) mltT- 

den színben, legolcsóbban
SCWKFEn>-CÉí?K£L. Döbrentei tér 4. szám 

leiefón: 5—71. — Alapítva 1898 
Kereskedökn?k engedmény. Vidékre utánvéttel. 
Sfl korona *<0.47,48 sz. férfi sárclpő
JM KAKI korona 41, 42 sz. nős sárcfpO

Meinl legfinomabb 
tea keverékei.

Ismét kapható regi Idokiöl bevált 
Waldheim jíie 

soványitú-fea 
Biztos hatású, igen kellemes ízű, telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
lett kecses nyúlánk aiak érhető el. 
Kapható minden gyógyszertárban és 
drogériában. Magyarországi főraktár 
Szent Pété” gyúgysiert/egyészeti 

la. oratórium
Budapest. VI., Fclsd érd sor 3?. szám

HIGANYT 
HAM'SFOGAT 
ARANYAT 
PLATINÁT 
DÍSZTÁRGYAKAT

5 » 
ó-H 
f’BSÍ

- CO ®

Magyar- 
ornAgon 

a '■Mii 

SOFFÖRISKOLA!
LetkHsftieratasen kítanltl

Nem keli reklám. mindenki tudja, hóm 
oraaát^ Intőbb vuzetCI ívotff-rjnh t*ni»- 
vAnyalna « IU korlili.nl' M. M<-lX mindig 

a lagolcaóbban tanítunk.
Levél vAlastbélyeg eilenéUa.
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HÍREK
— Ery txllko, awiony Érthető ki- 

VárMisitáaoal olvastam a lapólt terjen- 
Hősen bő c, részletes tudó,Hátait az em
beri bestiaUtds eapik legutóbbi szo
morú fejezetéről és megdöbbentem. Meg- 
bor,adtam. A sürín nyomott sorok 
és hasábok nyomán rgitre borzalma
sabban domborodott M előttem a rétié- 
esetet kép.

Nem Slagunk félénk természetű em
ber. Gyötrő borzalmakhoz hozzászok
tak az idegeim a harctéren, ahol bor- | 
col más aratása volt a hálálnál- nap- . 
BOP mellett, ts azóta se. Sokat láttam. 
Sokat hallottam. Én mindez elég orra, 
hogy at élethez ne kapcsoljak Mii db- 
riindokat, hogy tudjam: az élet mint a 
buborék ma színekben játszik, ha rásüt 
az élet napja és holnn.pt ... Ki biztos 
a holmprólt És holnap már az Is 
mindegy. hogy ml okozta, hogy a hol
nap számusskra nem lett mává ...

Nem is a blazirtság mondatja velem 
ezeket. Talán az élet, amelyet látok, 
amelyet vizsgálni szoktam. És így né
zem. a gyilkos asszonyt le, aki rávette 
urát, hogy gyilkoljon, aztán maga, 
rsoipotla áldozatának embervérét az 
előre elkészített lavórba. És kisértet- 
járás idején ennek az asszonynak vol
tak Idegei orra, hogy feldarabolja a. 
■mezítelen férfileslef s amikor felpir- 
kadt a reggel és az első dunai szállít- 
möuy sikerüli, ennek az asszonynak 
mollal: idegei, hogy lemosván finoman 
manikűrözött hosszúkás asszony! ujjal- 
ról az ember vért, teát főzzön az urá- 
nnk reggelire s közben maga in szür
csölgette a párolgó italt.

Nem láttam ezt az asszonyt... soha
sem ismertem — jó órában legyen 
mondva.... De elképzelem magamnak... 
Bizonyára szőkére, talán éppen narancs- 
sárgára fektette a haját. A kezei ápol
tak voltak és ápolta o testét is. Ez lehe
tett egyetlen női értéke. A test kul
tusza, a női testé. A hajlékony, a töré
keny női testé. Ezért volt minden. Hogy 
prémekbe burkolhassa, melengesse, kí
vánatossá tegye női testét. Ezért nem 
birta a szegénységet, ezért kellett a 
pénz. Meri a nö és a pénz egyazon bű
nön viszony szülöttei. Az igazi sziámi 
ikrek, okik elvíUaszthatlanok egymás
tól. A nő és a pénz.

És ha nincs, a nő keresi a pénzt, haj
szolja árkon-bokron át, legyőzi a lehe
tetlen!, de megszerzi. Megszerzi, meg
szerzi munkájával, s akaraterejével 
felülmúlja a férőt, megszerzi, ha kell, a 
testével, a becsületével, de megszerzi a 
vér árán is. És « pénz húzza, vonzza, 
vonszolja az asszonyt, csábit ja a pusz
tulás felé... Mert belepusztul a nő. de 
nem bánja. Neki kell a pénz...

Ez az asszony gyilleolt. Szinte hallom 
at első asszony hangját a bibliai para
dicsomban, * amint mondja férjének: 
tépd le, harapj bele és olyanok leszünk, 
mint az Isten, amikor olvasom .hogy a 
még mindig habozó csendőrfőhadna- 
ggol a felesége igy biztatta: ne légy i 
gyáva, öld meg, gazdagok leszünk. A 
pénz kígyója nem a férfihez közelített, 
hanem az asszonyhoz és az asszony ér
tette a módját, hogy gyilkossá tegye, a 
férfit, aki férje és ura volt.

örök asszonyt élet. Nem probléma. 
Talán csak az élet filozófusoknak, akik 
könyvekből ismerik ae életei... És sze
retném az élet asszonyának ezl a tipv- 
sál odadllilani azok elé, akik a nők 
egyenjogúságáért küzdenek.

Asszonyaim, maguk többek, mint zni 
férfiak. Mi nem lehetünk egyenjogúak. 
Szent ebbek assaonyiságukban és för
telmesebbek bűneikben. És maguknál 
nincs középút, nincs egyenlőség sem.

(nő)
— A Szabad Lycenm közgyűlése. 

Vasárnap délelőtt tartotta meg a 
Szabad Lyceum az Akadémián a 
harmincegyedik közgyűlését. A 
gyűlést Rerzcvicty Albert tisztelet
beli elnök Jókai emlékét méltató 
beszéddel nyitotta meg. Ezután Lu
kács György elnök üdvözölte Ber- 
zoviczyti, ötvenéves Írói jubeliuma 
alkalmából, majd megtartotta Jó
kairól szóló előadását. Méltatását 
azzal fejezte be, hogy a szabad ok
tatás és az iskolánklvüli nevelés 
leghnthatósabb eszközei, Jókai irá
ni.

