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A francia kamara 
azinflációspolltikaellBn

Párizs, január 17,
A kamara délelőtti ülésén Her- 

riot miniszterelnök beszéde utón, 
amelyben kijelentette, hogy a kor
mány ellene van az inflációs politi
kának, Marcille képviselő az ellen
zék nevében a következő nyilatko

zatot tette:
— Csatlakozóim a miniszterelnök

nek az inflációról tett erélyes nyi
latkozatához. Azzal a politikával, 
amelvet e tekintetben követ, min
den jó francia azonosítja magát 
Az infláció nyomorba dönti a tö
megeket, ahogy ezt Németország 
példájában láttuk. Bármi áldozatra 
van is szükség és ha egyéni viszo
nyaink meg is rendülnek: mi az or
szág hitelének biztosításán fogunk 
dolgozni s én az ellenzék nevében 
a legteljesebb mértékben esatlako- 
zagj. Herriot bátor, valóban fran
ciás szavaihoz.

A nyilatkozatot a Ház minden Ol
dalán tetszéssel fogadták.

A bécsi szocialisták 
eladtak a Kenyérárukat

Pécs, január 18.
A bécsi Horgony-kenyérgyár, 

mi'nt ismeretes, vezérigazgatójának 
letartóztatása után a kenyér árát 
ezerkétszáz koronával leszállította. 
Most azt jelentik, hogy a szociálde
mokraták vállalatát, a Kalapács
kenyérgyárat eladták egy konzor
ciumnak. amelynek élén a Bosel- 
cég áll. Ennek a bankháznak egyéb’ 
ként már eddig is birtokában volt 
a részvények negyven százaléka a 
Kalapács-kenyérgyárért annakide
jén kifizetett tartozások fejéhen. Az 
Arbeitér-Zeitung azzal okolja meg 
a gyár eladását, hogy a Horgony
kenyérgyár árleszállítása tarthatat
lan helyzetbe hozta a tőkeerőben 
gyengébb Kalapács-kenyérgyárat, 
amely nem vásárolhatott idejében 
olcsóbb gabonát és igy, ha a ke
nyér árát szintén leszállította vol
na ezerkétszáz koronával, hétről- 
hétre száz meg száz millió korona 
veszteséget szenvedett volna. Mivel 
pedig a pártnak ekkora deficit fe
dezésére nincs pénze, a gyár né
hány hét alatt csődbe került volna 
és üzemét meg kellett volna szün
tetnie. A vállalat eladása következ
tében a szociáldemokrata párt kép
viselői kiválnak az igazgatóságból. 
A konzorcium kötelezte magát a 
munkásokkal és az alkalmazottak
kal kötött szerződéseknek és a gyár 
szociálpolitika! intézményeinek fen 
tartására.

A zsidóság visszautasította 
Bessenyey Zenó támadását
„A mi bosszúnk legyen, hogy hatványozott ha: fás munkánkkal tegyük meg köteles
ségünket" — mondotta a pesti zsidó hitközség elnöke — A zsidó hitközség rendkívüli 
közgyűlése a Jókai-centemiárium alkalmából — A demokráciának alaptétele, hogy nem 

ismer különbséget ember és ember között"
■ ——Moana^-e ..............................

Rákon Jenő nagy beszédet mondott fóliái szelleméről 
és a demokráciáról

A pesti izr. hitközség vasárnap I — A demokráciának alaptétele, 
délelőtt Jókai Mór centennáris iin- áotfj/ nem ismer különbséget emberdélelőtt Jókai Mór centennáris un- áoiow nem ismer különbséget ember 
neplése alkalmából rendkívüli köz- és ember között. És Jókai szelleme
gyűlési tartott Ledéréé Sándor el
nöklete alatt. A közgyűlésen, ame
lyen a kultuszkórmány is képvisel
tette magát, megjelent a Tudomá
nyos Akadémia, a Petőfi- és Kisfa- 
ludy-Társaaág képviselője és Rákosi 
Jenő, a Jókai-emlekbizottság képvi
seletében.

Az elnök megnyitó beszédében 
erélyes szavakkal utasította vissza 
Bessenyei Zénónak, rz Egységespárt 
vacsoráján elhangzott leckéztető 
kijelentéseit. Tiltakozott az ellen, 
hogy a zsidóságot hazafiságra ok
tassák. A sors, sajnos, nem váltotta 
valóra Rákosi Jenő álmát, a har
minc millió magyart.

Éppen ezért nekünk, magyar zsi
dóknak — mondotta — hazafias 
munkánkkal hatványozottan kell 
pótolnunk azt a hiányt, amely az 
álom széjjelfoszlása nyomán tá
madt. Ennek a kötelességünknek 
teljesítése legyen a mi bosszúnk 
azokért az antiszemita dühöngé
sekért, amellyel bennünket meg 
akarnak alázni.

Az elnök nagyhatású beszéde 
után dr. Gábor Gyula főtitkár na
gyobb tanulmány keretében meg
emlékezett Jókai Mórról és Jókai
nak álláspontjáról a magyar zsidó
sággal szemben. Történelmi adatok
kal tükröztette vissza Jókainak 
mint regényírónak, mint politikus
nak és képviselőnek erélyes állás
pontját az antiszemitizmus ellen.

Ezután Rákosi Jenő emelkedett 
fel szólásra. A megjelentek percekig 
nagy lelkesedéssel ünnepelték az il
lusztris írót, aki kijelentette, hogy 
Jókai szelleme az egységet jelenti a 
magyar nemzet részére és ennek az 
egységnek ünnepét látja a mai köz
gyűlésben is. Soha felemelobb meg
nyilvánulását a magyar zsidóság 
hazaszeretetének nem hallotta, mint 
az elnök szavait. Ez a felfogás meg
felel annak az igazi keresztény fel
fogásnak is, amelyet Krisztus hir
detett: aki téged kővel dob meg, 
dobd vissza kenyérrel.

— Könnyű napfényes időben 
hazafinak lenni — mondotta. De 
annál nehezebb az a magyar zsi
dóság részére^ bofrus, esős

Abrahámnak azt mondta, az Úr
isten, hogy néhány igazért megke
gyelmezne Sodornának. Hány iRaz* 
derék zsidót ismertem én és hány 
becsületes, hazafias magyar volt a 

i barátom és barátom mais, ak’kert 
nem egy, hanem száz Sodornának 

Imeg kellene kegyelmezni.

ennek a
Sajnos, 
lemben

demokráciának éltetője.
én a mai modern érte

vett demokráciában 
nem bízom, 

mióta láttam, hogy a nyugati de
mokráciák nemzeteket tépnek széj
jel. országokat tettek védtelenné,

Bethlen n víinsztóKerflletek 
egynegyed részében hollandi biztosítani 

a titkos szavazást
Hétfőn összeül „ a Ház — Kedden hatálytalanítják a 
kizárásokat — Új alapokon Indul meg a válság llkvl* 
dálása — Vázsonyi Vimos nyilatkozata a passzivitásról

A nemzetgyűlés hétfőn újból összeül 
ée a hétfői ülés ezúttal is tisztára for
mális ülés lesz, amelyen mindössze a 
további teendőkről fognak határozni. 
Értesülésünk szerint a mai ülésen min
den körlmónyek között felveszik a nem
zetgyűlés munkaprogramjába a költ
ségvetés tárgyalását, mellyel a bizott
ság már elkészült s így semmi akadá
lya sincs annak, hogy kedden már a 
plenáris ülés foglalkozzék az első 
arany-költségvetései.

A parlamenti válság tekintetében 
azonban ezideig semmi sem történt, sőt 
a helyzet időközben még jobban elmér
gesedett, így ezidőszerinf semmi kilá
tás sincs arra, hegy a válság bonyodal
mai elsimuljanak.

Beavatott helyről ugyan arról érte
sülünk, hogy az egységes párt több 
tagja akar vállalkozni a parlamenti bé
ke megteremtésére. Információnk szo- 
rint ez a csoport tárgyalt is egyelőre 
Bethlen István gróf miniszterelnökkel, 
aki — hir szerint — kijelentette, hogy

amennyiben az ellenzéknek a fiikor 
választójog tekintetében volnának 
csupán követelései, hajlandó már a 
mostani javaslatban biztosítani, 
hogy Budapest, és a törvényhatósági 
várofiokon kívül, titkos szavazati jo
got adott azoknak a városoknak és 
Ipartelepeknek, amelyeknek lakos

sága felül van a 20.000-en.
Ebben az esetben, informátorunk sze

rint, mintegy 60 kerületbon, tehát az 
összes választókerületek mintegy ne
gyedrészében volna biztosítható a vá
lasztójog titkossága. 8őt egyes hírek 
arról is szóiénak, hogy a miniszterel
nök hajlandó volga garantálni, hogy ■

népeket taszítottak nyomorúságba. 
De hiszem és vallom azt, hogy ha a 
magyar nemzet felett Jókai szelleme 
fog lebegni, ha a zsidóság hü marad 
ma hangoztatott nemes elhatározá
sához. akkor újra fel fog támadni a 
magyar nép régi sziklaszilárd egy
sége.

Rákosi magaszszárnyalású beszé
de után a közgyűlés az elnök záró 
szavaival véget ért.

a továbbiakban a politikai helyzot 
konszolidációja folyamán további 
kiszélesítést hajt végro a választó 

jog titkossága tekintetében*
Arról la értesülünk, hogy azok a kép

viselők, akik az akciót megindítják, 
már kedden hozzáfognak munkájukhoz 
— amint a Házban elhangzott a kizárá
sokat hatálytalanító indítvány — és 
érintkezést keresnek az ellenzék vezé
reivel az ezen az alapon történő tár
gyalásokra.

Vázsonyi Vilmos,
az ellenzék vezére, akihez ebben as 
ügyben kérdést, intéztünk, ezekot mon
dotta:

— Erről a szándékról én egyáltalán 
nem hallottam, pedig ha az urak a túl
oldalon valamit akarnak velünk, talán 
nekünk is kellene valamit arról tud
nunk. Magáról a kérdésről tehát nem 
nyíl atkozhatom.

A demokratikus szövetség nyíltan ki
fejtette több alkalommal álláspontját és 
megmondtuk, hogy mi nem politikai 
engedményeket, koncessziókat, kegyel
met kérünk, hanem hogy legye lehető
vé a kormány az ellenzéki aktivitást, 
amely nem abban áll csupán, 
beszélünk és ők leszavazna^ 
játékhoz nincs kedvünk.

— így nem is értem ezt a 
hirt, amelyről most hallok

hogy mi
Az ilyen

legújabb 
____ , ____ _____ először. 

Hogy mi mikor megyünk bo a Hátba, 
arról mnjd ml határozunk fi mog lehet 
győződve mindenki, hogy az ellenzék 
érzi én tudatában van annak, hogy 
úgy lelkiismeretinek, mint, az ország
nak felelős minden lépéséért,

A szociáldemokrata párt részéről
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Farkas István
igy nyilatkozott:

Hozzá vagyunk szokva ahhoz, >. ){..y 
a fegyveres erőszakkal kiszorított ellen
zéket djabbaü a* költségvetés tárgya-1 
lúsára mindenféle Ígérőtökkel becsaló-lábára mindenféle Ígéretekkel becsalo
gassák.

--Mindezek az Ígéretek nőm változtat
nak a helyzeten, amellyel Bethlen gróf 
jónak látta felidézni za ellonrók pas
szivitását.

— Ne ígérgessenek azok az urak, ha
nem feleljenek nyíltan a kérdésekre, a 
melyeket hozzájuk intézünk, hogy mi 
lesz a közéleti korrupció kiirtásával, a 
választójog titkosságával 
sok terrormentességénok 
Először ezekre feleljenek 
akkor lehet szó arról is, 
kellemetlen.

— A passzivitásban levő ellenzék tud
ja a kötelességét, viseli a felelősséget 
magatartásáért s maga fog dönteni a 
felett, hogy mikor és milyen körülmé
nyek között szünteti meg harcát a mai 
diktatúrával eremben.

ég a válawtá- 
biztositásával. 
a túloldalon s 
ami nekik ma

Titokzatos 
kettős házassál 
Az első házasságnak sehol sincs 

hivatalos nyoma
Néhány hónappal ezlőtt GtrÖ Anna 

kórházi ápolónő bűnvádi feljelntést tett 
a főkapitányságon Schcndl István, vas- 
•flztorgályoa ollcn. Az ápolónő részlete 
sen elmondotta, hogy a vasesztergályos, 
dacára, hogy nős, liléikül, hogy első 
feleségétől elvált volna, a IX. kerületi 
nuyakönyvl hivatalban házasságra lé
pett Zsahay Erzsébet ánclónűvel.

A rendőrség az ügyben széleskörű 
nyomozást Indított, és ennek során ki
hallgat a a bigámiával vádolt Sohendlt 
Is, aki bevallotta, hogy még a bolse
vik! rémuralom idején törvényes há- 
zaaftágot kötött, de miután azt olvasta, 
hogy a kommiin idejében kötött házas
ságok érvénytelenek, feleségét elkerget
te házától és újból megnősült.

An-fc a kérdésre, hogy melyik anya
könyvi hivatalban kötötte, meg első há
zasságát, a vasesztergályos vagy nem 
tudott, vagy nem akart felvilágosítást 
adni.

A rendőrség az iratokat állotté a bu
dapesti büntetőtörvényszék vizsgálóbí
ró jóhoz, aki megkereste az összes bu
dapesti és vidéki anyakönyvi hivatalo
kat, de mindegyik csak azt válaszolta, 
hogy ott. n fÓTfi h ázássá gköt Óso nincs 
anyakönyvezve.

llyképpen a legnagyobb titokzatossúg 
béniálja fedi Sollendl elfő házasságát, 
amelyet maga is beismer, csupán a he
lyéről nem akar tudni.

LE<3 FI NÓMABB
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A Magyaroszágl Munkáspárt kongresszusa
I — Még jobban!

__ Csak a zsidók ellen harcolni: 
' szélmalomharc — folytatta —. Faj- 
\ vedelem az, hogy ha már koplalni 
kell valakinek, hát az koplaljon, 
aki nem dolgozik. A kormánypárt
ról pedig csak annyit mondhatok, 
hogy egy elve van: megmaradni a 
húsos fazék mellett. ,.A Magyaror
szági Munkáspárt az általános tit
kos választójogot követeli. Nem 
igaz az, hogy a földmunkásság éret
len. A gumibotos intelligencia 
sokkal éretlenebb.

Majd a földbirtokreform végre
hajtásánál felmerült visszásságok
ról szólva azt mondja, hogy a föld
birtokreform olyan rosta, amelyen 
a földmunkásság jórésze kihull. A 
forgalmi adó és egyéb igazságtalan 
adó helyett a földértékadó beveze
tése lenne helyes. Nyújtsanak fej
lődési lehetőséget a dolgozó milliók
nak, mert az ország integritását 
ezeknek a millióknak kell kivívni.

A zajos felkiáltásokkal és tapssal 
fogadott beszéd után a párt veze
tősége és a vidéki kiküldöttek szó
laltak fel és vázolták azt a sok 
küzdelmet, amelyet a párt a ható
ságok elnyomása miatt kénytelen 
folytatni. A kongresszus minden 
hatósági beavatkozás nélkül, a leg
teljesebb rendben folyt le.

Vasárnap délelőtt 10 órakor tar
totta ötödik évi kongresszusát a 
Sas-körben Dénes István nem
zetgyűlési képviselő vezetése alatt 
álló Magyarországi Munkáspárt

A kör télikertjét és karzatát 
zsúfolásig megtöltötték a párt vi
déki szervezeteinek kiküldöttjei. A 
kongresszus első szónoka Dénes 
István volt. Hosszasabban fejte
gette, hogy a szocializmus államo
sító törekvéseivel szemben a föld
munkásságot képviselő párt az 
igazságos, és becsületes földreform 
megvalósításáért küzd. A szocialista 
ós keresztényszooiálista szakszer
vezetek egyaránt korlátozzák a 
munkához való jogot, éppen úgy, 
amnit minden felekezetijeit föld
birtokosság a földmunkásoknak 
adja az evangéliumot és magának 
tartja a főidet Azután a parlamenti 
pártokról beszél.

— Az ezerholdas kisgazdák gán
csolják leginkább a földkérdés ren
dezését — mondotta. — A kisgaz
dáknak a kormánypárttal való vad
házassága nem lesz örökéletű. A 
fajvédelmi párt, amely minden bajt 
a zsidókban lát, megfeledkezik a tu
lajdonképpeni fajvédelemről. Hi
szen a keresztény tőke elnyomása 
alatt éppenúgy szenved a. földmun
kásság, mint a zsidó töke alatt.

Felkiáltások:

Mdrey Hugó gyermekkori barátja 
elmondja egy öngyilkos fiatalem
ber életét és öngyilkosságának okát 
Mérey Hugó a zsidó-antiszemita — H.Jjus és Slárffy barátja 
volt — Csak ha dia ntán tudták meg, hogy zsidó volt -1- A zsidó 
szent egylet temetteti el — Vfabban rosszul ment dolga _

Szerelmi bóhvt is okozta hald át

az öngyilkos főhad- 
érdekesség nélkül

Megírták a iapok, hogy Mérey Hugó 
volt főhadnagy pénteken éjjel a Nép- 
opera-kávéházban szivenlőtte magát és 
meghalt. Az öngyilkosság okáról és 
Mérey életéről mindenféle híreket kol- 
porláltak, melyekkel szemben Mérey 
egyik gyermekkori barátja a követke
zőkben mondotta el 
nagy nem minden 
való életét:

— Mérey Hugó 
földbe rlő-családból 
szegény, egyszerű zsidó ember, akit még 
Mcndlovitsnalt hívnak és Mérey is csak 
néhány évvel ezleőtt magyarositolta 
meg a nevét. A háborúban mint a 82-es 
székely gyalogezred főhadnagya vett 
részt. Szüleivel éa testvéreivel megha- 
sonlott és 1919-ben a románok elől me
nekült Pestre. Itt hamis okmányokat 
szerzett, akkor belépőit a nemzeti had- 
éa az akkori zavaros időkben — mint 
az egyik különítmény tagja— nagy sze
repet kezdett vinni. Érdekes, hogy Mé
regről mindenki úgy tudta, hogy refor
mátus vallása és most halála után de
rült. ki, hogy zsidó vallása, még csak 
nem is tért ki, sőt a pesti zsidó szent
egylet fogja eltemeitetni. Ez a tény an
nál nagyobb szenzációval hatott isme
rőseire, mert mindenki nagy zsidógyii- 
lölőnek ismerte.

Bejutott a Gábor Áron Szövetség
be, a Cselekvő Magyarok Egyesülő- 

gyorgyúszentmiklósi 
származott. Apja

WííKTtC iioÍBFWiti SW- 
szonyban volt, tudott Erzberger 
gyilkosainak nagytétényi tartózko
dásáról és mindig azzal dicsekedett, 
hogy ő Hőjjas Ivánnak per-tu ba
rátja és feljár annak Eötvös uceal 

lakására is.
Magast,orrnetü, erős ember volt. Bru- 

lis természete miatt mindenki rette
gett tőle. Résztvett a nyugatmagyaror
szági felkelésben is. majd nemsokára 
leszerelt, de egész a legutóbbi időkig 
még főhadnagyi uniformisban járt.

— Azóta, hogy a hadseregből kilé
pett, rosszul ment a dolga. Mindenféle 
áruügyletek közvetítésével foglalkozott, 
azonban ezekkel nem sokat keresett. 
Azonkívül iszákos természetű, lump em
ber volt, aki mindon pénzét 
Viszont az az állítás, hogy 
volna, nem fedi a valóságot.

— öngyilkosságának főoka

elmulatta, 
kártyázott

Pgy B!5O- 
roncsétlon eset volt. Ugyanis néhány 
nappal ezelőtt Kiss István alczeredos rá
bízta Méreyro családi ékszereit, hogy 
azokat értékesítse. Mérey az éikszore- 
ket, körülbelül 22 millió koronáért érté
kesítette. Pénteken reggel kiment a Te
leki-térre, hogy egy koffert vegyen és 
a pénztárcáját, amelybon az ékszerekért 
kapott pénz is benne volt, ellopták tőle. 
Sírva jött hozzám és panaszolta el, ml 
történt vele. Mérey, aki különben üzleti 
ügyekben abszolút korekt volt, nagyon

kétségbe, volt esve, mert dél, 10 z , a pénzt át kellett volna ad!?- 6rakor 
desnok, más pénzt pt-Tg npn,n/ iUz ezre* 
rozni Kijelentette nekem hogy°í‘ ’X 
kos lösz és átadott nnimJ. ky °ngyt1. iratot, amit kért° hogy y í30“3S 
édesanyjához. Un twmészetXÍ 1‘e”’ 
ezéltom szándékáról és lobo-
ki, beszélek az ezredessé M’
a dolgot. Erre megnyűgod. 1! .ohnté“™ 
szélt,'ik, hogy este v U 13
házban találkozunk, Kin&nXííV" 
rutáimat is mogkérloni hnJti ba' a kőházban éí r^eMk

a kávéházba.
Mérey már megpróbálkozott Bn^yUk” 
Ságot végrehajtani, azonban a > 
csütörtököt mondott, mivel » Veiszül működött &S™ el 
tőle vonni a revolvert, azonban 
engedte ee mindnyájukat megfen™ 

Ly'üll MÍndeDklt IC1ÖVÜkl aki ht®-™ 

to™lésMtos«i megretiráltak 
mert tud.uk, hogy a revolverben öi 
golyó van. ’
- Mikor megérkeztem, hogy meg. 

nyugtassam,’ azt mondtam neki:
7 Minden rendben va. Az alezredes 

azt mondta, hogy hajlandó várni addig 
míg másik pénzt szerzel.

Ö azonban elkeseredetten megrázta 
a főjét, újabb bort rendelt, majd a ci
gányt odahivatta ég elhuzatta a nótá
ját

— Ezután felhörpintett még egy po
hár bort, felkelt az asztaltól és az egyik 
félreeső helyiségbe siotett. Mi rosszat 
sejtve, utána mentünk. Ép idejében ér
keztünk, meft már megint a szivére 
volt szorítva á revolvercső. Mi lefog
tuk, kicsavartuk a kezéből a revolvert 
és becsületszavát vettük, hogy nem lesz 
Öngyilkos. Ü mindent megígért. Mi 
előre mentünk, hogy visszatérjünk az 
asztalunkhoz, ő hátramaradt és alig 
töltünk két lépést, mikor mögöttünk 
egy dörrenést hallottunk. Szívenlőtto 
magát és azonnal meghalt

— Egy másik ok, ami szintén közbe
játszott a trgikus eset megtörténtében, 
az, hogy szeretett eg.V szegény leányt, 
akinek becsületszavát adta, hogy el fog
ja venni, azonban rossz anyagi viszo
nyai miatt nem tudott t igéreténof^leget 
tenni. . ■ ... X E.

Párisién Grill
Párisi kalitka

FARSANGI 
ESTÉK

Csak
az úri közönség 

táncol

PalmBeachfioe
a fővárosi közönség leg= 

kedveltebb zenekara.
Kaxdate: 11 órakor
Talefón: 83-74 Mám

Zsuffa toáo és Társat
angol gyapjúszövetek áruMza, Budapest, Váci-utca 25. Tel-W-TS,

Közismerten elsőrendű fcxi és táKszövete?nkb«S felhalmozódott 
OltOny-, kabát- és kosztUm-kelme maradékokat *1-4 méterig 

január hó folyamán rendkívül OlCSŐ árban árusítjuk.

ülOnteges frack, smohftlng és frackmetlény szövetek.
36-, kocái-utitakarök du* választékban.vidékre KUiaun .

tud.uk
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A kenyér
Ha reggelre ismételten megdrá

gították a kenyér árát, a kenyérét, 
amelyért napi imáinkban igy imád
kozunk: a mi mindenapi kenyerün
ket add meg nekünk. Egészen mel
lékes, hogy mennyivel es hogyan 
emelik, a lényeg, hogy akkor, ami
kor a hivatalos tőzsdei jelentések 
szerint a magyar korona stabil ér
téket, sőt javuló tendenciát mutat, 
amikor a pénztelenség katasztrófá
jának egyre több áldozata pusztul 
el, mikor gazdag vállalatok redu
kálják és beszüntetik üzemeiket, 
amikor a munkanélküliség hihetet
len arányokat ölt, mikor a gazda
sági összeomlás már átlépte küszö
beinket, akkor emelik a kenyer 
árát, ami természetszerűen drágu
lást jelent az egész vonalon.

Lehet, hogy az elméleti magya
rázásoknak valamelyes igazuk van. 
Ez a magyarázat azonban sújthat
ja Ausztriát, mely gabonaimport
ból tartja fenn magát, talán az 
ipari Németországot, melynek nincs 
elégséges saját termelése, de mi kö
zünk van nekünk az argentínai 
búzához és az azzal űzött spekulá
cióhoz! De még ebben az esetben is 
azt látjuk, hogy Németország, 
Franciaország, Anglia megmozdul
tak a spekuláció őrületének letöré
sére. Ausztriában napok óta a leg
erőteljesebb akció folyik a kenyér
gyárak ellen.

De mi történik nálunk* Mayer 
János a földmüvelésügyek minisz
tere egy adott interjúban kijelen
tette, hogy a minisztertanács nem 
óhajt a búzaárak konjunkturális 
alakulásába beavatkozni és semmi 
szükségét nem látja fenforogni, 
hogy a gabonatőzsde spekuláció
jába beleszóljon.

Őszintén megdöbbentünk ilyen 
nyilatkozat hallattára. Minden pusz
tul, minden csúszik lefelé a lejtőn 
ebben az országban. Az ellenzék 
passzivitására hivatkozik és közben 
élvezi tétlenségének gyönyörűsé
geit A kormány pedig ölbe tett 
kézzel nézi, hogy a spekuláció vad 
őrjöngése kivegye az emberek szá
jából a mindennapi kenyeret. A 
kormánynak nincs szava a hatszáz
ezer koronás búzához, mert ez a fe
neketlen kisgazdazsákot hizlalja, 
akik aztán engedelmesen szegődnek 
ezért a kommencióért a kormány
politika rudjához.

Az utóbbi időben különösen gyak 
ran hallottunk tiltakozásokat az 
osztályuralom és osztálydiktatura 
ellen, de tiisztelettel kérdezzük, mi 
ez, ha nem osztályuralom, osztály
diktatúra, mikor egész állami' be
rendezésünk csak a kisgazdák és a 
nagy birtokosok soha ki nem elégít
hető éhségét igyekszik csillapítani, 
nem törődve, hogy minden egyéb 
ebben az országban pusztul, züllik 
SS megsemmisül.

Mtoveteljük elsősorban a magyar 
kormánytól, hogy az ország éhes 
és éhező millióinak érdekében azon
nal tegyen lépéseket a hallatlan 
spekuláció letörésére.

Követeljük az ellenzéktől, hogy 
azonnal vegye fel aktivitását az el
len a kormánypolitika ellen, amely 
a legmerevebb osztálypolitikát 
akarja megteremteni. Most a ke
nyérről van szó, ezrek és milliók 
mindennapi kenyeréről, betevő fa
latjáról és ilyenkor nincs helye tak
tikázásnak, nincs helye kicsinyes 
haragszomrád játéknak, presztízs
szempontoknak s egyéb politikai 
perverzitásoknak. Most arra vau 
szükség, hogy dolgozzék mindenki, 
tegye meg mindenki a kötelességét: 
iparos, kereskedő, gazda, munkás 
és elsősorban a törvényhozó. Ad
dig, lehetett célja a passzivitás! tak
tikázás játékának, amig az a par
lament képviselőinek házi gyönyö
rűségre berendezett játéka lehetett, 
de ez az idő elmúlt, ma ezrek és 
milliók lázasan klcsorepczetl szája, 
éhségtől korgó gyomra kiabál, or
dít a mindennapi kenyérért, s eze
ket a szájakat, ezeket a korgó gyom
rokat nem lehet betömni passzivi
tással. Ezeknek kenyér kell, de ezt 
a kenyeret nem tudja ma megfizet
ni, mert keresete sincs.

Kenyeret produkáljon a nenrzet- 
gyülés passzivitás helyett...

Egy táborba a szabadelvű polgárságot 
— mondja Rassay Károly —

„El kell felejteni az egyéni sértéseket1* — Szabadelvű pártgyQlés a Llget-Klubban

A parlament nem lehet a fajvédő agltácó szintere
A Liget Klub tagjai vasárnap dél

előtt nagy számban gyűltek össze, hogy 
meghallgassák a fővárosi Szabadelvű 
Párt vezéreinek programmbeszédeit. A 
pártgyűlést Márkus Jenő nyitotta meg. 
Róna Sándor elnök vezette a tanácsko
zást, aki rámutatott arra, hogy a Liget 
Klub nem politizál, mégis sziikségesnak 
tartják dokumentálni, hogy a Klub tag
jai csatlakoznak a fővárosi Szabadelvű 
Párthoz. Ezt a csatlakozást formálisan 
Soltész József jelentette be.

— Hangos szóval intem a vezéreket — 
mondotta — szüntessék be a takti
kai okokból keletkezett testvérhá

borút,
egyesítsék a liberális polgárság összes 
erőit a közös küzdelemre.

Tolnay Kornél, volt Máv. elnökigaz
gató is a liberális polgári front egysé
gét hangoztatta. Mózes János volt isko
laigazgató után

Sándor Pál
szólalt fel:

— Ha körülnézünk az országban, — 
mondotta Sándor Pál — azt látjuk, hogy 
irtózatos drágaság van és

a föld omnipotencidt élvez a városi 
lakosság fölött.

Meg kell buktatnunk a mai fővárosi 
rendszort, amoly a

'polgárokat rabszolgákká alacsonyi- 
totta le, ártatlan embereket elüldö
zött a helyükről és odaültette az 
Illy Lászlókat, a rablókat és gyil

kosokat.
Meg kell teremteni az egységes liberá
lis frontok

Rassay Károly
hosszabb beszélbon védelmezte ezután 
passzivitásellenes álláspontját és a többi 
között a következőkot mondotta:

— Másfél év óta ugyanaz az érzésem, 
amely a háború elvesztésekor fogott el. 
— Látom, hogy az út kezd kátyúba jut
ni és keresem, hogy hol van hát a kive
zető út, amelyen össze lehet fogni az ön
érzetes, öntudatra ébredt polgárságot§ 
Ebben az elgondolásban indultunk el, 
politikai barátaimmal, találkoztunk és 
ebben a találkozásban létrehoztuk a fő
városi Szabadelvű Pártot Utat kell ke
resni. Volt egy próbálkozás, amely a ha
talom égisze alatt, a. hatalom árnyéká
ban akarta megpróbálni kormánybiz
tosi segítséggel. Ez a próbálkozás nem 
tárthat sikerrel, mert,

Budapest polgársága szemközt áll a 
kormányzati rendszerrel.

Ez az elindulás önmagában hordozta a 
bukást. Mi a hatalom felé nem orien
tálódhattunk. Maradt volna a szélsősé
ges álláspontra helyezkedés eshetősége, 
hiszen annyi keserűség, annyi szenve
dés, akkora nyomor, annyi megalázó 
emlék van itt a közéletben, hogy csak a 
legerősebb hangot kell megütni és ab
ban a pillanatban tömegeket tudunk 
megmozgatni. Vannak, akik ezt az utat 
járják

ettől az úttól azonban minket vissza
tart a felelősségérzés tudata.