— Ilftsniérgeaés. Csepelen az Erzsébet 
ucca 8». srámu búrban Koós János 
gyárimunkás feleBÓgo és négy apró 
gyermeke lóhuaból készült kolbásztól 
mérgezési tünetek kötött megbeteged
tek. Mindnyájukat súlyos állapotban 
kórházba ezálJiloUAk.

Szerelmi regény, 
fogházban kezdődött 

a járásbíróság előtt
amely a

Házasságszédelgési ügy
Romantikus vonatkozásokban gaz

dag- és mégis anyagias tárgyú ügy
gyei foglalkozott szombaton Czukor 
dr. büntetőjárúsbiró. A per előzmé
nyei visszanyúlnak a belseviki rém
uralom letörése utáni időkbe, ami
kor a budapesti bűn tető törvényszék 
B. Soma dr. középiskolai tanárt iz
gatás címén öt évi börtönre Ítélte. 
A tanárt a fővárosi letartózíatási 
intézetek túlzsúfoltsága miatt bün
tetésének kitöltése végett a kecske
méti ügyészség fogházába szállítot
ták le. A jómagaviseletü és müveit 
tanár csak egy rövid ideig volt a 
cellák lakója, mert a fogházigazga
tóság irodai munkákra alkalmazta.

A rab tanár a fogházirodában is
merkedett meg egy K. Sári nev,ü bu
dapesti urilánnyal, aki ugyancsak 
a kecskeméti fogházban raboskodó 
fivére látogatására utazott le gyak
ran. A leány és a tanár között csak
hamar barátság fejlődött ki, úgy, 
hogy K. Sári látogatásai alkalmá
val nemcsak fivérének, hanem a ta
nárnak is vitt le élelmiszerekkel bő
ven megrakott csomagot.

A leány most már két rabról gon
doskodott és amikor kibocsátották 
az ainnesztiarendeletet, nemcsak fi
vérének, hanem a tanárnak ügyében 
is eljárt az igazságügyminisztérium
ban.

K. Sári intervenciójának foga
natja is lett, amennyiben a tanár-

— Hamis behozatali engedélyek
kel kereskedett. A főkapitányságra 
az utóbbi időben több feljelentés 
érkezett egy ismeretlen fiatalember 
ellen, aki több kereskedőnek beho
zatali engedélyeket adott el. A be
hozatali engedélyek felhasználása
kor azonban kiderült, hogy azok 
hamisítványok. A megindított nyo
mozás kiderítette, hogy a hamis en
gedélyekkel mégis sikerült több té
tel árut becsempészni az országba. 
Hosszas nyomozás után /nőst sike
rült elfogni a hamis engedélyek 
árusítóját, Lusztig Jenő 21 éves ke
reskedősegédet. akit ( a detektívek 
előállítottak a főkapitányságra. 
Lusztig jenő bevallotta, hogy az en
gedélyeket ő bocsátotta áruba, de 
azzal védekezik, hogy maga is egy 
ismeretlen egyéntől vásárolta 
Lusztig Jenőt vallomása után le
tartóztatták.

— A kormány megkönnyíti a fúziókat, 
A fuzionáló intézetek eddig az értékek 
3%-át voltait kötelesek illeték gyanánt 
leróni amely körülmény természetesen 
hátráltatta a fúziókat. A napokban 
rendelet jelenik meg, amely a felére 
mérsékeli az illetéket, hogy így is meg
könnyítsék a fúziók létrejöttét.

— Árdrágításért 14 napi fogházra 
Ítéltek egy clpészmestert. Az uzsora- 
bíróság, amely hosszabb ideig nőm 
adott életjelt magáról, most ismét az 
évek előtti ismeretes szigorával újból 
megkezdte működését. Ilyen Ítéletet ho
ltott szombaton a B'.gner-tanáes, ahol 
Vaskovács János cipészmester állott ár
drágítással vádolva. Az iratok szerint a 
eipészmestor 1924 januárjában Philipp 
Kálmánnó budapesti asszonytól egy pár 
cipő borításáért száztízszer koronát 
számított föl, noha a szakértők szerint 
csak hetvenezer koronát lett volna sza
bad a munkáért dk érnie. A bíróság a 
vád ég védelem meghallgatása után ár
drágítás vétségében bűnösnek mon
dotta ki Vaskováes Jánost és ezért 14 
napi fogházra, négyrzázezer korona 
pénzbüntetésre, továbbá egy évi hiva
talvesztésre itélto a clpészmostert, akit, 
büntetésének kitöltés© céljából nyom
ban letartóztattuk éa lekisérték a fog- 
házba.

■— Tolvaj segéd. A főkapitányságon 
Kurchmr Béla kereskedő bejelentette, 
hogy Baross-ucca 88. szám alatti üzleté
nek raktárából 100 millió értékű divat
árut elloptak. A nyomozás megállapí
totta, hogy a lopást Breitler István le
ged követ to el. Breitler tettét beismerte 
é© bevallotta, hogy a pénzt elmulatta. 
Letartóztatták.

— összeesett az éhségtől. A Kálvária 
terén hhnberger Ágnes háztartásbeli 
lány éhség következtében összeesett. A 
telepuccai kórházba száflitotíúk. 

nak már két évvel ezelőtt elenged
ték hátralevő büntetését és szabad
lábra helyezték. A tanár nyomban 
feljött a fővárosba és itt egy kisebb 
bankban kapott tisztviselői alkal
maztatást.

A tanár igen hálásnak mutatko
zott a leány iránt, akit napi munka-, 
jónak végeztével esténként megláto
gatott és már menyasszonyának te
kintett.

Tavaly azonban egy szép napon 
B. Soma dr. váratlanul elmaradt a 
lányos háztól. A leány várt rá egy 
darabig, majd nem sokat teketóriá
zott, hanem házasságszédelgés el
mén bűnvádi feljelentési tett a ta~ 
nár ellen. A leány feljelentésében el
mondotta. hogy a tanárt nemcsak 
hosszabb időn át élelmezte a kecs
keméti fogházban, de naponként ná 
luk vacsorázott kiszabadulása után.

A szombati tárgyaláson a tanár 
azzal védekezett, hogy esténként 
egy gyorsírás! tanfolyamra járt, 
ezért volt kénytelen látogatásait el
hanyagolni. Elismerte, hogy a Irány 
sok jót tett vele és ezért hajlandó 
azonnal nőül venni.