— Amikor a fővárosi Szabadelvű Párt 
kibocsátotta a maga felhívását,

két dolgot hangsúlyoztunk: a szabad- 
elvüséget és az egységet.

Megmondottuk: Nem kokettálunk a ha
talom megbizottaival. Ami szövetke
zésünket nem a hasonló gondo’kodásuak 
ellen akarjuk csatasorba vinni, hanem

KAMARA
A francia kinematográfia remeke

A föBBorepbon;
A dalbetétet HAJDÚ ILONA opera- 

énekesnő énekli

hívjuk azokat testvéri, együttes 
munkára. Az egye’ni sértéseket el
felejtjük és alárendeljük annak a 
nagy gondolatnak, hogy Budapest 
egész szabadelvű polgárságát egy 

táborban láthassuk.
Rassay Károly ezután az ellenzéki 

passzivitás feladásának szükségességét 
hangoztatta és kiomelto, hogy a fővárosi 
Szabadelvű Párt mentesíti magát min
denféle forradalmi visszaemlékezéstől. 
Élesen támadta a kormányt, hogy a 
Wolff-párt obstrukciójdra való hivatko
zással tagadta meg teljesítését annak a

Elhalasztják Ulain rész vény pőrének 
kecskeméti főtárgyalását

A msgidóxeti tanuk: Bethlen miniszterelnök, Seitovszkl 
külügyminiszter, Nagy Emil és Ullmann Adolf nem 
jelenhetnek meg — Uj tárgyalási napot tflz ki hétfőn 

a kecskeméti törvényszék
Ulain Ferenc nemzetgyűlési kép- 

viselő isemeretes beszéde miatt, 
amelyben a részvényügyekkel kap
csolatban a kormány több tagját 
panamával vádolta meg, a fő
ügyészség bűnvádi eljárást indított 
meg. A nemzetgyűlés a mentelmi 
bizottság javaslata alapján Ulain 
Ferenc mentelmi jogát felfüggesz
tette. A kecskeméti’ törvényszék 
hétfőn délelőtt 9 órára, tűzte ki a 
szenzációs bűnügy tárgyalását

A főtárgyalód azonban elmarad 
és a törvényszék új főtárgyalási 

napot fog holnap kitűzni.
A főtárgyalás elmaradásának oka 

az, hogy a, tanuk egy része betegen 
fekszik, mások pedig külföldön tar
tózkodnak.

Tanúnak idézték be Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnököt is, 
aki azonban elfoglaltságára hi
vatkozva nem fog megjelenni a 

tárgyaláson.
A miniszterelnök hír szerint azért

(iízmÉrsezés ö.íe nwg Oreskomné unokohuMt 
o hivatalos vegyészen mesilapítös szerint 

Oreskovicsné csak a haléi beállta után ejtett a hullán 
sebeket — Február 16-án tárgyalják Oreskovicsné 

bűnügyét
Az utóbbi évek szörnyűséges bűncse

lekményei között jelentős helyen áll a-, 
az ügy, amelynek Oreskovics Bagumilné 
a vádlottja. Tudvalovő, hogy tavaly 
Oreskovicsné Váci-utca lakásának kony
hájában halva találták Raffersbcrger 
Irmát, Oreskovicsné unokanővérét, aki
nek a mellén és basán vágástól emlő 
hatalmas sebek tátongtak és a konyhába 
a gázömléstől a hatóság emberei csak 
hosszas szellőztetés után tudtak beha
tolni. A nyomban megindított rendőri 
vizsgálat folyamán a gyanú OrcsAcoidcs 
Rogumilnéra terelődött, akit csak napok i 
múltán egy budai szállóban találtak 
meg.

Oreskovicsné kihallgatása alkalmával 
elmondotta, hogy mdr a nővérét a kony
hában halva találta és nyilvánvaló, hogy 
a gázömlés ölte meg. Affól való félel
mében, hogy a gyilkossággal Őt fogják 
megvádolni, fel akarta darabolni a hul
lát, hogy eltüntesse, de ettől a munká
tól annyira megrémült, hogy elmenekült 
és elbujdosott.

Oreskovicsnénél megtalálták a meg
gyilkolt ékszereit és ezért a budapesti 
királyi ügyészség rabló gyilkosság elmén ; 
vádat emelt az asszony ellen.

A napokban érkezett meg a törvény-! 
székro az országos vegyészeti állomás 
szakvéleménye, amelyben lány Gyula 
dr, fővegyéjj'4 megállapítja, hogy I 

belügyminiszteri ígéretnek, amely sze
rint a névjegyzékek kiigazítását a kor
mány egy egyszakaszos javaslat be
nyújtásával akarta lehetővé tenni. Be
szédét így fejezto be:

— Minden körülmények között ott kell 
lennünk a parlamentben és nem szabad 
engednünk, hogy a fajvédők azt a sza
bad agitáció színterévé változtathassák.

Lipták Pál a szociális kérdésekre hívta 
fel a párt figyelmét. A Klub tagjai 
végül egyhangúlag csatlakozásukat je
lentették be a fővárosi Szabadelvű Párt
hoz.

nem megy el Kecskemétre, mert az 
utat hiába is tenné meg — a leg
fontosabb tanuk az ő megjelenése 
ellenere sem tanúskodhatnának — 
betegségük, vagy külföldi1 tartóz
kodásuk miatt

Tanúként kell kihallgatni 
ugyanis Scitovszky Tibor kül- 

minisztert is,
aki azonban — mint ismeretes — 
Semmeringen súlyos betegen fek
szik.

Beteg a tanúként beidézett Ull
mann Adolf báró is,

a Hitelbank elnökigazgatója, AJ 
másik

fontos tanú Nagy Emil, volt 
igazságügyminiszter pedig Lon

donban tartózkodik.

Minthogy nélkülük érdemlegesen 
tárgyalni nem lehet, a törvényszék 
a tárgyalást elnapolja és új termi
nust kénytelen kitűzni.

Raffersberger Irmát gázmérgezés ölte 
meg és a késtől eredő sebeket csak a ha
lál bekövetkezése után ejtették rajta.

A b’inper tárgyalását február lóra 
tüzto ki Kraysell táblabiró tanácsa és 
az előreláthatóan két, napig eltart. Az 
elnök részéről intézkedés fog tör
ténni, hogy a terembe nőket ne bocsás
sanak be.

Szomaházy István úgy a maga, 
mint egyetlen leánya, Elly nevében 
megtört szívvel, tanácstalanul az 
Isten akaratában, jelenti, hogy 
szerencsétlen, örök mártiromságot 
ért felesége

Szomaházv Is! ánné 
született Szigeti Jolán 

e hónap 18 ún 30 éves 1 ázasélet 
után, melynek minden pil’anatát 
családjának szentelte, hirtelen vhz- 
szaszárnyalt szeretett fiához.

Részvétlátogatások mellőzését kér
jük.
A temetés időpontját később kö
zöljük
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Uosfirntip dilutdn temették el 
KodelkniieiitesmestermejtiildIttestrÉszelt 
A tölgyfa uccai bünoer Iratai az ügyészségen - Léde- 
rerná feiaujtő s sogor bűnrészes — A polgári ügyészség 
Léderer kínaiig fásának aktáit kéri a csendörségtöl 

U abb házkutatás a Tölgyfa uccában

A halálparagrafus alapján
Lédererné ellen

ről, Schwarz Mici közismert, alakja volt 
a becsi éjszakai világnak. Szereplése 
már kora ifjúságában kezdődött egy 
Pratorsirassei mulatóban, ahol cukrász- 
'oány volt. Ekkor még csak tizenhárom 
éves volt. Állását azért kellett otthagy
nia, mert viszonyának következményei 
már szemmelláthatóak voltak. Néhány 
hónapig ezután nem volt sehonnan be
jelentve, majd a Wiedener Gürtel egy 
zenéskávéházában női pincár lett Ez
után még több éjszakai mulatóhelyen 
volt alkalmazásban, míg 1914-ben kije
lentette magát a rendőrségen, hogy 
Győrbe utazik. A háború kitörése után 
a bécsi Colosseum ismét bejelentette, 
hogy Schwarz Mária ott pincérnői al- i 
ka!mazásban van.

Utolsó kijelentőlapja 1917-ben kelt. Eb
ben azt írja, hogy Pozsonyba költözik. ' 

Vasárnap délelőtt egyébként detakti-j 
vek újabb kutatást taitoltak a Tölgyfa- I 
utca 4. számú lakásban. Újabb bűnjelet 
azonban nem találtak. A katonai ügyész- 
ség. a rendőrséggel együtt a napokban 
újabb holyszini szemlét fog tartani. j

vizsgálati 
Gusztáváé 
rablóg yil- 

bűnrészessé g-

folyik az eláárás
A tölgyfauocai borzalmas gyilkosság 

bűnügyének súlypontja a mai nappal 
már áthelyeződött a királyi ügyészség
re. Makay ügyészségi alelnök ma délelőtt 
tanulmányozta át a krimianliszt lkában 
is ritkán álló bűneset hatalmas irattö- 
raegót. ügy látszik, hogy a hírlapok tu
dósításai /duóiról sem tudók visszaadni 
n borzalmaknak azt a sorozatát, amelyet 
nz akták hivatalos tilzetcsséggel sorol
nak fel.

Makay ügyészségi alelnök, aki u rab- 
lógyllkossági ügyek specialistája, az 
iratok tanulmányozása közbon annyira 
fel volt háborodva a borzalmas részle
te,kon, hogy ezeket mondotta:

— Életemben me g ilyen rémségéé eset
tel nem volt dolgom. — Tény az. hogy 
Kodclka holttestének feldarabolásáról 
szóló jegyzőkönyvek reális adatai lénye
gesen meghaladják a ponyvaregé nyír ók 
fantasztikus kitalálásait, is.

Makay ügyészségi alelnök 
indítványában Léderer 
Schwarlz Miéit egy rendbeli 
kossdgban való felbujtói 
gél, Léderer Sándort pedig bílnsegédi 
bű nr eszessé gg-l vádolta meg. Az ügyészi 
felfogás szerint tehát a bűncselek
mény legsúlyosabb ódiuma a bestiális 
asszony lolkiismeretét terheli, mert mint 
értelmi szerző, ő tervolte ki a gyilkos
ságot. ő adta meg nz impulzust annak 
végrehajtására és férje csupán mint 
fizikai tettes működött közre a szeren
csétlen hentesmester meggyilkolásában. '

Az ügyész ezek szerint a bűntetőtfir- . 
vénykönyv 278-ik paragrafusa alánján 
indítványozza Lédcrern* ellen a bűn
ügyi vizsgálatot és vizsgálati fogságot 
és ez a paragrafus az. amely kötéláltali 
halálbüntetést ír elő a súlyosabb ese
tekben.

A mai napon már intenzivebb lépések | 
történtek meg abban a' irányban, hogy i 
a csendőr! és polgári ügyészség párhu
zamosan járhaa on el.

Az ügyészségi alelnök javaslatot tett i 
nrra nézve is, hogy a vizsgálóiró hiva
talosan keresse meg a csendőrkerületi 
ügyészséget. hogy küldjék meg a gyil
kos csend őr főhadnagy vallomásairól fel
vett. jegyzőkönyveket. Illetve, azoknak 
hivatalon másolatát. Az ügyészi előter
jesztés szerint azért, van szükség erro, 
hogy amennyiben a gyilkosság egyes 
mozzanataira nézve eltérés vagy ellent
mondás forogna fenn, úgy Lédarer 
Gusztávot kísértessék át a Markóuocai 
fo"bá’ha hogy ott. szembesítaé-k felesé
gével és fivérével.

Az ü'ryés’sé? az iratokat előrelátha
tóan már holnap átteszi fíublcs .Tonő 
vizsgálóbíróhoz, aki azonnal a legszé
lesebb körbon nagy apparátussal in
dítja meg a bűnügyi vizsgálatot.

Itt említjük meg. nőm felöl meg a va
lóságnak. hogy Léderer Gusztáv a ször
nyűséges bűncselekményért a felelősé
get a feleségére akarja háríitani. Mint 
értesülünk. Léderer csupán a saját sze
replőét illetően tett vallomást és fele
sége ténykedéseit csak haloványan érin
tette. de vallomástóteléhon sehol kiilö- • 
nősebb vádakkal nem lépett fel az asz- 
szony ollou.

Lóderornek kihallgatásával egyébként1 
a csendőriVryészsÓg még nem készült el i 
teljesen, mert Léd-mert, naponként ki
hallgatják és minden alkalommal olyan 
mozzanatokat világít meg vallomásával, 1 
amelyek részletesen eddig még nincse
nek ‘

I

tisztázva.

A 
kát

Léilererné bécsi életéből 
reudőrség ma újabb érdekes adato- 
kapott Léderer Gusztáváé olőólctő

Az Andrássy-uton
egy 3 nyílású

uccai helyijég 
é’ad' ..o\ebb(t Gndler, 
András*^ üt 56. elefón I&9 72

Walkó miniszter 
a Máv. külföldi köUsönakGiójáról 
Csaw. ősszel merülhet ser a kölcsön felvételiére, amikor 
elkészül a Máv. részletes programja — A szanálási terv 

üehei'övé teszi a kölcsön felvitelét
Politikai körökben az utóbbi időben a 

legkülönbözőbb külföldi kölcsönakciók 
. hírét kolportáljúk. A bevallottak pé’.- 
( dául tudni vélik azt i«, hogy a MÁV 
legkésőbb márciusban perfektuálni fogja 

1 azt a külföldi kölcsön tervet, amelynek 
I végrehajtására Bethlen István gróf és 
Káliig Tibor annak idején Londonban 

I felhatalmazást nyertek. A MÁV kül
földi kölcsönakcióját természetesen ösz- 
szefüggésbe hozták az Államvasutaknak 
korcskedelmi vállalattá való átszervezé
sével és azal a ténnyel, hogy nemrégiben 
jelent meg az átszervezést eszközlő 
niszteri rendeletnek a végrehajtása.

Ez ügyben nagához Walko Lajos 
re; kedelmi miniszterhez fordultunk 
világosítóéért.

mi-

ke
fél-

Walko miniszter

a MÁV 
zott:

kölcsönakciójáról igy nyilatko-

szanálási terv tényleg lehetővé— A
teszi, hogy a kormány a reparációs bi
zottsághoz fordulhasson a MÁV va
gyonának az általános zálogjog alóli 
mentesítése érdekében abból a célból,

A közvélemény szava
„Nem kell külföldi sörS

bármely külföldi markát felülmúl!11 
Állandóan friss Csapolásban a kővetkező helyeken: 
Beiyúrcsl Söröző Vili, Rákóczi ut 1
.író Dénes, IV, Vámház körnt 18
Elő József, VII, Thököly ut 4
Erdélyi Borozó, VI, Dalszínház u. 8
Frenrefsz István, i, Génért ntm
K?SZéy Vince, VU, Rákóczi nt 44
Posch Ferenc, VII, Dohány ucca 20
Posch Károly, vm, .iözsoi körút s

utján a tölgyfauocai 
szerencsétlen áldoza- 

Ferono houtosmestert. 
között megjelent Ko- 
felcsége, két nővére, 
barátai, a Hentes és 

Ben dér József

Erro a szemlére a gyilkos házaspárt is 
elviszik és újból megismételtetik velük 
a gyilkosság lefolyását. Lederer főhad
nagyot ezután fogják Miskolcra szállí
tani, ahol a katonai tőtárgyalást néhány 
hét múlva meg fogják tartani.

A temetés
A kereposi-utj temetőben vasárnap 

délután többször ember gyűlt össze, hogy 
elkísérje utolsó 
rablógyilkosság 
tát: Kodclka 
A gyászolók 
dclka elvált 
a fivére, volt 
Mészáros Ipartársulat 
alelnök vezetésével, továbbá törzskávé
házának: a Scheiring-kávéháznak sze
mélyzete, vendégei, sőt kedvenc cigánya. 
Hóna Gérzn is a bandájával.

Bent a halottasházban egész koszom- 
erdő emelkedett, melyek között különö
sen kivált egy hatalmas fehér rózsa
koszorú, szalagján a következő 
Írással:

Szeretettel elvált férjemnek 
Kodelka Ferencné.

gyászszertartást L is? liter Ákos,

fel-

A
józsefvárosi Mária Teré^ia-téri templom 
plébánosa fényes papi segédlettel vé
gezte, majd a józsefvárosi plébánia dal
kara énekelt el néhány gyászdalt.

Ezután megindult a koporsót vivő ko
csi a sirhoz. A kocsi előtt a Hentesipar- 
társulat lobogóját vitték. A sírnál ba
rátai nevében Kronsteln Józ.sfe búcsúz
tatta el a halottat. Utána a Hentosipar- 
társulnt dalkara énekelt.

Kodéi kának a családja egyik, legelőke
lőbb díszsírhelyet vásárolta meg. J

I hogy igy arra kölcsön legyen felve
hető.

— Ezzel a joggal előreláthatóan 
élni is fogunk, de nem egy közeli 

időben.
Előbb tudni kell ugyanis, hogy mire 
van tulajdpnképen ha’adéktalanul 
szüksége a MAV-nak és milyen tervek 
megvalósítását lehet későbbi időpontra 
elhalasztani.

— Ezidőszerint azonban
a MÁV még nem készít munkapro- 

grammot,
mert részletes munkaterv készítése ma 

csak célszerűtlen és rossz volna — a 
kialakulatlan gazdasági viszonyok 
miatt.

A MÁV muúkaprogrammjának el
készítésére az év második felében ke
rül a sor, akkor lesz tehát időszerű 

a kölcsön kérdése.
Walko Lajos kereskedelmi miniszter 

kijelentései szerint tehát csak őszre vár
ható a MÁV külföldi kölosönének effek- 
tuálása.

I
Ptor JüBOS, Vili, Népszínház n. 80

Patz Antal, VI, Hajós uccu 31

Stefúnlu-Etterem VI, Teréz körút 15

Sturnt Ferenc, Berlini tér 4

Szabó Lajos, VII, Rákóczi ut 88

Szt. Istvűn-Étterem Alagút neoa 5 

Winkier István, Margit körút 2
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Mcd. umv.
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soványiíó-fea
Biztos hatású, igen kellemes ízű. telje
sen ártalmatlan. Életmód megváltozta
tása nélkül, állandó súlycsökkenés mel
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Kereskedő éj Iparos újság
A forgalmi-adózás 

marsallbotja
az első pénzügyminiszteriemi érte
kezleten a mezőgazdaság’ érdek kép
viseleteinek kezében volt. A keres
kedelem és ipar meglepődve, szinte 
megdöbbenve állott szemben azzal 
az egyoldalú fölényeskedéssel, 
mellyel a mezőgazdasági érdekkép
viseletek delegátusai a kereskede
lem és ipar kívánságait kezelték. 
A forgalmi adónak a vámnál és a 
termelőnél való behajtására irá
nyuló kérelem — úgylátszott — tel
jesen megbukott az első pénzügy
minisztériumi ankéten. S annál kí
nosabb yo.lt a mezőgazdáknak ez a 
merev, elutasító álláspontja, mert 
lüszen a kereskedelem és ipar kép
viselői csupán a kereskedelem és 
Ipar forgalmi adójának rendszer
változását követelték, — ami el
végre a mezőgazdáknak közömbös 
lehetett.

Az első pénzügyminiszteriüiml 
ankét mégis azzal a szomorú tanul
sággal zárult, hogy a mezőgazdák 
nem elégszenek meg a maguk adó
zási privilégiumával, hanem privi
légiumra tartanak igényt agban az 
irányban is, hogy . a pénzügymi
nisztériumnak előírják a többi gaz
dasági osztályok megadóztatásá
nak módját.

A mezőgazdák' marsallbotja. ön
hitt, gúnnyal vezényelt az első an
kéten s a pénzügyminiszter teljes 
fegyelmezettséggel rendelte magát 
alá ennek a vezényletnek. Már-niár 
úgylátszott, hogy a mezőgazdák 
Napóleon nélküli hadseregének köz
katonái valóban teljes szabadság
gal szedhetik elő tarsolyukból a 
marsallbotot, ha a kormánynak, 
vagy valamelyik szakminisztérium
nak diktálni akarnak. De szeren
csére az utolsó pillanatban mégis 
jobb belátásra jutott a pénzügy
miniszter .A második ankéten meg
hallgatta a kereskedelem és ipar 
statisztikai adatokkal támogatott 
szakszerű felvilágosításait s hozzá
járult; a forgalmi adózásnak ólyan- 
irányií reformálásához, melyet az 
érdekeltség egyhangú kívánsága 
már hosszú idő óta sürgetett.

De más meglepetéssel is szolgált 
a pénzügyminisztériumban megtar
tott második adóügyi ankét. Mert 
míg az első ankéten a mezőgazda
ság marcalijai valóságos távszónok 
latokban élvezték ki az olcsó siker 
dicsőségét, addig a második anké
ten, — ahol a szakszerű felkészült
ségnek fegyvereivel kellett yojna 
az ellentétes véleményeknek meg
mérkőzniük, — a mezőgazdák kép
viselői már távollétükkel tüntettek. 
Ütközet nélkül feladták a csatát, 
s a Hőfcr-jelentések kifejezésével 
élve: taktikai okokból megszakítot
ták az érintkezést az ellenféllel.

A forgalmi adó reformja most 
már biztos mederben fog haladni a 
maga útján a megvalósulás felé. A 
mezőgazdák Napóleon nélküli had
seregének közkatonáiról pedig 
végre beigazolódott, hogy a marsall- 
botot ugyan ott hordja mindegyi
kük a tarsolyában, de marsall- 
boton kívül nincsen a. tarsolyukban 
semmi.

Legjobb minőségű 
férfi- és nSiszBvetek 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

friedmanh farkas 
divatáruháza VII., Király ucca 11. sz. 
Eladás nagyban és kicsinyben II

Donáíh JenS fis Társa
Budapest, IV. Petőfi Sándor ucca 11 

S. addington A Co Ltd 
londoni ppaztőgyári 
cég vezérképviBelői

A pénzügy miniszter hozzájárult 
az osztrák forgalmiadórendszer 

bevezetéséhez
Julius elsején lép életbe au új rendszer — As érdekképvise
letekre bízták a reform ellíkésxitését — A kisipar jelentékeny 

könnyítéseket kap
Legutóbbi számunkban részletes hely

zetképet, adtunk arról az ankétről, ame
lyet Hűd János pénzügyminiszter leg
utóbb a forgalmi adó reformja tárgyá
ban tartott, s amely részben a megje
lentek nagy száma, részben pedig a 
mezőgazdasági érdekeltség kiküldöttei
nek obstrukciős beszédei miutt teljesen 
eredménytelenül végződött. A kereske
delmi és ipari érdekképviselőtök kikül
döttei egyáltalán nem jutottak szóhoz, 
s így nem voltak abban a helyzetben, 
hogy javaslataikat, előterjeszthessék.

Okulva a tett tapasztalatokon, Búd 
János pénzügyminiszter pénteken az or
szág hat vezető érdekképviseletének ki
küldötteit kérte magához, s már eleve 
gondoskodott arról, hogy az értekezlet 
eredményes munkát végezhessen.

A Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara, a GYOSz, az OKTSz, az. Orszá
gos Ilparegyesület és a Baross-Ssövet- 
ség és az, OMKE ugyanis, amely testü
letek a sziikcbhkörii tanácskozáson részt 
vettek, olyan mcgliivót kaptak, amely
ben a tanácskozás anyaga szorosan pre- 
clzirozva van. E meghívókban ugyanis 

a

I

azt közölte a pénzügyminiszter, hogy 
tárgyalást.

„a lehető legkoukrétebb formában 
arra a kérdésre kívánja öszpontosf- 
tanl, hogy mi várható a behozatal 
alkalmával lerovandó forgalmi adók

ból".
Arra kérte tehát a pénzügyminiszter 

a meghívottakat, hogy a tárgyaláson 
erre a kérdésre vonatkozó részidős ter
vekkel, statisztikai számításokkal, kimu
tatásokkal, szükségesnek vagy helyes
nek vélt adókulcsokkal stb. megiudokolt 
javaslatokat tegyenek és általában az o 
téren egyébként érdekelt, de külön meg 
nem hivott érdekképviseleteknek erre a 
kérdésre vonal kozó óhajtásait is terjesz- 
szék elő.

A pénteken megtartott sziikebhköru 
tanácskozás teljesen beváltotta a minisz
ternek és a vezető érdekkép visel eteknek 
a várakozását, amennyiben az, eléje tű
zött feladatokat teljes sikerrel megol
dotta.

Mindjárt az, értekezlet elején bizto
sítva volt az értekezlet munkájának a 
sikere Und János pénügyminisztev kije
lentései folytán, aki 

közölte a megjelentekkel, hogy haj
landó hozzájárulni az érdekeltségek 

által egyhangúan sürgetett re
formhoz, s csupán az a kikötése van, 
hogy az előirányzóit HMI millió 
aranykorona bevételt biztosítva 

akarja látni.
A biztosítékok tekintetében a minisz

ter most már nem beszélt arról a múlt
kori un kúton; hangoztatott kívánságáról, 
amely a biztosítékokat az egyes szakmai 
csoportok vagyoni garanciájában jelölte 
meg, hanem megelégedett azzal az 
egyetlen lohotségos biztosítékkal, amely 
a statisztikai adatok megbízhatóságában 
s a bohozotal és belföldi termelés állan
dóságában; rejlik. Azt kívánta tehát, 
hogy az értekezlet a beliozatli és terme
lési stilisztikái ndutainak alapulvétele 
mellett tegyen, javaslatot arra vonat
kozólag, hogy a. vámnál és belföldi 
gyártási helynél egyszerre lerovandó 
forgalmi adónál milyen kulcsot, kell al
kalmazni avégből, hogy az előirányzott 
100 millió aranykorona biztosítva legyen.

Tekintettel pedig ara, hogy egy uj 
rondezorro való áttérésnél vulamely 
biztonsági koefficiensről is gondoskodni 
kell, a miniszter arra kérte a megjelen
teket, hogy :> számítások megtételénél 
no 100 millió, hanem 120 millió arany
korona bevételt vegyenek alapul. Egy
ben Ígéretet is tett a miniszter iirru 
nézve, hogy

ha « megállapítandó kulcsok alkal
mazása^ mellett a rorgalmiadólM vé

tel az előirányzott összeget lénye
gesen meg fogja haladni, ez esetben 

a kulcsot le fogja szállítani.

A miniszter ezen kijelentései ntúic a 
budapesti Kereskedelmi és Ipax’kamara 
nevében Szegő Ernő dr. terjesztette elő 
a behozatali statisztika adatait. A pénz
ügyminisztérium részéről Szabúkg Ala
jos államtitkár szintén készített egy ki
mutatást, amely részben egyezett, sok 
részben azonban eltért az érdekképvise
leti kiküldöttek adataitól. A megjelen
tek mindegyike elkészítette azokat a 
részletes összeállításokat, amelyeknek 
ismeretére a miniszter meghívójában 
súlyt helyezeti, s az eltérések a rövid 
párbeszédekben folytatott tanácskozások 
során hamar tisztázódtak. Az összes 
adatok egybevetéséből most már a kö
vetkező adatok állapíttatlak meg:

Magyarország évi behozatala annak 
dacára, hogy csak az, 3924. év első tiz 
hónapjának az adatai vannak feldol
gozva, megközelítő pontossággal évi 7011 
millió aranykoronára tehető. A vámnál 
Szelendő forgalmi adóból várható be
vétel kiszámításánál azonban nem lehet 
az egész 700 milliót alapul venni, mert 
a vámmentes áruk egy tőszó egyáltalán 
nem fizet forgalmi adót (igy- pL a nyers 
fonál, mely közvetlenül a, szövőgyárba 
kerül, s azt már csak kéez termék alak
jában hagyja el), másik része pedig, 
aminő pl. a tüzil'a, a behozatal alkal
mával, mint vámmentes áru, szintén 
nem fizet ugyan forgalmi adót, a további 
belföldi forgalomban azonban, tehál a 
kiskereskedőnél már forgalmiadóköteles 
áru,

A 700 milliót kitevő behozatali érték
ből tehát vámmentes és igy részben tor- 
galmiadómcntes áruk 
vonni. Az érdekeltség 
behozatalból 25—27%, 
adu la i szerint azonban 
mentes árukra, s 
vábbi folyamán ez az utóbbi adat szol
gált alapul, sőt a bevételek biztosítása 
szempontjából még azt is felemelte a 
miniszter, s végeredményben a számítá
sok évi 600 millió behozatalnak */* részére 
vagyis 400 millió koronára alapíttattak.

E számítás szerint a. vámnál 12 millió 
aranykoronának kellett volna az 1924. 
évben befolyni, Vargha Imre államtit
kár számítása szerint, azonban csak 
8’/:—9 millió korona folyt be.

értéket lo kell 
adatai szerint a 
a minisztérium 
35% esik vám- 

a tanácskozások to-

az értekezlet feladat az volt, iK’gy 
megállapítsa azt a felemelt kulcsot, 
amely a vámnál fizetendő forgalmi 

adóra alkalmazandó lesz. 

Ezt természetesen csak a vámtarifa 
összes tételeit sorra, véve lehet meg
állapítani, amely munkával a sziikebb- 
körii tanácskozás nem foglalkozhatott, 
hanem e munkálatok elvégzésévlc a 
megjelent érdekképviseleteket a buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara voze- 

| fősével bízta meg.
Irányadóul a miniszter csupán azt je

lölte meg, hogy o kulcsnak 5—10% kö
zött kell mozognia. Egyébként a vám
nál fizetendő forgalmi adókból várható 
jövedelem összegének kiszámítása nem 
is lesz a kamarai bizottság feladata, s 
igy annak egyelőre nem is kell adókul
csokat. kombinálnia, hanem a jelenlegi 
helyzetet kell lerögzítenie, a aszerint, 
hogy valamely áru két vagy három ké
zen megy-e keresztül. 6, illetvo 9%-os 
kulcsot kell feltüntetnie. E nyers adatok 
alapján az adókulcsnak végleges meg
állapítását a miniszter magúnak tartja 
fenn.

Szó volt az értekezleten arról is. hogy 
a gyakorlatbau a forgalmi adót nem 
a számlaszerintt érték szőriül, hanem a 
vám bizonyos százalékában kell leróni, 
ezt n javaslatot azonban, mint antiszo
ciális tervet, az értekezlet egyhangúra 
elvetette.

í Nehezebb munka volt a belföldi íc*

nielés adatainak a. megállapítása, amely 
termelési statisztika hiányában csak 
hozzávetőleges becsléseken alapulhat.

Nagymagyarország termelésének érté
két 3.4 milliárd koronára bocsülték, 
Csonka m a gyár országra tehát 2 milliárd, 
illetvo az 50%-ok értéknövekedést Is te
kintetbe véve 3 milliárd aranykorona, 
esnék. Ha ezt az összeget 1 milliárdra 
redukáljuk is, n. hazai termelésből 3% 
mellől! 80 millió koronának kell be
folynia.

Abban az esetben tehát, ha az Ara 
csak egyszer, a vámnál vagy a termelés 
helyén fizetne forgalmi adót, 3%-o« 
kulcs melléjt a következő bevételeknek 
kell előállóni:

Import ár ük után
Hazai termelés után 
Rópafovgalmi adóból 
Állatforgalmi adóból 
Szabadfoglalkozások adója

12 millió
30 millió

1 millió
8 millió
1 millió

Három százalékos kulcs mellott tehát 
52 milliót, tenne ki a forgalmi adó össz- 
hozadéka, amiből következik, hogy

a forgalmi adó kulcsának 5~51.»%.ra 
való felemelése teljesen biztosítja 
azt a 100 millió aranykorona bevé
telt, amely a költségvetésben előirá

nyozva van.