A leány a tanár nyilaikozatái a 
sem állott cl panaszától. ítélethoza
talra ezúttal még nem került a sor, 
mert a megszeppent férfi védekezé
sének igazolására tanukat jelentett 
be és ezek kihallgatását a bíróság 
el is rendelte.

— Razzia a Rácfürdőben. Rónai 
de tektivf elügyelő csoportjából 6 
detektív ma a Rácfürdőben razziát 
tartott. Hat férfit előállítottak, aki
ket fajtalankodáson értek rajta. 
Az előállítottak között van egy 48 
éves magasrangu banktisztviselő 
és egy államtitkár fia is. Igazolta
tás után elbocsátották őket és 
megindult ellenük az eljárás.

— Háromezer borkereskedő ellen in
dítottak kihágást eljárást. A Magyar 
Borkereskedők Országos Egyesületének 
igazgatósága Gróf Forcnc elnök veze
tése alatt, ülést tartott, amelyen nagy 
nyugtalanság melleit tárgyalták a szé
kesfővárosi hatóságoknak azt az eljá
rását, hogy a fogyasztási adó szempont
jából elrendelt kószletbejelentések el
mulasztása miatt mintegy 3000* érdekelt 
ellen jövedéki kihágás! eljárást indí
tottak. Minthogy itt nyilvánvaló jóhi
szemű elnézésről van szó, az igazgató
ság illetéken helyen ezen kihágúsi el
járás iránt előterjesztést tett.

— A pereskedő bélyegkereskedők. 
Még az elmúlt évben történt, hogy Lé- 
ndrd Béla budapesti bélyegkoreskedő 
levelet intézett a bélyegkereskedők 
egyesületéhez, amelyben azzal vádolta 
meg Milcli Zsigmond nevű kollégáját, 
hogy hamis bélyegeket szállít külföldre 
és ezzel kompromittálja a hazai bélyeg
kereskedelmet, továbbá, hogy Milch el
len a rendőrség már három ízben is el
járást indított. Milch a levél miatt rá
galmazás címén feljelentette Léndrdot 
és az ügygyei szombaton foglalkozott 
Csépay járásbiró. Lénárd a tárgyaláson 
azzal védekezett, hogy több külföldi bé- 
lyegkeroskedő panasza alapján irta 
meg az inkriminált levelet A bejelen
tett tanuk egymással ellentétes vollo- 
mást tettek. A bizonyító eljárás után a 
bíró fölhívására a pea-es felek kibékül
tek és ekként az ügyben megszűnőit ék a 
további eljárást.

— Beszakadt úttest. Ma délután a 
Cserhát-ucca 13. számú ház előtt az út
test 9 köbméter hosszúságban besza
kadt. Az úttestet a közlekedés elől el
járták.

— Tilos az uccán szatyorral járni A 
főkar / mai napiparancsában elren
delte, hogy a járdán kerékpárral, talyi- 
gával, puttonnyal, létrával, kosárral, 
szatyorral, ami a járókelők ruháját be
szennyezi, közlekedni nőm szabad. A ti
lalom ellen vétőket a kerületi kapi
tányságon fel kell jelenteni.

— Meg kell önnek Is győződnie arról, 
hogy Vágó és Társa, IV., Kamormeyer 
uoca 8, kiárusít nagyobb tételben bú
torszövet- és damasztniaradókot, mely a 
nagy karácsonyi vásárról maradt vlsz- 
sza, alig hibás állapotban, mélyen le
szállított, minden elfogadható álban. 
Tekintse meg vétclkénvszer nélkül áru- 
raktárnnkat.

I

A Műcsarnokban lesz 
riporterbal A városligeti Mücsar 
nők pazarul feldíszített összes 
moiben lesz február 1-én i í1’ 
pesti riporterek híres álarcos 
A riporterbál külsősége nek fénv?' 
vei, mczgalmasságával, színes 
vidám hangulatával messze r„i -i 
fogja múlni a rég mHesn™ ml.1 
álarcosbál pompáját Snlflrnolibeli
látott fénnyel Csodálatos 3 ^n<?m 
keretek között, koronázzák meg 

san- királynőjét. Az ezeruvi

S‘-a vAárXhrk “°St « 

syálését. Ílt<AaKossSth-?ártMk'Pvat 

sárnap délelőttre a Hungárta köí 
ut 81 szám alatt tervezett gyűlését 
a rendőrség betiltotta avval az in 
dokolással hogy a nyilvános gj^i 
MLfCV’T1?14 neaelenésére ad 
alkalmat, akikre a gyűlés vezető, 

^p^fentartus szempontjából 
kellő befolyást nem tud gXrolni 
. ~c A. Lovassport Egylet ülése. A 
F„vWey01?y Otthon Lovassport 
Egylet vasárnap délelőtt tartotta 
első _ felolvasó gyűlését, amelyen 
megjelentek többek között 7?uW 
szfa/ Iván belügyminiszter, Horthy 
István lovassági tábornok, Tóthvá- 
radi Asboth István lovassági fel- 
’pí.'Í?0\,.í'T?f T,eleki Sándor stb.

Miklós altábornagy, elnök, 
udyozlo szavai után Josipovieft 
Zsigmond nyugalmazott ezredes 
tartotta meg előadását a berlini 
lovasmerkozések tapasztalatairól és 
komoly munkára ösztökélte a lo
vassport jelenlévő híveit.

— A magyar-osztrák kereskedelmi 
tárgyalások. A magyar-osztrák keres- 
kedeJml megbeszélések eddigi eredmé
nyeképpen a delegátusok már kész tár
gyalási programot terjeszthetnek kor
mányaik elé A további tárgyalások 
idejéről még nincs döntés.

— A „Magyar" szó használata a cég. 
szövegben. A budapesti kir. törvény
szék, mint cégbíróság legújabb joggya
korlata szerint a „Magyar" szó haszná
lni át a cégszövegben csak azoknak a 
cégeknek engedi meg, amelyek a'-nfem- 
zetközi viszonylathoz képest is megfe
lelő tőkekészlet felett rendelkező, tehát 
tőkoerős vállalatok.

•7- Gyilkos kocsis. A főkapitányságon 
őrizetbe vették Kovács István kocsist, 
mert, a Király-utca ós az Izabella -utca 
sarkán elgázolt egy 65 év körüli nőt, 
aki a Rókus-kórházba-n rövidesen meg
halt.

CAFÉ±RESTAURAÜT
CSALÁDOK ÉS VIDÉKIEK 

TALÁLKOZÓHELYE!

Kávé 
dupla 

tejszínhabbal 2

rastmeiiies helyiség
Elsőrangú konyha - Polgári árak

Pénzkölcsönt 
mindenki részére legelőnyösebb fel
tételek mellett közvetítek

Ingóságok bizományi 
eladását vállalom, azokra előleget 
nyújtok azonnal.

FöbéPleti lakást és üz
letet venni vagy óladul óhajtók 
keressék fel bizalommal irodámat

Freuá Ingatlan Avu- 
bizományi és Kereske
delmi Vállalatvn, tmua ■. »3. r-i./o- !• i*-*3

holnn.pt


HÉTFŐI NAPLÓ 11925. hétfő. Január 11

SZÍNHÁZ
Mister Smoking

nek tapsolt a szomorúakat meg
könnyezte és nagyon csodálkozott, 
hogy ez a remek darab nem ment 
legalább ötvenezer egymásután.

— Mi hír a ligetben?

— A liget királya, Féld Matyi

nagyremölwt. ezen a héten valami 
tienzdcióval kedveskedik nekem.

Hogyne. Csak figyeljen jól, mert 
kétszer nem mondom el. Hát azt 
tudja ugy-e, hogy Faludi Jenő 
Berlinbe utazott, hogy Kosáry Em
mát szerződtesse a Király Színház 
számára. Ugyanakkor útnak in
dult a másik színház, a Városi 
Színház igazgatója is Berlin felé, 
hogy Kosáry Emmát szerződtesse 
a maga színháza számára. A Keleti 
pályaudvaron összetalálkozott a 
hét direktor.

—Szervusz, — mondta Sebestyén 
Faludinak — merre tartasz1!

Berlinbe — felelte Faludi — 
Korányért■ Hát te hová utazol!

— Bér . . . bér . , . Miskolcra — 
mondta Sebestyén, mert hirtelen 
eszébe jutott, ha Faludi haza hozza 
Kosáryt, akkor neki már nem kell 
utaznál. Majd bevárja szép csende
sen, amíg a művésznő hazajön, az
után, ha itthon lesz, akkor el kezd 
tárgyalni. Utazzék most csak Fa
ludi.

— Hát Kosáru a Városiban w föllépt

— Hogyne. Két éve lesz rövide
sen, hogy egy alkalommal Kosáry 
Emma megígérte, hogy ha Sebes
tyén Pestre jön, ö lesz az első, vagy 
legalább is az elsők között, aki 
vendégszerepelni fog nála. És Ko
sáry olyan asszony, aki minden 
körülmény között beváltja a sza
vát.

— fis ha Kosáry a Királyban lesz, 
bowi megy Lábast Juci!

— Lábast Juci alkalmasint 
Bécsbe megy, ahol az An dér Wien 
Színház Stolz operettre készül, 
amgfynek főszerepében Lábast Ju
cit -szeretné felléptetni. Úgy hirlik 
egyébként, hogy Galetta Ferenc is 
visszamegy Bécsbe. Nem találja 
magát jól Pesten, visszavágyik a 
császárvárosba. Ha Sebestyén Géza 
elengedi, — amit ugyan nem hi
szek, nemsokára újból Bécsben fog 
játszani Galetta.

— No és n Dolly!

— A „Dolly"-ban nem fontos a 
bonviván szerepe. Ott a főszereplő 
egy kis lány, énekes naiva, amit 
Vaály Ilona fog játszani, ha Fa
ludi elengedi. A kis Vaálynál kü
lönben nagy újság ven. Bevezet
ték a lakására a telefont. Egész 
nap telefonál most T'aály Ilona. 
Azt akarja kipróbálni, hogy lehet- 
séges-e. hogy a telefonjába egy 
harmadikat is bekapcsoljanak. 
Mert akkor vigyáz a értés
nél.

— Mi van Felróttál!

— Jókor kérdezi, mert éppen ma 
utazott Londonba. Kikisértem az 
állomáshoz. Annyi csomagja volt, 
hogy az állomás épülete alig lát
szott ki a hatalmas podgyászok 
közül.

— Néhány hétre utazom csak, — 
mondta nekem búcsúzóul. Petrát! 
— nem találom én már jól magam 
sehol e kerek világon, csak Buda
pesten. Az igazat megvallva, ruhá
kat csináltatok, mert a nyáron 
nagy útra készülök. Keresztül uta
zom az egész világot, Mdramaros- 
szigettől Calalsig és Varsótól At
hénig. Jövő őszre azután nem le
hetetlen, hogy mégis fellépek, mert 
akinek a szive már dobogott a 
kuliszók között, nem tud megválni 
a színpadtól.

— És Kist Periről mi hir van!

— Kiss Feri a napokban meglá
togatta Hevesi Sándort és több 
óra hosszat nagyon barátságosait 
elbeszélgettek. Hevesit mélyen meg
hatotta Kiss Ferencnek a Nemzeti 
Színházhoz való ragaszkodása, hi
szen nem kis dolog az, hogy öt- 
száztizmilHó koronát visszafizetett 
az Uniónak azért, hogy a Nemzeti 
Színházhoz visszakerülhessen. A 
beszélgetésnek az lett a* eredmé

nye, ____  _______ ________
cí-fnl. Hróbáltí, ueícl a ,, N?l.nzeti Matyi szerint a legjobb lesz az ősz- 
Színházban. Minden egyeb hiresz- ' Feld-revük között.
teles valótlan. 1

— Rátkayf
— Rátkay haragszik és még 

hozzá joggal haragszik, ezúttal 
Szirmay Albertre. Azt mondta Rát
kay:

— Ha volna elég pénzem, becsü
letszavamra mondom, elmennék 
nyugdíjba, annyi keserűséget, szó- „„ , 
morusagot, csalódást okozott már • __
nekem ez a pálya. Jó barátaiban' 
mtndig téved az ember. Most itt fyf inkább vagyok egy szegény 
van például legújabb esetem. Tes- igatgató Petten, úe cégsem me
sék meghallgatni. Szirmay Albert, ggek, Bécsbe. Nekem, itten kell meg- 
aki nekem testi-lelki jóbarátom, Igaz-e*
már napok óta. Pesten van, estén-. ' ,
ként órák hosszat fent ül az Unió' — Van-e valami lipótvárosi história 
irodájában és eszébe nem jutott,; “ tarsolyéban! 
hogy ellátogasson a tőle alig né- l 
hány lépésre öltözködő Rátkay 
Marcihoz, régi kenyeres pajtásá
hoz. Ahoz a Rátkay Marcihoz, aki
nek annak idején valósággal kö- 
nyörgött Kálmán Imre, hogy szer
ződjék Bécsbe a „Marica grófnő" 
Zsupán báróját játszani. De Rát
kay Márton, a jópajtás kijelen
tette, hogy nem megy Bécsbe, nem 
hagyhatja cserben legjobb barát- 
jénait, Szirmaynak. operettjét, a 
„Mézeskalács“-ot. És Rátkay nem 
ment, hanem betegen, fáradtan ját 
szott egymásután százharmincszor 
a „Mézeskalács"-bán. És a jutalom! 
Az, hogy a szerző, aki most. Pestre 
érkezett, még csak annyit 
mond hosszú távolléte után: 
Szervusz Marci! Hogy vagy!

— Kolbay Idikól

— A kis Kolbay a minap
veszekedést, renitwvli .--------
Géza irodájában. Neki adták oda\ — A lábam fáj. Megérzi az idő- 
uqyanis a „Túl a nagy Krivdnon* • változást.
női főszerepét, amire Kolbay kije-, _ Az még szerencse - mondta a
lentette, hogy nem hajlandó ját- mindig jókedvű Dalnoki —, mert 
szani, mert ó nem repriz-prima- ha a lábad a szerepváltozást érezné 
donna. Sebestyén Gézát azonbaÁ meg. gyakrabban fájna.
'lem lehet zavarba hozni, mindjárt i 
felajánlotta a „Si" fői nőszerepét 
kárpótlásul. Kolbay Ildi erre meg
nyugodott és még csak azt kérte,' 
hogy ezt adja írásban. Sebestyén 
erre elővett egy váltót és kitöltötte. 
A korona érték helyébe a „Si" ke
rült, a fillérek helyébe a szerep. Az 
elfogadó kitöltetlen maradt. Ezt 
ugyanis. Sebestyén szerint, a kö
zönségnek kell aláírni, ha más írja 
alá, az egyszerű váltóhamisítás.

— Bajor Gizi!
— Na hallja! Maga olyan kurtán 

és még hozzá olyan gyorsan teszi 
fel a kérdéseket, csak győzzek 
azokra felelni. Hát Bajor Gizi már 
jobban van és minden híreszteléssel 
szemben kijelentette, hogy az Unió
val, való szerződésének föltétlenül 
és minden körülmény között eleget 
tesz. Hogy azután a jövö szezon
ban mi lesz, az még egyelőre titok, 
csak annyi, bizonyos, hogy eddig 
még nem beszélt az államok közül 
senkivel. Eddig. De ezentúl!

— Zsazsa! I > ••cuvurv iziturt yui u t-J/C-rr *>♦"
— Zsazsa elutazott Bécsbe. Ha- kert aratna. A tárgyalások még fő

ném azt még elmondom magának-, lyamatban vannak és nem lehetet- 
tudom, hogy érdekli, hogy az el- len. ^hogy rövidesen eredménnyel 
múlt vasárnap délután Zsazsa meg- • — ’ • ”
nézte az „Üvegcipő“-t egy előkelő 
bankár társaságában. Zsazsa nagy
szerűen mulatott, a víg jelenetek-

— Én csak Pestért dolgozom — 
' mondja Matyi —, nem pénzért, 
tantiémért, mert az nálam, az én 
színházamban nincs, de én úgy sze
retek Pesten lenni, hogy no. Pedig 
Aurél öcsém mindig írja nekem 
Bécsből:

„Gyere Bécsbe Matyi. Úrrá tesz
lek".

- Hát én nem akarok ür lenni, 
mondja rezignálton a Féld Ma-

de mégsem me

Jönnek Jönnek

a Páluccai TiuR
Capitol-filmpalotában 

január hó 16-fóI
• Négyszer lép fel e héten Alpár 

Gitta a Krizantémban, Nádor Mihály 
diadalmas operettjében, melyben az 
Operához Antal énekesnője tündöklő 
koloraturájávnl és osodálatos énekmíi- 
vészotével frenetikus sikert arat. A 
Krizantém holnap kedden, szerdán, 
szombaton és vasárnap este keriil színre 
a Városi Színházban.

• A Vígszínház jövő hetét a sziniháx 
legfrissebb szenzációja, a Délibáb a 
Tükörfolyosóval fölváltva tölti be. 
Kedden, csütörtökön és szombaton a 
Tükörfolyosó kerül színre, a többi es
tén pedig a Délibábot adják. Vasárnap 
délután Molnár Ferenc vígjátékit, az 
Üveac.lpöt játsszák.

• „Fej vagy írás". Szombaton, január 
17-én mutatta be a Belvárosi Színház 
Lakatos László „Fej vagy írás" cimü uj 
vigjátékát. A sok sikert látott kiváló 
színpadi szerzőnek különösen két művé: 
a „Férj és feleség" és „A négy frakk" 
él úgy a budapesti, mint a külföldi kö
zönség jó emlékezetében és ogéezen bi
zonyosra vehető, hogy a „Fej vagy 
irás" is, amelynek fordulatos cselek
ménye, sziporkázó szellemessége és új
szerűsége, pompásan megrajzolt figu
rái, ugyancsak, sok kellemes estét fog
nak szerezni a publikumnak. A Belvá
rosi Színház parádés szereposztása: Tit
kos Ilona, Mészáros Giza, Ilahnel 
Aranka, Törzs Jenő, Kortész Dezső. 
Rubinyl, Gárdonyt

— Lipótvárosi nincs, de van te
rézvárosi, ha az is jó lesz. A törté
net a dúsgazdag igazgatónőről 
szól, a kérdés, hogy járt ez a szép 
asszony az előkelő színész autóján 
a Török-utcában! Egyesek szerint 
járt, a színész — mint mondja — 
még a színét se látta, a férfi vi
szont az autó ablakán keresztül rá
ismert őnagysdga kalapjára. Váló
por még nincs, de úgy mondják, 
lesz.

— Mi hir az Operaházból!