Az értekezleten megejtett és kölcsö
nösen ellenőrzött, s különböző biztonsági 
koefficiensekkel is bőven ellátott szá
mításoktól tehát kétségtelenül kitűnik, 
hogy a forgalmi adó reformja az ál- 
lamkincslár érdekeivel is a lefttoljesebb 
harmóniában van, s így a reformnak 
semmi som. állhat útjába.

Miután pedig c pessziuiisztikus szá
mításokban és a bőven alkalmazott biz
tosítékokban a pénzügyminiszter is ele
gendő garanciát Iái,

a forgalmi adó reformja eb ilejs már 
megvalósítottnak tekinthető.

Most már csak n kamarai bizottság 
feladata, hogy a részletes számító*! 
munkálatokat a statisztikai hivatallal 
egyetértésben sürgősen elvégezze. Ezek 
a munkálatok természetesen több hetet 
vesznek igénybe, s igy a reform csak 
1925 július 1-én fog életbe lépni.

Külön ki kell emelnünk azt a nagy 
megértést, amelyet Búd János pénzügy
miniszter a kisiparral szemben tanúsí
tott akkor, amidőn e klsexisztenclált 
adóterhének, lényegen csökkentésére tett 
igeretet. Ezek a kisebb ipari termelők 
általányozás útján fogják a forgalmi 
adót, az általuk létrehozott érték utáu 
leróni, s ez az adóteher a miniszter 
ígérete szerint lényegesen kisebb lesz, 
mint a mai adószolgáitatá--.

FIGYELNI! ÚJ M!

EMIL V
KÖZP. IKOUÁI

VI, Berlini tér 3
Wes térni lizletMetoa éthcly ríva
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Szemlélődés
A községi ilzemek

felülvizsgálása szerencsésen meg
kezdődött és állandóan folyamatban 
van. Az egyes bizottságok nagy 
buzgalommal és odaadással kutat
nak az üzemek rejtelmes labirintu
saiban s a felfedező körút ered
ményeiről már számos közlemény
nyel örvendeztették meg a nyilvá
nosságot. örömmel látjuk azt a 
buzgalmat, mellyel a fölülvizsgáló 
bizottság az egyes üzemek rentabi
litását, technikai fis kereskedelmi 
vezetését bírálja s örömmel veszünk 
tudomást azokról az üdvös refor
mokról is, melyek a vizsgálat nyo
mán s annak eredményeképpen bi
zonyára meg fognak valósulni. Ha 
azonban azokra a nyilatkozaokra 
és haiározott ígéretekre gondolunk, 
melyeket illetékes helyekről hallot
tunk a nem közérdekű és így feles
leges üzemek sürgős megszünteté
sére vonatkozólag: akkor mégis 
némi csalódással kell fogadnunk az 
ellenőrző bizottság működését. Csa
lódással, mert éppen azoknak az 
üzemek uek felülvizsgálásáról hal
lunk híreket, melyeknek nem cél
szerű átszervezését, hanem teljes 
megszűntetését kívánjuk. Fel kell 
vetnünk azt a kérdést, hogy miért 
van szükség vizsgálatra és refor
mokra olyan üzemeknél, melyek ál
lítólag halálra vannak ítélve s 
miétr van szükség üres ígéretekre 
ezeknek az üzemeknek a megszün
tetésére vonatkozólag, amikor a 
halálos ítélet végrehajtása helyett 
az ellenőrző bizottságok életmentő 
inyjekciókkal kísérleteznek. Bizto
síthatjuk a kormányt s a kormány
biztos urat, hogy az ellenőrző bi
zottságok működésével a felesleges 
üzemek megszüntetésének 
még koránt 
kereskedelem 
ben ellenőrzi 
dérét.

___ _______ ügye 
Hincaen befjezve s a 
és ipar a legélénkeb- 
az ígéret-üzem műkő-

A gyáripar és 
a kisipar 

megoszlására élénkadóterheinek
világot vetnek azojk a statisztikai 
adatok, melyek a legutóbbi for
galmi adóankétou kerültek tárgya
lásra. Ezek az adatok azt tanúsít
ják, hogy a gyáripar 16 millió és 
a kisipar 8 millió aranykorona for
galmi adót fizetett az elmúlt évben. 
A gyáripar forgalmi adója tehát 
mindössze kétszer annyi, mint, a 
kisiparé s így a kisipar jelentősége 
nemcsak államfentartási, hanem 
kincstári szempontból is sokkal je
lentősebb, mint ahogyan azt gazda
ságpolitikusaink nagy része feltün
tetni szeretné. Megdőlnek tehát 
mindazok az érvelések, melyek az 
ipari kérdések intézésénél a gyár
ipar érdekeinek a kisipar érdekei
vel szemben való nyomatékosabb 
figyelembevételét kívánják. A kis
iparnak ez a jelentékeny adózási 
teljesítménye végre meggondolásra 
kell hogy bírja az illetékes ténye
zőket s szükségszerűvé teszi bizo
nyos konzekvenciák levonását. Az 
a kisipar, amely ilyen áldozatokra 
képes az adózás terén, jogggal el
várhatja, hogy az állam iparpár- 
tolásl akcióban is méltányosabban 
kapcsoltassák bele. 2200 aranykoro
nát irányzott elő a kormány ezidei 
költségvetése a kisipar pártolására, 
s mi kíváncsiak volnánk megtudni, 
hogy különböző címekkel és ürü
gyekkel a gyáripar javára hozott 
áldozatok összege a forgalmi adó
zás arányait figyelembe véve szin
tén csupán 4400 aranykoronának 
felel-e meg a költségvetésben. Kí
váncsiak volnánk ezt megtudni 
azért, mert, ha nem így van, akkor 
elképzelhető az a visszás helyzet, 
hogy a gyáripar pártolására a kor
mány éppen a kisipartól behajtott 
forgalmi adófilléreket fordítja.

Hoiczer Viktor, Budapest 
tkuvlii, arany. 4, e.Mmg.a.

Oy>r «. nkllr- IV. K.rolv HnrtH lo .Wml
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Enyhíteni kell 
a házbérfizetés sú yos feltételeit
A
és

részletfizetés engedélyezését, a szorzószám leszállítását 
a kincstári haszonrészesedés eltörlését követelik a bérlők 

Bródy Ernő dr., a Lakók Szövetsége elnökének 
nyilatkozata

A februári húzbérnogyed közeledése 
ismét fonyogetően érezteti hatását a fő
város és az ország lakosságának min
den rétegénél. A súlyos gazdasági viszo
nyok közepette egyre nyilvánvalóbb 
lesz, hogy a bérlők nem tudnak megbir
kózni a reájuk rótt torhekkol, s a kor
mánynak elodázhatatlan 
hogy a lehotőség határain 
nyitásokét eszközöljön.

Könnyítések tekintetében 
ismét

kötelessége, 
belül köny-

elsősorban

gondolata merült fel, melyei a Buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara a 
népjóléti minisztériumnak javaslatba 
is hozott, különös tekintettel arra, hogy 
a különböző pótlékokkal együtt az üz
lethelyiségek béro a februári negyed
ben már meghaladja az aranyparitás 
70%-át. A népjóléti miniszternek félhi
vatalosan megjelent nyilatkozata sze
rint eddig még nem volt alkalma, hogy 
a részletfizetésre vonatkozó kívánság fe
lölt érdemben határozzon, erre azonban 
úgy a kamarának említett előterjesz
tése, mint pedig a Lakók Szövetségé
nek beadványa módot fog nyújtani. Re
mélhető, hogy ez alkalommal a népjó
léti miniszter engedékeny magatartást 
fog tanúsítani annál is inkább, mert a 
változott viszonyok között semmiféle 
indoka sem lehet annak, hogy amidőn 
az üzleti élet minden vonalán előtérbe 
nyomul a hitelezés, ugyanakkor a bér
lők három hónapra legyenek kötelesek 
előlegezni a házbéreket.

A részlet fizetés engedélyezése nem je
lentene egyebet, mint azt, hogy 
lök csupán havonta előlegezik a 
lajdonosnak a béreket.

A szorzószáin leszállítása, s a 
túri haszon részesed és kérdésében

a bér- 
h(Í2tU-

kincs-

Bródy Ernő, a Lakók Szövetségének 
elnöke .

akció 
szűk-

orről, 
kifc-

az alábbiakban adta elő az érdekeltek 
álláspontját:

— A februári bérnegyed alkalmából 
elsőrendű jelentőségű van a szorzószám- . 
nak. A papírkoronának a világpiacon ' 
való értékeléso alapján a szorzószám 
jelenleg 15.100 korona. Ellenben a kor- 
inány még mindig fentartja az 1924 , 
augusztusra megállapított 17.000-cs szor
zószámot. A kormány azonban áttörte 
az elvet akkor, amikor a vámnál a vi
lágparitásos szorzószámra helyezkedik. 
A lakosság keserves viszonyai között 
indokolt és szükséges lenne, hogy a kor
mány a lakbér fizetésnél is a világpiaci 
kurzuson megállapított lényleges szor
zószámot alkalmazná.

— Súlyos megterhelteté8Í jelent a 
kincstári haszonrészesedés is, melyet 
vagy el kell törölni, vagy pedig rendel
tetésének megfelelően felhasználni. Az 
1917 novemberi lakbérrendcletbcvn meg
állapított 20%-os kincstári haszonrésze- ; 
aedést ugyanis az 1922. évi 17. te. 
60%-ra emelte fel azzal az indokolás
sal, hogy a kincstári haszon részesedés | 
alapja változatlanul az 1917. évi lakús- 
bérnogyedben fizetett évi bérösszeg. A 
házbéroknnk a vonatkozó új szabályo
zás szerint leendő felemelése alkalmával 
« szóban forgó részesedést is fel kell 
emelni ogyrészt azért, hogy ily módon 
a. közalkalmazottak lakpévzeinek növe
lésére megfelelő bevétel álljon rendel
kezésre. másrészt pedig azért, mert a 
megindítani kívánt lakásépítési 
céljaira felveendő kölcsönkamat 
séglete is biztosítandó volt.

De nemcsak az indokolás szól 
hanem a törvény maga is külön 
jezetten.

„A bázhaszonrészesedóhbol 20%-nak 
megfolelő, de legalább évi 60 millió ko
ronát kitevő összeg az alábbi § rendel
kezéseinek megfelelően a lakásépítési 
akció céljaira kibocsátandó kölesön töke 
és kamat törlesztésért szolgál."

A következő szakasz egy olyan új 
szervet iktat a törvénytárba, mely 
soha meg nem született, csak a papíro
son, a papirostörvényben.

A törvény 17. §-a így szól:
..Felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, 

hogy az építkezések előmozdítása érde
kében a Magyar Pénzügyi Szindikátus 
által a jelen törvény értelmében alapí
tandó szövetkezet jcl'álogkötvények ki
bocsátásával bízza meg."

költ-
2200

Hol van a Magyar Pénzügyi Szindi
kátus?

Hol van a Magyar Pénzügyi Szindi
kátus állal alapítandó szövetkozot?

Hol vannak a Magyar Pénzügyi Szin
dikátus részéről alapított szövetkezet 
által kibocsátott jelzálogkötvények?

Nincsenek sehol, do fonmaradt és meg
van a kincstári haszonrészesedés.

A következő törvény, az 1923. XXXII. 
két nevezetes újítást foglal magában a 
lakók terhére.

Míg addig a kincstári haszon részese
dés százalékát az 1917-os alapbér ará
nyában számították, az 1923-iki törvény 
a bórnegyedkor fizetett, bér 25. §-ban 
állapítja meg.

Továbbá megállapítja azt, hogy nem 
fizet kincstári haszonrészesedést az a 
háztulajdonos, ciki egy vagy két lakrészt 
magába foglaló épületben lakik. Az egy 

, vagy két lakrészt elfoglaló lakó fizet, 
de nem fizet a háztulajdonos. Ez a szo
ciális igazság. Még csak két adatot arra, 
hogy kincstári haszonrészesedés címén 
az állam mit vesz bo? A szanálási tör
vény előirányzata szerint az 1924. két 
félévben 11.6 millió — ami 197 milliárd, 
200 millió papírkoronának felel meg.

Az 1925. két félévre előirányzat: 45.6 
millió, ami 775 miliárd, 265 millió pa
pírkoronának felel meg. Hétszázhetven
öt milliárd. Közel egy billió. Hatalmas 
óriási összeg.

A tisztviselők lakbérpótlékának vi
szonylatban nevetségesen kicsiny össze
gén felül a törvény ezt lakásépítésre 
rendelte!

Ha nem építésre használ jók. a kincs
tári házhaszonrészesedést, akkor önnek 
nincs létjogosultsága, nincs jogcíme, 
nincs alapja, nincs szentsége, nincs ma
gyarázata és akkor a kincstári haszon
részesedést el kell törölni.

2200 arany boronával 
„támogató®** a Kormány 

a Kisipart
A most tárgyalás alatt álló 

ségvetési törvényjavaslat! 
aranykoronát irányoz elő a kézmű 
és kisipar támogatására, tehát 50 
aranykoronával keve«ebbett, mint 
az elmúlt évben.

Ezt a támogatást az alábbi szel
lemes indokolással kíséri a törvény
javaslat: a kémű és kisipar támo
gatósára szolgáló ezen hitelnek az 
előző költség-vetési évhez viszo
nyítva, tekintélyes csökkenése ab
ban leli magyarázatát, hogy a sza
nálási program végrehajtásával 
kapcsolatban az államháztartás ter
heinek könnyítése végett az eddig 
az állam által ellátott feladatok kö
réből ki kellett venni mindazokat, 
amelyeket a társadalom is magára 

, vállalhat, vagy amelyek a megvál- 
í tozott viszonyok között már egyál
talán nem időszerűek. így az 
ipari anyagbeszerző, termelő és ér>- 
tékesítő szövetkezetek (szakipari 
szövetkezetek) támogatása, vala
mint az egyes kézmű és kisiparo
sok támogatása is, ami a háború 
előtt a kézmű és kisiparra fordított 
állami kiadások legnagyobb részét 
emésztette fel, az í 924 :X VIII. tör
vény alapján működő Iparosok 
Országos Központi Szövetkezetére 
bízatott, melynek létesítéséhez az 
államkincstár 22 milliárd koronával 
járult hozzá.

A most előirányzott összeg olyan 
kezdeményezések támogatására fog 
felhasználtatni, amelyek kihatásuk
ban a kézmű és kisiparosok egy 
nagyobb körének szakmabeli érde
keit előmozdítják; az álami segély 
jelentősége nem annyira anyagi, 
mint inkább erkölcsi vonatkozás
ban fog megnyilvánulni, amennyi
ben a társadalom tevékenységét az 
állam érdeklődésének és elismeré
sének kifejezésére, juttatásával fo
kozott munkásságra buzdítja és a 
társadalom más rétegeit is az adott 
példa követésére serkenti.