— Ott. most minden csendes, bár 
agy hirlik, hogy Wlassits báró 
már a jövő évi Bő listát is elkészi- 

_ tette. De ezen ráérünk még jövőre 
i búsulni. Hanem azt elmondhatom, 
! hogy az egyik operaénekes a minap 
sántikálva ment be az Operaházba.

- ■ — Mi bajod — kérdezi tőle Dal-

sem

UJ a minap nagy . ~
\dezett Sebestyén «o/ci.

— Hallom, hogy mister Bartsch Pes
ten van!

— Igen. Amerika egyik legna
gyobb színházi ügynöke, Hans 
Bartsch Pestre érkezett és szorgal
masan jár a. színházakba. Eddig 
négyszer volt színházban és a négy 
magyar darab közül hármat meg
vásárolt az Egyesült-Államok szá
mára, a negyediket csak azért nem, 
mert azt már előbb megvették az 

I amerikaiak, mint Pesten 
rült. Szóval pénteken este 
terloói csatát nézte meg, 
tón este A vörös embert, 
délután a Postás Katicát. . .............
után érdekes dolog történt, mert a 
darabot is megvette és alkudni kez
dett a Postás Katica délutáni fő
szereplőjével, Békássy Jessyvel, 
akinek művészete rendkívül meg
tetszett a misternek és akit mind
járt szerződtetni is akart Amerika 
számára. Bartsch kijelentette, hogy 

: groteszk szubrettben soha különbet 
I nem látott, a fiatal színésznő Anie- 
' rikában bizonyára igen nagy si-

szinreke- 
a Wa- 
szómba- 
másnap 
Itt az-

Sereit fa Etranaers
Errsélwt körút 53. Telefen: József 78-23

Igazgató: Kádár Miklós 

Meséteeit Londonból 

:The 6 Clarions<
világhírű amerikai 

JAZZ-BAND 
Esti a órától Souper Oansant

Világvárosi műsor

Kizárólag az úri közönség táncol!
Záróra hétfőn

lyamatban vannak és nem lehetet-

végződnek, Bartsch vasárnap este a 
„Délibáb"-ot nézte meg, amelyet ő 
„Fata. Morgana" néven már régen 
ismer.

CORVIN-SZINHÁZ

Medáy assza v Vilma
Orion t- - -------------- ----------------------------

Őrien
Budapesti 

Nemzetközi 
Vásár

személyes fellépése január

A legnagyobb siker a Corvln-szlnházban

1925. április he 18 27.
Rendezi a

Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara.

Európa Összes nagyobb vámsaiban külképviseletek
Kadvaiménya, utaibi «■ vlium 

Lak*,kiutald,
Felvilágosít's a vdsáritoM ni:. t
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RÖVID HÍREK
A BELVÁROST SZÍNHÁZBAN 

most a „Fej va«ry írás" cimü 
Lakatos vígjáték jön. Ezután, 
hogy mi jön, még nem tudjuk, 
csak az a bizonyos, hogy a fő
szerepet, akármelyik darabra 
is kerül a sor. Makaj) Margit 
játssza.

ZERKOVITZ BÉLA
új operettje a Városi Színházé. 

KENAISSANCE SZÍNHÁZBAN 
a „Waterlooi csata" negyve
nedik előadása után párhuza
mos próbákat kezdenek. Ifj. 
fíaál Mózes és Vajda Ernő da
rabjait fogják tanulni.

A FARAGÖ-RATKAY-
kivül laóc egy revü- 
kéeztil az Unió számára. 
István írja.

revűn 
operett 
Mihály

PUCCINI 
életéből nagy operettet írnak, 
amelynek bemutatóját orszá
gos ünnepség között tartják 
meg Londonbar

• Túl a nagy Krivánon reprtscnelc 
szereposztása. Pénteken kerül felújí
tásra a Városi Színházban l'arka» Imre 
diadalmas operettje, a Túl a nagy Kri- 
vdnon, mely a népszerű szerzőnek egyik 
legnagyobb sikerű darabja. A pompás 
oporeettben nagyszerű szerephez jutot
tak Kolbay Ildikó, Galetta Ferenc, Cse- 
lényi József, mig Anesura és Baratye 
Janó szerepét azoknak eredeti kriálói 
Lakaton Ilonka és Tamás Bonő játszók. 
A póntek! repriz jegyeit már 
a Városi Színház pénztára és 
irodák. A Városi Színház 
ogjTébként a szonzácíós sikerű 
tém dominálja, amely kedden 
szombaton éa vasárnap este kerül szinte 
Alpár Gitta felléptével .

• Kedden, szerdán, szombaton, vasár
nap este Krizantém a Városi Színház, 
bán.

árus’ tja 
a jegy
műsorát 
Krizan- 

Bzerdún,

Délután 8,7 és 9-kor minden előadáson

Rádió
Ilim i« hangvarieny 

Fészkét vesztett madár 
Dráma 7 felvonásban 

A váiópörös gyermek
6 felvonásos Peggy-vigjáték

Buttula László 
gordonkaművész személyesen 

Capitol filmpalota 
Telefon: lózsef 142—09

• A Nótás kapitány jubileuma lesz a 
Fővárosi Operett színház jövő hetének 
eseménye. Pénteken ünnepük meg a 
századik előadást, melyet vonzóerejé
nek és népszerűségének teljében ér meg 
Farkas Imre operettje. Vasárnap dél
után a Drótostót kerül színre.

• 85—22 — „Marisa grófnő**. Kálmán 
Imre világhírű operettje 85—92-ik elő
adását éri meg e héten a Király Szín
házban, ahol minden este táblás házak 
előtt kerül színre. Vasárnap délután a 
példátlanul népszerű Zerkovitz-oporett, 
az „Árvácska".

• Nőse meg a hlrdetöoezlopokon a Vá
rosi Színház helyárait

• „Altona." A Magyar Színház ismét 
eredeti magyar újdonságot mutat be. E 
hót péntekén kerül szán re Fazekas Imre 
„Altona" cimü 4 felvonásos színmüve. 
A kiváló iró uj darabja a nagy siker 
minden garanciájával indul útnak. Az 
izgalmas cselekmónyü, brilliáns techni
kájú, lélekzetfojtóan érdekes darab 
olyan szinlappal dicsekedhetik, amoly 
valóban páratlan. P. Márkus Emília, 
Bajor Gizi, Gombaszögi Ella, Csortos, 
Tarnuy, Vágó purádés együttese a leg
nagyobb színházi szenzációt jelenti. Az 
Altona bemutatójáig minden oste „A 
vörös ember**, u Magyar Színház sláger
bohózata kerül színre.