Ezen hitelben foHnlr 
találni a kézmű és’ kisinar 
tenek tanulmányozása ‘ órdooj21 
végzett utazások Stsé^6^11 

adáSokíUkSee'eSnCk “"átkozó kt

A kisipar adóterheit 
a kormány is arány, 

talannak tartja 
a gyáripar Ifi mfilSé, a kizins. u 

millió forgalmi nSet 8
Unt “laSaVtíék 08 háztartást tártai,-- 
kok elpusztulása « a fotn-a.wfótz«2 
{ieszW mértéktt esőkként B2 Sg 
tormelöosztályok közül „ kisinlw ? 
tette logeúlyosabhan, 
közönség túlnyomó nagy i-énzo » 
mabb és fejl6ttcbb 
hézmuwurl cikkok használatáról £ 
olosObb gyáripari cikkek használatára 
volt kénytelen áttérni, aminek kövei- 
maradt “ ÍPai' nélkül

A kisipar nehéz gazdasági helyzete 
datóTa a kormány még sem volt kettő 
kímélettől az adótörvények meghozatala 
alkalmával a kísexiszteneiákkal szem
ben a a létminimumot is oly alacso
nyan állapította nmg, hogy a kisiparo
sok nagy része a kedvezményt nem él. 
vezhotl. Emellett a kisiparosokra rítt 
adóbeszedési teendők, a forgalmi a<li> 
cllrnőrzds. ni’l velük szemben lanusitoll 
baktató eljárás, a könyvvezetési kötele
zettség elrendelése s a kereseti és 'jöv, - 
f clmt adónak a bevallások figyelmen 
kívül hagyásával történt kivetése is 
csak a kisipari exisztenciák helyzetének 
további rosszabbodását idézte elő.

Az Országos Kereskedő és Iparos
szövetség évek óta sürgeti a kisipari 
kérdés megoldását, sőt a kisipar hely
zetének a javítása céljából saját esz
közeivel is mindent elkövot, a súlyos 
adóterhekon azonban csak törvényhozási 
intézkedéssel lehet enyhíteni. Éppen 
őzért követelte az OKISZ az adóstatisz
tika összeállítását, amely kétségtelenül 
igazolta volna, hogy a kisipar arány
talanul súlyos terheket visel.

A pénteki forgahniadóankétnek egyik 
» kótségtole- 

az elő- 
ainely feltevésünket 
s amelyből kitűnik, 

amidőn forgalmi adóban 
ész hatalmas gyáripara

legmegdöben több eseménye Lí 
níil ennek az adóstatisztikának 
terjesztése volt, 
teljesen igazolta, 
hogy akkor, c : 
Magyarország égé-----------------
évi 16 millió koronát fizet, a kisipar adó- 
szolgáltatása S*/»  millió koronát tesz ki. 
A fogyasztóközönségeben megfogyatko
zott., tőkeszegény és olerőtlenedctt kis
ipar tellát ugyanannyi forgalmi adót 
fizet, amennyi az összes külföldi import 
után folyik be.

Ezek az adatok nemcsak az ipari érde
keltséget fogják megdöbbenteni, hanem 
gondolkozásra késztették magát a pénz
ügyminiszteri is, aki ezen adatok halla
tára nem habozott kijelenteni, hogy ez 
az adózási aránytalanság fenn yc.n tart 
ható s ezen a megalkotandó reform ke
retében segíteni fog.

A kisipar kösönettel nyugtázza ezt a 
jóakarata ígéretet, n most már kíván
csian várjuk, hogy az adóstatisztikai 
felvételek további adatait is hozzák 
nyilvánosságra, amelyekből kétségtele
nül és végre, hitelesen kimutatható lesz, 
hogy az ország terhei mily arányban 
.oszlanak meg az ipar, kereskedelem és 
mezőgazdaság között. Azt hisszük, ezek
nek az adatoknak a világánál az egyes 
termelő osztályok gazdasági jelentőse
gének a megítélésében nagy eltolódósok 
fognak bekövetkezni.

KLINGER !G.
gyapíúszövet-gyáraí'iaJf.;

Neustadt an dór Tafelfickto
1. B. Jungbunama i. B. 

Kratzau i. B. Dalovitz i. B.

vezér képviselete Magyarország számára
Bécs, Zelinkagasse 4 

Pdrtolluk « hazai ipart I

pamutszöTet- és Wlteárunankeresketók
A Budapest — Warnsdorfi 
Pamutszövőgyár R.-Társ. 
egyedárusftói lerakala.
Budapest V, Zrínyi ucca 15 «
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A szanálás hatása i 
a gazdasági életre 
Vágó Jór.sef előadása ay.OKISa-ben

Az OKISZ legutóbbi tagértekezletén 
Vágó József, a Pcster Lloyd közgazda- 
náíd szerkesztője tartott előadást a sza- 
náJát> közgazidasAgi kihatásairól, külö
nösen az iparra és kereskedelemre 

°Az előadó a szanálás nyomán támadt 
gazdasági stagnáoiót főleg két körül
ménynek tulajdonítja. Az egyik az 
infláció, mely a. gazdasági javak való
ságos értékelésétől elszoktatta a keres
kedelmet, a másik pedig az ország fő
városának, illetve a budapesti kereske
delemnek túldimenzionálteága. A régi 
budapesti kereskedelem egy 20 milliós 
fogyasztási terület ellátására volt be
rendezve, a kereskedelem lehetőségeinek 
tehát a 8 millió lakosságú területen 
csökkenni kellett, különösen ha tekin
tetbe vesszük, hogy

a kereskedelmi vállalatok száma a 
fogyasztási terület csökkenése da
cára is emelkedett, sőt egyen keres
kedelmi ágakban a békebeli szám
arányoknak öt, hatszorosát is eléri.

arra pézvo vájjon az adós földbirto
kából mennyit hagy meg az állam. 
Nincs biztosítéka arra nézve sem, hogy 
az adós késedelme esetén a kihitelezett 
összeget a jelzálogul lekötött ingatlan 
elárverezése útján megszerezheti, mint
hogy még jelenleg is fonnál az árverési 
tilalom. Az árverési tilalom megszün
tetésén kívül azonban még

azt Is lehetővé kell tenni, 
hitelező megfelelő árverési 
nyábun magához válthatja 
lant, aminek jelenleg útjában áll az 
a körülmény, hogy a vármegyei 
mezőgazdasági tanács a földbirtok 
elidegenítését inog is tagadhatja.

hogy a 
vevő hiá- 
az Ingat-

lehetővé kell tenni továbbá, hogy a te 
lekkönyvbo a 8 százaléknál magasabb 
kamat is botáblázható legyen, továbbá, 
hogy a valutakölcsönök telekkönyvi 
feljegyzése lehetővé váljék.

A nagy totszéssol fogadott előadás 
anyagához dr. Rcisz Jenő a Nemzet
közi Kiviteli és Behozatali Rt. vezér
igazgatója szólt 'hozzá. Rámutatva a 
különböző államokban végrehajtott sza
nálási akció következményeire,

Jennek oka az, hogy a háború alatt az 
alkalmazottak nagy része önálló exisz- 
tonciát alapított az áruhiány miatt fog
lalkozás nélkül maradt kereskedelmi 
utazó a gazdasági életben szintén ön
álló exisZvencia alapítása utján kerestek 
elhelyezkedést, végül pedig a külön
böző konjunktúrák által tökéhez jutott 
elemek is saját vállalatukban értékesí
tik vagyonukat. A fogyasztási terület
hez képest tehát a kereskedelem túl van 
dimenzionálva.

Ugyanez a jelenség tapasztalható a 
hitelélet torén is s itt is elkerülhetetlen 
lesz a túlságosan elszaporodott pénz
intézetek számúnak fúziók útján való 
csökkenése.

Ezzel
Mzetnbon viszont 
is tapasztalhatók, 
hogy

Indokolatlannak találja azt, hogy a 
magyar szanálási akció nyomán sú
lyos gazdasági krízissel számolnak. 
Magyarországon ugyanis nem volt 
frankspekuláció, mint Bécsben és a 
külfölddel szemben való eladósodá
sunk sem olyan nagymértékű, mint 

Ausztriáé,

kedvezőtlen jelenségekkel 
kedvező eredmények 
így mindenekelőtt az,

megkötése után meg fognak nyílni s az i kvalifikálhat arra, hogy 
ország lakosságúnak nagyrészét kitevő iparos osztágly tápvize. 
földmívelő osztályok fogyasztóképossége xiu
nemcsuk hogy teljesen mértékben meg
maradt, hanem még fokozódott is, a 
kereskedelem számúra tehát eredményes 
tevékenység kínálkozik ezen fogyasztó
képes rétegek igényeinek a növelésére. 
A múltban is a kereskedelem tevékeny
ségének volt köszönhető az iparcikkek 
fogyasztásának az emelkedése és e rész
ben a kereskedelemre most fokozottabb 
feladatok várnak.

Nagyon alkalmas a helyzet arra is, 
hogy a magyar kereskedelem a Balkán 
felé irányuló áruforgalomban Beesnek 
a közvetítő szerepét elhódítja. A nyu
gati iparállamok ugyanis rendkívül 
szomorú tapasztalatokat szereztek a 
Balkán államokkal folytatott kereske
delmükből kifolyólag, amennyiben ezen 
üzleteiket nagy veszteségekkel kellett 
lezáraiok.

Ezek a nyugati Iparállainok minden- 
esetre szívesebben fogják a Bal
kánra irányuló kereskedelmüket ez
után Magyarországnak, mint közve
títőnek a'bekapcsolásával lebonyo
lítani, ha a magyar kereskedelem a 
jelenlegi helyzetben is bizonyságot 
tesz megbízhatóságáról és szolidsá

gáról.

Nem szabad tehát Bécset majmolnunk 
a könnyelmű fizetésképtelenségek és 
kényszeregyessógek torén, hanem tör
vényhozási úton és a kereskedelemben 
lévő erkölcsi erők latbavetésével 
egyaránt arra kell törekedni, hogy a 
külföld bizalma meg no rendüljön. Ha 
a kereskedelem eddigi ta’aja részben 
el is veszett, a most említett érvénye
sülési Lehetőségeknek a kihasználásával 
új talajt teremthet a maga számára és 
ismét az a hatalmas gazdasági faktor 
lehet, amely békeidőkben volt.

E rendkívül értékes és nagy tetszés
sel fogadott fejtegetésekért az. OKISZ 
tagértekezletének nevében Ledermonn 
Mór elnök mondott köszönetét a föl
szólalóknak.

teljesen átmentettea mezőgazdaság 
békebeli álló és forgótőkéjét, sőt 
kedvezőbb helyzetbe is jutott az in
fláció Ideje alatt, amennyiben jelzá
logos és egyéb adósságait romló ko
ronákban majdnem teljesen letör- 

tesztelte.

Amint a természetben is történik, a 
szanálás során is úgy alakultak az ese
mények, hogy a kedvezőtlen hatásokat 
& rossz közgazdasági politika még in
kább fokozta. A kereskedelmi szerződé
sek hiánya következtében a kereskede
lem nem tud eljutni régi fogyasztási 
piacaira és a ereskedelmi szerződések 
megkötése sem kecsegtet kedvezőbb ki
látásokkal, mert a legtöbb kedvezmény 
alapján létesítendő szerződés nem elé
gíthet ki bennünket, amennyiben régi 
területeinken kedvezőbb elbánásban 
kell részesülnünk, mint a német, vagy 
angol ipar. A hitel drágasága is fokozza 
a krízist, mert az olcsó kamat mellett 
hitelt élvező külföldi iparral szembon 
hátrányosabb helyzetben vagyunk. A 
kereskedelem tehertételei közé tartozik 
az is, hogy , az adót előlegeznie kell. 
Törvényhozási mulasztás pedig lehe
tővé teszi a könnyű és könnyelmű bu
kásokat, mert a kónyszeregyezségi el
járásban nincs minimális kvóta előírva. 
Péi kinknek az utóbbi időben bekövet
kezett javulása szintén nehezíti a ke- 
r^krúelem hcbv/itét, mert az 
lehetőségeket csökkenti 
kő: mellett csinált
fizetése javuló korona 
nehézségekbe ütközik.

T’.''i fa a bajokon a 
gátló (-kok kiküszöbölésével lehet eegí- 
teni. Mindenekelőtt

olcsó külföldi hitelről kell gondos- 
kodiuink és pedig elsősorban a föld
nek zálogul való lekötése mellett, 
ennek viszont elengedhetetlen félté, 
t’b' nz, hogy a jelzálogkölcsön felvé
telének Htjában álló akadályokat 

elhárítsák.

Ma a földbirtokroform befejezetlensége 
következtében a külföldi tőke nem 
nyújthat hitelt, mórt nincs biztosítéka 
kábólmennyit hogy meg az állam.

export- 
és a rosszabb 
adósságok ki- 
mellett sokszor

most említett

minthogy a kötött gazdasági rendszer 
a nagyobb arányú előadásnak útját állta, 
ami Ausztriában a szabadforgalom 
mellett nagymértékben bekövetkezett. 
Véleménye szerint tehát a gazdasági 
válságnak Magyarországon sokkal eny
hébb lefolyásúnak kell lenni, mint 
Ausztriában.

A kereskedelem szempontjából vizs
gálva a szanálási akció követKczmó- 
nyeit, szintén nem lát okot pesszimiz
musra. Az elvesztett fogasztási terüle
tek ugyanis a kereskedelmi szerződések

és

Mr. ori'íSZ iötanclcsánab ütése — Egyestitet&Sst 
ma>zgalum

A küszöbön álló községi választások sági bizottságban tervszerűen és céltu- 
előkészületei egyre szélesebb hullámokat datosau ’ ” ’ >- * 1
vernek a fővárosban, s a különböző I érdekek 
társadalmi egyesületek és politikai szer
vezetek sorozatos ülései és összejövetelei 
már a választási harcok komoly jelen
ségeit mutatják. Ezekből a jelenségek
ből előrelátható, hogy Budapest olyan 
izgalmas községi választás elé néz, ami
lyenre még nem volt példa, s az ellen
tétes irányok mérközéso minden rendel
kezésre áíó eszközt és erőt fel fog vo
nultatni a győzelem érdekében.

Csak természetes, hogy a fővárosi vá
lasztó polgárok zömét jelentő kereske
dők és iparosok, állásfoglalásának je
lentős befolyása lesz a választások ered
ményére s éppen ezért a kereskedők és 
iparosok már ma a lég ellentétesebb ol
dalakról kapnak felszólításokat a csat
lakozásra.

Ilyen körülmények között az Országos 
Kereskedő és Iparos Szövetség szintén 
szükségesnek tartotta, hogy foglalkozzék 
a községi választások előkészítésével, 
elsősorban azért, hogy megóvja tagjait 
minden elhamarkodott lépéstől és a szer
vezőt erejét és összetartását a kereske
delem és ipar jogos kívánságainak és 
igényeinek érvényesítésére biztosítsa.

Az OKISz főtanácsa a rendes csütör
töki öszejövetőit megelőzőleg bizalmas 
értekezleten foglalkozott a fővárosi vá
lasztások előkészítésével, « az érdeklő
dést legjobban jellemzi, hogy a főta
nácsnak Budapesten tartózkodó tagjai 
szlnto 
ülésen.

_J a kereskedő és 
kópvisel&j/j legyen, a 

ezért az OKÍbz elvi álláspontja csak az 
lehet, hogy a megfelelő személyek kije
lölésére nem a politikai pártok szükkörü 
Jelölő bizottságai, hanem a kereskedelmi 
és ipari érdekképviseletek és szerveze
tek hivatottak. Bejelentette, hogy a ja
nuár 25-én megtartandó igazgatósági 
ülésen a főtanács felhatalmazása alap
ján indítványt kíván tenni olyan, 
irányban, hogy az OKISz haladéktala
nul kezdje inog a kereskedőknek és ipa
rosoknak választókerületenként való 
szervezését., alakítson erre a célra, kerü
letenként külön szervező bizottságokat, 
a bocsásson ezeknek már most aláírási 
íveket rendelkezésükre olyan értelem
ben, hogy az ívek aláírói kötelezik ma
gukat az OKISz állásfoglalásának én 
programjának elfogadására.

Fischer Miksa. Leszlauer Gyula, Ré
vész Sándor, P erényi Mór és többek fel
szólalása után a főtanács az előterjesz
tést ' tudomásul vetto, a felszólalóknak 
azzal kívánságával kiegészítve, hogy a 
mozgalomba az OKISZ-azel együttmű
ködő szakmabeli érdekképviseletek is 
vonassanak bele s az OKISZ várospoli
tikai programja ezeknek kívánságaival 
is egészíttessék ki.

Éhez képest az OKISz január 26-iki 
igazgatósági ülése le fogja tárgyalni a 
részletes programot s ki fogja jelölni 
a kerületi szervezetŐbizottságok tagjait 
és vezetőit, február első felében meg
tartandó közgyűlés pedig alkalmat fog 
nyújtani a kereszkedő- és iparososztály 
mozgalmának demonstratív megnyilvá
nulására.

Itt említjük meg; hogy a tárgyalá
sok folynak abban az irányban is, 
hogy a kereskedelem és ipar érdekkép
viseletei megfelelő gyakorlati formát 
találjanak arra, hogy kölcsönös támo
gatással is előmozdítsák a kereskedők
nek és iparosoknak a községi választá- 
soon megfelelő arányban való érvénye- 
sülősét. Ebben az irányban a végleges 
döntés még nem történt s így egyelőre 
csak annyit közölhetünk, hogy a napok
ban megtartott bizalmas összejövetelen 
Lipták Pál, Bittner János. Vértes Emil, 
Vikár Béla, Fayer Sándor dr., Soltész 
Adolf dr és Fcleky László dr. felszóla- 
sai alapján meg van a lehetősége an
nak, hogy az érdekképviseletek rövid 
időn belül kooperációra alkalmas szer
vezetet. létesítenek, melynek keretei 
azonban politikai vonatkozásban teljes 
szabadságot fognak biztosítani s csupán 
a tárgyi kívánságoknak és taktikai lé- 
péseknek fognak egységes irányt 
szabni.

kell a kereskedelmi és ipari 
védelmére dolgozni. Hangsú

lyozta, hogy sem a kereskedelem és ipar 
sem pedig az Országos Kereskedő és 
Iparos Szövetség nem támaszt túlzott 
igényeket, s annak a meggyőződésének 
adott kifejezést* hogy a főtanács által 
előkészítendő munka teljes sikerrel fog 
járni. Leszögezte végül, hogy politikai 
múltja és meggyőződése szerint a de
mokratikus blokkhoz tartozónak vallja 
magát, mert ez a politikai szervezet 
mindenkor megértéssel viseltetik a kis
polgárság, a kereskedők és az iparosok 
ügyei iránt.

A nagy totszéssel fogadott elnöki 
megnyitó után

Hibás paplanok
félárban, iciidclésböl és mindenféle visz- 
szamarad! pehely és va ta paplanok ki
árusítását kivételesen mr®. kezdtük 

Sándor „ldeái“ paplangyár
IV. kerület. Kammertaayei ucca 1 szám 
(Központi Városházig

GROSZ ADOLF

kivétel nélkül megjelentek

Eedtnmann Mór-
mognyitójában iswertolto az. 

helyzetet, « rámutatott

az

ál
arca.

elnöki
talános ___ ______, ------- ..
hogy az újonnan Összeülő tőivényható-

Fete&y Cásiló dr*.

Posztó és kózműáru 
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titkár tette meg előterjesztését. Megál
lapította, hogy az OKISz nem kívánja 
tagjainak politikai állásfoglalását hatá
rozatokkal befolyásolni, do a községi vá
lasztás nőin is politikai kérdés, me-t a 
városházán nem az országos politika 
intézése, hanem a főváros és a fővárosi 
lakosság gazdasági ügyeinek vezetése 
és irányítása a tö-vónyhatósági bizott
ság feladata. Bejelentette, hogy az 
OKIS»-nek kidolgozott városgazdasági 
programja van, melyet a megérti po
litikai pártok segítségéved kíván meg
valósítani. A tárgyi kívánságokon ki 
mit azonban személyi kívánságok érvé- 
nyestíéséről Is van sző, n noha előre
láthatólag minden politikai párt fog a 
maga választási listáján kereskedőket 
és iparosokat szerepeltetni: ez a megöl 
dús amilyen egys-zorű, annyira nem ki
elégítő. Nem kielégítő asért, mert az 
ipar igazolvány önmagában senkit sem
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A főváros tranzliókeresKedelnii 
ankétjén a Rözgazdnsőgi ügy
osztály fennínrtűsót Követelte 

az érdekeltség
A truuzitókorcbkedotein ügyében szak- 

értekezlet volt a városházán Purébl 
Győző tanácsnok elnöklete alatt. Az ér
tekezleten megjelentek a Kereskedelmi 
ég Iparkamara részéről Székely Artúr 
dr. és Kemény Dezső dr., az OKlSz ré- 
Hőéről Foloky László dr., az OMKE ré
tidéről Maróti Fiirst László és Szász 
Pál. a GYOSz részéről Lengyel Géza, 
a Kereskedelmi Csarnok részéről Bállá 
Szigfrid, a Vámpolitikái Központ kép
viseletében pedig Sidó Zoltán..

Purébl Győző tanácsnok megnyitójá
ban rámutatott arru hogy a kérdést 
napirendre kell tűzni, mert a trnnzitó- 
kereskodclem az itteni akadályok miatt 
.mindinkább Bécsbo terelődik. Maróti 
Fürtd László kifejtette, hogy a vánilii- 
tej ügyének rendezése nélkül Budapest 
nem versenyezhet Bécesel.
Ezután Székely Artúr dr. kamarai tit

kár rámutatott arra, hogy a, tranzitó- 
kereskedelem kérdéséről csak a pesszi
mizmus hangján lehet beszélni. 1920-ban 
és 1921-ben meg lehetett volua alapozni 
Budapest trauzitúkere.- keddinél, az el
múlt évek hibáit most már nem lehet 
jóvátenni. Bécs helyes politikával al
kalmazkodott a helyzethez, a maga ré- 
Hzáre tudván biztosítani azt a régi sze
repet, melyet azelőtt betöltött a Duna- 
monarehiu kereskedelmének lebonyolí
tásával ós amelyet a monarchia felbom
lása megsemmisítéssel fenyegetett, ez
zel szemben nálunk a politikai at- 
•mowzféTa és helytelen gazdasági intéz
kedések következtében a trnzitókeres- 
keresk ©delem kifejlesztésének lehetősége 
úgyszólván megsemmisült.. Ez azonban 
nem o, hogy ne foglalkozzunk a kérdés
sel. Előjegyzési és vámraktárak, tran- 
•zítótarifák, könnyítések ti. forgalmi adó 
terén, a vízum és a rendőri jelentkezési 
kényszer enyhítése, tartózkodási enge
délyek megszüntetés© feogíthotnénck a 
helyzeten.

Ezután Fayer Sándor dr. szólalt fel 
n rámutatott arra, hogy a feloszlott 
törvényhatósági bizottság többségi 
pártja felelős elsősorban Budapest tran- 
'Zitékcreskedolmének csődjéért s újból 
felsorakoztatta azokat az érveket, mo
lyokét ismeretes indítványában annak
idején előadott.

Köszönetét mondott Purébl Győző ta
nácsnoknak azért az érdeklődésért, 
mellyel nemcsak a Iranzitókereskede
lem problémája, hanem általában az 
összes gazdasági kérdések iránt visel
kedik s hangsúlyozta, hogy a kereske
delem és ipar a legnagyobb megdöbbe
néssel értesült arról, az állítólagos terv
ről, hogy a főváros a közgazdasági 
ügyosztályt megszünteti.

A közgazdasági ügyosztály fentartá 
sára feltétlenül szükség van. mert a 
múlt tapasztalatai mutatták, hogy ez 
az egyetlen ügyosztály, melyhez a ke
reskedelem és ipar bizalommal fordul 
hat s mely a legteljesobb jóakarattal 
igyekszik hivatásának és feladatának 
megfelelni.

Még több felszólalás hangzott el ha
sonló irányban s az értekezleten az az 
egyhangú álláspont alakult ki, hogy a 
kereskedelmi és ipari érdekeltségek 
anlnden körülmények között ragaszkod
óink a főváros közgazdasági ügyosz
tály ának fon tartásóhoz.

Végül Purébl Győző tanácflook üsz- 
fizegezlo az értekezlet konkrét eredmé
nyeit <s Tiiogigérte, hogy az elhangzott 
'kívánságoknak a lehetőség szerint úgy 
a főváros tanácsában, mint pedig a ke
reskedelmi és pénzügyminisztériumban 
érvényt fog szA’cznl.

— V fővámházban külön forgalmiadé- 
hivatal működik. A fővámházbau meg
kezdte működését az Adóügyi Útmutató
ra Ellenőrző kirendeltsége, amely ezen- 1 
fül az importcikkek forgalmi adójút ki
rója és beszedi. Ez nagy könnyebbséget 
.jelent a vámtisztviselőkre, de a felekre 
nézve is, mert a különféle valutákról é« 
azok törtrészleteiről szóló számlák miatt 

j az amúgy is túlterhelt vámtisztek gyak
ran téved'ok a forgalmi adó kiszámító - 

' sónál és sok reklamáció volt emiatt.
- A textilkikészítő kereskedelem a 

külföldi kereskedők elleu. A textilkiké
szítő kereskedelem és a belföldi kiké
szítő ipar meglehetősen súlyos helyzetbe ; 
került nemcsak a jelenlegi forgalmiadé- , 
rendszer és vámpolitika, hanem amiatt 
is, mert a kedvezőbb eladási lehetősé
gekkel bíró külföldi kereskedők mind
jobban tért foglalnak a magyar piacon. 
Ennek az a következménye hogy nyers- 
áruimport augusztus óta közel egyhar- 

| madara csökkent. A Magyar Textilki
készítők Országos Egyesülete most inoz- 

! gályát indított amelynek célja az, hogy 
a vidéki dotailkcreskedőket felvilágo
sítsa arról, hogy a magas vámok ég a 
hitelnehézségek miatt nem igen jutnak 
sokkal kedvezőbb helyzetbe, ha szük- 
fitagletoiket a külföldi kereskedelemnél 
fedezik.

— A Standard Bank és Takarékpénz
tár Rt. legközelebb, — mint velünk köz- I 
lik -- svájci érdekeltség bevonásával j 
felemeli alaptőkéjét. Egyidejűleg dr. 
Gratz Gusztáv v. h. t. t., ny. miniszter 
az intézet ügyvezető elnökévé választják. ;

— Nem szednek forgalmi adót az , 
aranypénzek után. Az infláció követ- I 
kéziében az aranyérmek teljesen kiké- ' 
rültek n pénzforgalomból és igy az 
aranypénzek elvesztették fizetési eszköz 
jellegüket. Ennek következtében az 
aranypénzekben kialakult forgalmat, s 
mint árucikk után követelték az álta
lános és fényüzési forgalmi adót az 
ilyen ügyletek után. Ezen a bisszás 
helyzeten a legközelebb változtatás tör
ténik. amennyiben a pénzügyminiszter 
rendelet© fog kibocsátani, ameiy eltörli 
az aranypénzek forgalma után szedett 
forgalmi és fényűzés! adót.

— V szeszesital forgalmi adójának 
eltörlését kérik. A Borbizományosok 
és Borügynökök Országos Egyesülete 
Gerő Gyula vezetés© alatt megtartott 
ülésén az aranyparitásra emelt, szeszes
ital forgalmi illeték ügyével foglalkoz
ván, megállapította, hogy ez az illeték 
az egyéb igen súlyos közterhek!© való 
tekintettel, elviselhetetlenné lett és an
nak teljes eltörlése iránt az egyesület a 
pénzügyminisztériumban sürgős lépése
ket fog lenni. Az ügynöki jutalék kérdé
sét illetően olyan értelemben foglalt 
állást, hogy a jutalékösszeg ezidőszerlnt 
ellenkező kikötés hiányában, a vételár 
2%-át teszi ki.

— Újból kiállítanak a bankok hitel- 
leveleket. A bankok lassanként teljesen I 
visszatérnek békebeli üzletágaik kulti- ■ 
válásához, újabban felvették a hitel-1 
levél kiállítási üzletágát. A kifizetések
ért negyed százalékot számítanak juta-1 
lék címén és minden egyes fizetési hely i 
értesítés© tízezer koronába kerül. A hi- i 
fellevelek sincsenek 
alávetve, mint 
most kiilföldro 
ilyen leveleket 
különben a téli

— A vasúti 
szervezkedése, 
lajdonosok 
gyárak,

Vörös László v. b. t. t., volt kereske- 
■ delml miniszter elnöklésóvn) külföldi 
mintára külön szervezetet létesítettek 
érdekeik védelmére. Miuaán köszönetét 
mondottak a GyOSz-nak, hogy eddig 
oly szerettei karolta fel a magántulaj
donosok érdekeit, elhatározták, hogy a 
legsürgősobben lépéseket tesznek a ke- 

I re.sk ed ele mügyi minisztériumnál a ko
csijavítási költségek ügyében, melyek 
5—7-szoresét teszi az utódállamokban 
érvényes kocsijavítási költségeknek, 
annyira, hogy ez a többlet az érdekelt, 
magyar iparágak versenyképességét be. 
folyásolja. Bizottságot küldöttek ki, 
amely Vajda Árpád kormányfőtanácsos 
vezérigazgató vezetésével erre vonatko
zólag memorandumot ad majd át Valkó 
Lajos kereskedelmi miniszternek.

— A gyufakereskedők panasza. A kül
földi gyufára az adójegyeket, amelye
ket ez óv első napján léptetett életbe a 
kormány, mind a mai napig nem bo
csátotta a pénzügyminiszter a kereske
dők rendelkezésére. így jobb minőségű 
külföldi gyufát nem is hozhatunk a 
cégek egyelőre forgalomba. A külföldi 
gyufa hiánya folytán a silányabb mi
nőségű gyufákban is megélénkült az 
üzlet és ezeknek a gyöngébb gyártmá
nyoknak forgalomba hozatala sok kel
lemetlen jelenetre ad alkalmat a keres
kedők és a nagyközönség között. Ma
gyarországon eddig csak egy gyár nem 
tartozott, a gyufakartel kötelékébe, de 
most, ez is belépett az egyezménybe.

— Cipősbál. Szombaton est© a Gellert 
Szálló fényesen kiállított termeiben volt. 
A cipőgyárosok és cipőkereskedők nagy
szabású és szezon egyik legfényesebben 
sikerült mulatsága, reggelig tartó tánc
cal mulatott a nagyszámú közönség.

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

i
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Partos, Orosz és Tsa nagykereskedés
VI, Király ucca & Nagy választék: Libéria, rendőr
ségi. tűzoltó, közszállítási és kocsiposzíókban

gipszein és Píeifer
textiláru nagykereskedés,BudapestV, Sas u. 6

Herlinger és Rubel 
posztó- és bélésarunatyUereskcdés. Föüzlet: 
öálvánv ucca 18. Detailfizlet: Dóhány ncca tC

Réti Nándor* és Tsa
pouu-ít btlMrunamke,akoli.. Káról,unZ7.

Kíf.'í1811
[sfEÍNMARÖf TÉSWIreÍc

Ffe’E Ke?rik Mii?
Külföldi gyárosok kónviselőjé

M^dv.cl^aa^;
löelszH. Ármin B„dapc3tK4roI¥l6,
13 (az udvarban). Gomb é>

»J ti ?y?p|ú és Pamutára Keret- 
V Aftt k,ed«lmi Rt Export-Import. 