. • Esténként tizenhat tánc Sziklay ■ 
József tartja ezt n rekordot a Krizán- , 
tém előadásain, ahol a népszerű ko- i 
alkus háromszor ismétli meg minden 
Iá neszé mát nagyszerű partnereivel, Al- I 
Pár Gittával, Vigh Mam ival és Molnár I 
Verával.

WMMtMt u »lHSAQaziM"|itairvkl«Mi*nyHri*  r..t. HrfwiéfSpúin, IWkk fcJIM HM a.

SPORT
Rz MTK legyőzte 

a német birodalom
bajnokcsapatát

n közönség terrorlszti&us viselkedése miatt a 
bíró nem akarta levezetni a második félidőt — 
Ortk tzomránduldst szenvedett, Jennyi nyak- 

szirten ruqták
MTKlfC Nüz*nbei*g  4:2 (2:0). Bíró: 

ár*,  Bauwens (Köln)
mérkőzés végéig csak statisztált.

A vezető-gólt Jenny lőtte, akinek 
iskolagólját rövid idő múlva kö
vette Molnár szépen kidolgozott 

gólja.
A közönség óriási lármával igyekezett 

a bírót a német csapat javára terrori
zálni, a korrektül bíráskodó hírneves 
nemzetközi bíró: Bauwens dr. azonban 
nem sokat hederitett a közönségre, ké
sőbb azonban, midőn látta, hogy a ter- 
rorisztikusan viselkedő közönséggel 
nem bir, visszalépett a tisztségétől és a 
második félidőt egy nürnbergi bíró ve
zette, akit azután sikerült a közönség
nek annyira befolyásolnia, hogy egy 
javunkra megítélt tizenegyest visz- 
szavoni.

A második félidőben az MTK na
gyobb technikai készsége még kirívóbb 
amely Opata góljával jut kifeje
zésre.

A mérkőzés még hevesebb lesz, és a 
durvaságokba hajló játéknak Jenny lesz 
az áldozata, akit ájulton visznek le a 
pályáról. Rövid idő múlva visszatér és 
a bajnokcsapat negyedik gólját is ő 
szerzi meg.

A németek is szóhoz jutnak a mérkő
zés vége félé és sikerül is nekik Triig

Megvalljuk őszintén, hogy némi aggo
dalommal néztünk bajnokcsapatunknak 
a német birodalom legjobb csapatával 
leendő mai találkozása elé. Az aggoda
lomnak volt némi alapja, mert a kék- 
fohérok legjobb játékosai egyesületük 
utolsó mérkőzéseit nem a legjobb kondí
cióban küzdötték végig, amelynek bízó 
nyitéka, hogy az olaszok ellen a jövő 
vasárnap kiállítandó válogatott-csapa
tunkban bajnokcsapatunk mindössze 
egyetlen játékossal: Orth Györggyel 
van képviselve.

Annál örvendetosebb, hogy a kék-fe
héreknek sikerült

Németországnak hatalmas játék
erőt képviselő bajnok-egy üt lesét: 
az IFC Nürnberget reálisan, res- 

pek>tábili8 gólaránnyal legyőznie,
Bauwens dr. kölui bíró sínjeiére a 

kövotkező összeállításban állottak fel:
MTK: Remete—Kocsis. Senkey 1— 

Nádler, Kiéber, Nyúl II—Senkey II., 
Molnár, Orth, Opata, Jenny.

IFC Nürnberg: Stuhlfaut—Popp, Win- 
ter—Rieger, Kalb, Gölllinger—Stróbl, 
Hochgesang, Wieder, Trag, Sutor.

A mérkőzés nehéz talajon átláthatat
lan ködben folyt le. A 35. percben Orth 
izomrándulást szenvedve, néháiíy percre _____ „„ ________ _____ ___ _
kiállt., későbben visszament ugyan, de a 1 két góljával szépíteniük az eredményt.

Színházban, 
operájának 
Erzsi, HaJ- 
Az előadást

* Ma hétfőn este lesz a Monna Vanna 
második előadása a Városi 
Ábrányi Emil nagysikerű 
főszerepeit ezúttal is Bodó 
mos, Kovács, Pajor éneklik, 
az illusztris szerző vezényli.

* Az Iglói diákok legközelebbi elő
adása csütörtökön este lesz a Városi 
Színházban. Farkas Imre dalosjátéká
nak minden eddigi előadását zsúfolt 
nézőtér tapsolta végig. Főszereplői: 
Palló Imre, Sziklay Józsof, Kőszeghy 
Teréz.

* „Postás katica*'.  Zerkovitz és Har- 
math mulatságos nagy operettje termé
szetesen ezen a héten is minden este 
szerepel a Blaha Lujza Színház mű
során.

* A Király Színház heti műsora: 
Egész héten Marica grófnő. Vasárnap 
délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal 
Árvácska.

* A Magyar Színház heti műsora: 
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök a vörös 
ember. Péntek Altona, bemutató. Szom
bat Altona. Vasárnap délután 8 órakor 
mérsékelt helyárakkal A kis lord. Va
sárnap este Altona.

* A Belvárosi Színház heti műsora: 
Hétfő Ki babája vagyok én. Kedd Az 
olasz asszony. Szerda Ki babája vagyok 
én. Csütörtök Ki babája vagyok én. 
Péntek Az olasz aszony. Szombat Fej 
vagy irás bemutató. Vasárnap délután 
8 órakor mérsékelt helyárakka.1 Mihá- 
lyiné két lányé. Vasárnap este Fej vagy 
Írás.

* A Blaha Lujza Színház heti műsora: 
Egész héten PoBtás Katica. Vasárnap 
délután mérsékelt helyárakknl Fügefa
levél. Vasárnap este Postás Katica.

Hócipő
minőségben kapható, javítható

Neumann Géza
VI, Nagymező ncca 50.(Dessowffy u. saro
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Mac Hurray: A francia baba
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Jói sikerült
az MTE terepversenye

Sportkörökben nagy érdeklődés kísérte 
az MTE atlétikai szakosztályának va
sárnapi próbálkozását. A Munkás Test
edző Egyesület, amelynek nagy érdemei 
vannak a távfutósport propagálása te
rén, nagyszerű újítást vezetett be, 
amolynok vasárnap volt a premierje

A vasárnap bemutatott teropverseny 
eszméje tulajdonképpen nem uj, mert 
külföldön, különösen Svéd- és Német
országban már évek óta kultiválják 
nagy sikerrel. A terepverseny elmés 
kombinációja az atlétikának és turisz
tikának. A terepverseny lefolyása a kö
vetkező:

A versenyzőket bizonyos időközönként 
(20—30 mp) egyenként indítják. Minden 
versenyző az indítás pillanatában egy 
térképet kap a kezébe. A térképen fel
tüntetett célt a lehető legrövidebb időn 
belül kell elérni. A térképen egy vagy 
több ellenőrzőállomás van feltüntetve, 
ezeket minden versenyzőnek érinteni 
kell és itt jelentkezni tartozik. Aki egy 
ellenőrzőállomásnál a jelentkezést elmu
lasztja, a verseny befutásánál figye
lembe nem vétetik. A versenybon ide
gen erőket (kerékpár, si, ló stb.) 
igénybe venni nem szabad. Egyébként 
a távot tetszés szerint, gyalogolva vagy 
futva lehet megtenni.

Harmincnyolc versenyző állott start
hoz vasárnap délelőtt 10 órakor a hű
vösvölgyi végállomásnál levő Balázs- 
féle vendéglő előtt, közöttük a 61 éves 
ld. Ripszám Henrik, aki alig 10 perccel 
a győztes után érkezett be. A startnál 
a versenyzők megkapták a térképet, 
majd Reich Andor, az MTE atlétikai in
tézője porsenként elindította a verseny
zőket, akik az Erzeébot szanatóriumig 
futottak, majd fölmentek a Jánoshogyre, 
ott jelentkeztek az előzőén felállított 
ellenőröknél, onnan a 10 kilométeres 
távot megfutva, a Budakeszi útra tér-

tok vissza a kiindulási ponthoz.

MAC tehetséges fiatal hosszútáv, 
futója volt, aki , 10 kilométeres ti 

alatt

kövef-

mp. 3. 
birko- 

(MTE) 1 óra 3“:5sT mp." 5™FeÍeStaiW 
JLTúrion fMTPA 1 f.áo .
Lajos (MTE) 1 óra~4:M m^VüT 
szám Kwnrílr ArrPA 1 x_ -r.nn _

vöt at perc és 23 másodperc
tette meg.

A befutás további sorrondie a 
kezd volt:

2. Strauch Gyula (MAC) 57:28 
Matúra Mihály (az MTE kiváló 
zója) 1 óra 51 iap. 4. Csóffav (1TG1IFI 1 o.ro__  - _  '
Márton (MTE) 1 Ór7WmJ.TZZ 
Lajos (MTE) 1 óra 4:35 mp. 7 id ££ 
szám Henrik (MTE) 1 óra 7:39 tan s 
Neumann (MTE) 1 óra 8:01 mp. 9. Moi. 
nár (MTE), 10. Steiner Pál (MTE)

A versenyen a MASz ‘ 'foldovfaul 
István dr. képviselte.

Neumann (MTE) 1 óra 8:01 mp. 9 Mól 
nór íxrmwi m cn-i___t,.. __ ..

X Finnország sportjáról tart előadást 
február 1-én délelőtt 11 órakor & Boyal- 
Apollóban Munkácsi Márton eportiró- 
kollégánk aki Finnország olimpiai hő
seinek: a finn atléták és birkózók kö
zött Helsingforsban végzett látogatásá
ról készült fényképfelvételeit mutatja 
be vetített képekben a sportközönség- 
nok.

X Kosárlabda-mérkőzés. Az FTC éa 
MTK atlétái a Práter uccai polgári 
iskola tornatermében kosárlabda-mér
kőzést tartottak, amely az FTC 16:0 
(7:0) arányú óriási győzelmével végző
dött. Az FTC-ben Forbáth, a kitűnő 
sulydobó-rekorder játszott kapust, a 
csatársorban pedig Keserű III, a pom
pás uszónemzedék legifjabb tagja dobta 
a gólokat. Előzőén a II. csapatok ját
szottak.

X Válogatott tréning volt vasárnap 
délután, amelyre a válogatott csapatnak 
itthon levő játékosai és tartalékjai vol 
tak hivatalosak. A triál után a válo
gató-bizottság ülést tartott, amelyre 
az olaszok ellen Milanóban lejátszandó 
mérkőzésre tartalékok gyanánt Fischer, 
Grosz II (VÁC), Sándor, Pataky (FTC), 
Nádler (MTK) és Kautzky (Törekvés) 
játékosokat jelölte ki.

X KAC—Zugló 4:4. A Bindl-alap ja
vára megtartott jótékonysági mérkőzé
sen Zugló csapatában Schlosser Imre 
is játszott.

MOZI ÉS FILM
Harold Lloyd, mint Dr. Jack 
a Royal Apollóban és a 

Kamarában
Tegnap óta ismét feltűnően sok mo

solygós, derűs arcot látni Budapesten. 
Mintha az emberek arca visszatükröz- 
tetné azt a nagy vidámságot, gondtalan 
derűt, amelyet Harold Lloyd, Amerika 
kedvenc filmkómikusa legsikerültebb 
új alakításában, dr. Jack orvos szerepé
ben felidéz. Nem, mint előző filmjében 
trükkel, hanem egy épkézláb mese kere
tében előforduló meglepő ötletek és frap
páns helyzetek pillanatról-pillanatra fo
kozódó hatásával kelt ogéez előadás 
alatt falrengető kacagást úgy a Kama
rában, mint a Royal Apollóban, ahol 
zsúfolt nézőtér mellett pereg le minden 
előadás alkalmával ez a kitűnő vígjá
ték. „Dr. Jack“-(m kivül egy 5 felvon á- 
soe amerikai Goldwyn-film kerül mű
sorra „A zöld Istennő'*  elmei, amely
nek lebilincselő cselekménye egzótikus 
miliőben játszódik.

Előadások kezdete a Kamarában hét
köznapokon és vasárnapon: M5, K7, 8 
és 10 órakor. A Royal Apollóban: hét
nap ^6, ^8 és H 10. vasárnap: %4» 

és ^10 órakor.

Nézze meg

„Uránia
Kétórás világ
városi műsorát!

Olcsó helyáraK!

Kiadja:
A „Hétföl Napló" laplrfadóTdlIatat

Onmvaoti: QuiMk OylfW.