M budaDCst, Mérleg ucca 12

Büohler Zsigmond és Társa, Budapest 
Gyors , teher- és gyüjtöforgalmak 

TELEPEK:
Wien, f., Blberstrasso 8 — Brün, Da- 
vadelni 6. — Warnsdorf, Cári Wagner- 

strasso

íkönyvek
ÉS íWSmtatuánwnlr

minden alakban 
és minőségben és jutányos áron 

beszerezuetok
Kánya-, írószer- és papír 
kereskedelmi rész társ nál 

jjlíonóí’ia4* koreskedelmi szaktan 
folyam gyakorló üzemében

a

l kedése Budapest V. Bálvány ucca 5. szám 

rI~Eíbewcbü£zS.Sándor
szövefóru-nagykcrcskedése, V, Sas ucca 4.1.c’na- 
i‘.vobl> raktár az összes nói- és férfiszövetekoen

Holízer S. és Fiai
kézmüátu nagykereskedés

Saját klkészltesü fehér-és nyomoítárú
Budapest, Zrínyi ucca 17 llg

Fehór Géza, Budapest V, Nagy- 
korona ucca M.
Sugár Arnold üzlet liá? Buda
pest v, Sas ucca 20. szám. Kendő-, zsebkendő-és 
diva'árunagykereskedő. — Állandó dfls raktár

I SllSÓf Ármin posztó, pamut- és bélés- 
lárunagvkcreskedAse^V^tajjőorona^ioo^JLjizáni

Porses és Varsa Rt. 
tcxtilnagykereskedés Kíroly körút 19. Vezérigazgató 
Wild l>-nö. Igazgatók Baum Kórós Sohonenscheln Béla

Erasmo M. Reda
Biella

kori á tozásokn a k 
bármely más utalás. A 
készülő kereskedők már 
visznek magukkal, nem- 
luxusulakra utazók is.
magánkocsitulajdonosok 

A vasúti magánkocsitu- 
(Ó3ványolajgyárak , szesz

sörgyárak, kéusa.gyá-ak, etb.)

Flór és Fiai
Vilmos császár út 6 85

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

Textilwaren altér Art 
Reprtsentanz oon Taxtilfabriktn

"‘^SSEiNEN ÉS KbINGER
Budapest IV, Kossuth Laios u. 17
'l'cletbuszáni: József 111-54 101

OMOHi-PASZTA

WEiSZ SÁKDOR ÉS RÓNA
Posztó- és bélésárunagykercskedés Budapest* 
V. fcerQtet, Arany János ucca 22. safim

PLATSCHEEC VILMOS 
férfiruha áruháza Budapest IV. kerület. Károly 
körút (Központi városház.) Tclcfőn: 11-78. szám

GYÁRTJA: SCHMOLL ÉS
KALLÓS RT., BODAPBST FEE®
V. VÉSŐ ü. 7. TBL. 81-18 HHN

Telefőn: 129-98. Sürg.-cfm: Strumpffekete

Gutímaiiin fs Fgtels

V
 Kötött-, szövött- és tricotáruk nagy

kereskedése. Harisnyák és kesztyűk 
ll saját gyártása. Különlegességek: 

Divatos kötött női kabátok, téli, 
M nyári sportruházat, selyemkesztyuk 

és selyemharisnyák -------------t—

Budapest, Deák tír (Anker palota)

Fogászat-dentist
H!QIUmBBBflDiK9SBE!BB0aBRaBBBIXgE>SSBllSBEBflK3EBBBHBnD

MARFAI ARTÚR

Csomagolópapiros 64

LÉVAI SÁNDOR 
papírnagykereskedésében. 

Teleién: t Budapest,
199—00, 180—18 VI., Andrásiy-út 35

Zsebkendők, női lürdőruhák, textiláruk nagybani 
behozatala ^Q(>hStá(lfCr M(fr ÉS Fial 

kötény-, gyermekrulia-, aői- és férti- 
fehérnem .ek gyára Budapest, Károly 

körút 13. Alapíttatott 1883. Telefon: tózset 115-22

HeurathBgnac nagyér reáftedéa

W A R E NH A US |f| pH
VI raARIAHILFERSTRASSE 85-87 ft L LM 
SOLIDESTES, BlbblQSTES KAUFHAÜS, WIEN

Beck Vilmos és Fial
syapjú*rugy*ral

Grosi — Meseritseh 

Kmerioh Dité HnmpolM

Iroda:
Bécs VJ, HirschongasM 25

Aranykorona
£s adó aaftrleggt' elkészítik, könyvelését ellenőrzik, ellátják, társas Hofbauer TestvéreK

elszámolását felülvizsgálják ív, ...u,eUm honit 31. Teietón iónéi in a
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HÍREK
Szomaházy István gyásza. Fáj a 

szívünk arra a puszta gondolatra. 
Ijogy Szomaházynak fájdalma van. 
de égett és marcangol a fájdalom, 
amikor Szomaházy gyászából részt 
kérünk mi, sorsának osztályosai, 
a magyar újságírók. Mi, akik min
den időben csak elnéztünk az ő 
rózsás arcára, amelyet fehér haja 
oly ragyogóan kiemelt, nem tudtuk 
elhinni sem, hogy a vig mesélő, a 
könnyedén csevegő írónak, az élet 
mesterének fájdalmai vannak, fáj
dalmai lehetnek.

És most mégis arról kell írnunk, 
hogy Szomaházy Istvánnak nagy 
fájdalma van. Olyan fájdalma, mely 
ágyba döntötte, mely mellett orvo
sok virrasztannk. amelynek lábánál 
az újságíró generáció szeretető 
imádkozik a mesterért

Szomaházy Istvánnak gyásza 
van. Vasárnap reggel váratlanul, 
pillanatok alatt ragadta el oldala 
mellől a könyörtelen halál a felesé
gét. Szigeti Jolánt. Még alig plrkadt 
a téli reggel, a hű feleség, a jó 
anya serény, asszonyi. áldást osztó 
kezével a napi munkához látott. Egy I 
pillanat volt mindössze, talán egy ] 
jajkiáltáe hallatszott csupán, s a hű
feleség, a jó anya elköltözött. El
hagyta férjét, elhagyta gyermekét 
A meghívott orvosok agyvérzést 
állapítottak meg. mely elragadta ke
gyetlenül a férj mellől a feleséget, 
gyermekétől az anyát

S azóta Szomaházy is beteg. Ágy
nak esett ö, aki ismerte az életet, 
aki hideg ésszel írta meg az élet sok 
tragédiáját, a csapást nem tudta el
viselni

És most ő és lánya ott szenvednek 
betegen abban a házban, ahol a ház 
asszon#iL élettelenül fekszik. Fáj
dalmas tragédiája az életnek. Olyan, 
amilyet az író fantáziája nem alkot 
amilyenre csak az élet képes, a 
csúnya élet mely hideg és kegyet
len.

Szomaházy István betegágyában, 
felesége *holtteteme mllett nem veszi 
rossz néven sorsosztályosaitól, ta
nítványaitól, kiket tanított az életre 

és az írás mesterségére, ha azzal a 
szeretettel, amelyet méltán megér
demel, részt kérünk fájdalmából.

Találjon nagy szíve enyhülést 
egyetlen gyermekében és mindnyá
junk szeretőiében.

Szt rényi J s ef Szék sfehérvárot 
Szélesít-<■. ív.írrói jclbul.a.: Vö.us-
marty-Kör meghívására Szterónyi Jó
zsef báró előadást tartott amelyen a 
vármegye és a város előkelőségei nagy 
szúminai jelentők meg. Előadását azzal 
kezdte, hogy kapcsolatot akart terem
teni a főváros és a vidék közt, hogy az 
ország egészséges gazdasági vérkeringése 
ismét normális legyen. A jóvátétel! kér
dés ismertetése után megállapította, 
hogy közgazdasági közvélemény egyál
talában nincs az országban. Legelőbb 
ennek megtermtése és kifejlesztése volna 
az ország érdeke, hogy az egész ország 
társadalma egyetemlegesen tudjon ál
lást foglani a jóvátóteli kérdésben az el
len a törekvés ellen, amelyet most is 
megnyilvánulni látunk, hogy ugyanis a 
győző hatalmak minket rabszolgájukká 
szeretnének tenni. A győztes és a le
győzött államok adósságairól beszélt és 
kijelentette, hogy nincs más megoldás 
Európa és a világ gazdasági helyre
állítására, mint a tartozások kölcsönös 
kiegyenlítése: a tabula rasa. Az elő
adásért Köveso Emil dr., a Vörösmarty- 
Kör alelnöke mondott köszönetét

Hócipő, 
minőségben kapható, javítható 

Neumann Géza
VI, Nagymező ő cca 5O.(Deswwffy u. saro

Vasárnap éllel feloszlatták 
és bezárták a Renalssance Klubot 
Három tagú belügyminiszteri bizottság Jelent meg éjjel 

a klubban—Mit mondanak az illetékesek
A szombatról vasárnapra virradó éj

szakai egy órakor belügyminiszteri bi 
zottság jelent meg a Magyar Nemzeti 
Renalssance Táraság Erzsébet-köruli 
helyiségében és* bezáratta azt. A három* 
tagú bizottság vezetője Pantl Kálmán 
miniszteri tanácsos volt, kíséretéi en 
Barcsay Adorján rendőrtanácsis és Bak 
Sándor detektivfelügyelő voltak A he
lyiségben tartózkodó vendégek között 
persze óriási konstarnáeiót keltett a bi
zottság váratlan b etoppanása. Pantl 
miniszteri tanácsos azonban rövidon ki 
jelentette, hogy fölsőbb utasításra fel
szólítja a vezetőséget, hogy mindenkit 
távolitsanak el és a helyiséget azonnal . 
zárják be.

A felszólitásnak meg is volt a hatása. 
A termek pár pere alatt kiürültek a 
körút éjszakai járókelői pedig csodál- | 
kozva néztek a klubhelyiségből csopor- , 
tosan távozó látogatók elvonulását. j

Az elmúlt héten öt klubban megejtett 
belügyminisztériumi vizsgálat magyaré I 
zatáért munkatársunk a legilletékescbb. 
helyre fordult, ahol a következő választ' 
kapta:

— A szombat éjszakai revízióról csak , 
úgy, mint a többiről annyit mondhatok, 
hogy a vizsgálatok a közönség jól felfo
gott érdekében, a bolügyminisztor ur in
tenciója alapján történt. Hangsúlyozom, 
hogy a vizsgálatoknak semmifélo úgyne

— Smith jobban van. Smith főbiztos 
állapota az utóbbi napokban nagyon 
szépen javult, úgyhogy előreláthatólag 
8 napon belül elhagyhatja a Fasor-sza- 
natóriumbcLi betegszobáját Utána va
lószínűleg 1—2 heti üdültsre Abbáziába 
utazik, moly után újból átveszi hivata
lát

— A IV kerületi Kossuth-párt gyű
lése. A Koesuth-párt IV. kerületi szer
vezete vasárnap délelőtt a Lloyd-palota 
zsúfolásig megtelt nagytermében gyűlést 
tartott Blauner Mór dr. elnöki megnyi
tójában a városházi rendszert bírálta, 
majd dr. Vadász Sándor indítványára 
megválasztották a kerületi vezetőséget. 
Ezután Rupert Rezső nemzetgyűlési 
képviselő emelkedett szólásra, aki hang
súlyozta, hogy a reakció ellen, a 
kossuthi eszmékért, vívott haro sikerétől 
függ Magyarország sorsa. Olyan állami 
rendnek kell lenni, melyet a dolgozó 
milliók akarata irányit Követeli az ál
talános, titkos választójogot A követ-' ántantbarátok a franciákkal a háború 
kező. szónok Nagy Vince nemzetgyűlési —*—***• >-—*•
képviselő volt, aki kijelentette, hogy 
minden haro célja a reakció két várá
nak: a városházának, és a nemzetgyű
lésnek a megtisztítása. Éles támadást 
intézett a szabadelvű párt vezérei ellen. 
Utána Vámbéri Rusztem beszólt, aki a 
mai adórendszert Procrustes-ágyhoz ha
sonlította, mely az adóalanyt addig 
nyújtja, ameddig a pénzszükséglete kí
vánja. Végül a kerületi szervezetek ki
küldöttei tolmácsolták üdvözletüket,

— Apponyi Albert a népegészségügy 
védelméről. A Népegészségügyi Szövet
ség tegnap délelőtt tartotta évi közgyű
lését a Társadalmi Múzeumban. A köz
gyűlésen Apponyi Albert gróf elnökölt, 
aki nagy tetszéssel fogadott beszédben 
hangoztatta a népegészségügy védelme- 
zésének szükségességét. Felszólaltak még 
Krausz Simon és Deutsch Ernő dr. la.

— A Rákospalotai Kereskedő- és Ipa
ros-Szövetség közgyűlése. Tognap dél
után tartotta a Rákospalotai Keres
kedő és Iparos Szövetség rendes köz
gyűlését, mely az évi jelentés tudomásul 
vétele után Lampel Lgnácot, a szövet
ség alapítóját díszelnökké, Csorba Ele
mér polgármestert,. a szövetség volt 
Ügyészét és Szőcs Bertalan gazdasági 
tanácsnokot pedig dísztagokká válasz
tott* meg. Az OKISZ képviseletében 
Feleky László dr. titkár tolmácsolta az 
országos központ Üdvözletét. Az egyhan
gúlag megejtett tisztújító alapján el
nökké Für# Ernőt, alelnökökké Balogh 
Károlyt és Kántor Imrét, pénztárossá 
Benedek Sándort, a ellenőrökké Lukács 
Nándort éa Flscher Hermant választot
ták meg.

— Aki egy tucat gombostűt nyelt le.
A* óuccai erkölcsrendéazeti kapitány
ság fogdájában Jancsó Ida 23 éves 
rendőri felügyelet alatt álló nő Önr~ 
kossági szándékból egy tucat goml...., ....... uiunauauu
tüt nyelt le. A Rókus-kórházba szálll-' Mentő András munkást. Tettének oka 
tottálb *óltékeység, Letartóztatták.

vezett „háttere" nincsen. Azért hangsú
lyozom ezt, mert a sportklubokban meg
ejtett vizsgálatok után egy-kettőre va
lami sportrivalitás befolyásáról plety
káltak. A szombat éjszakai bezárással 
kapcsolatban pedig egyesek azt a hirt 
terjesztik, hogy a Renalssance klub
helyiségére az Egységespárt tart igényt. 
Mondanom sem kell, hogy ez a dolog 
nem egyéb légből kapott koholmány
nál.

Beavatott rendőrségi helyről igy in
formálták a Hétfői Napló munkatársát: 

— A belügyminiszter már régebben 
elhatározna, hogy a mindjobban terjedő 
kártyaszenvedély meg fogja fékezni. 
Elsősorban olyan klubbokat kerestünk 
föl mostanában, amelyekről olyan híre
ket hallottunk, hogy a sport örve alatt, 
tisztán hazárdjátékra tértek át. A mos
tani eljárások nem formális razziák, ha
nem vizsgálatok. Ezeknél a rendőrségnek 
kisebb szerepe von, mert a belügymi
nisztérium kiküldött bizottsága veheti a 
vizsgálatokat. Nemcsak a játékszobákat 
nézik meg, hanem a tagnévsorokat is és 
a klub összes helyiségeit. Megnézik 
van-e társalgó, az olvasóteremben mi
lyen olvasmányok vannak. Egyszóval az 
a cél. hogy megállapítsuk, van-e a klub
nak kulturális célja. Amelyiknek nin
csen, azt kíméletlenül fel fogják osz
latni.

I -— Alpár Ignác ttnnopléso. Alpár Ig- 
’ nác, a kiváló műépítész, hetvenedik szü
letésnapja alkalmából ünnepség kereté- 

, ben a városligeti Mezőgazdasági Mú
zeum falába illesztették az Alpár Ig
nácról készült bronz dombarművet. Az 
ünnepség a Tőzsdepalota nagytermében 
folytatódott, ahol az ünnepeltet Ilans- 
mann Alajos műegyetemi tanár, Sima- 
nek Emil műegyetemi rektor, Kertész 
K. Róbert államtitkár, flermann Miksa, 
a Mérnöki Kamara elnöke, Matlekovits 
Sándor é3 Lukács György volt kultusz
miniszter köszöntötték fel.

— Windisebgruetz herceg sajtópere. 
Windischgraetz Lajos herceg mintegy 
három évvel ezelőtt cikket irt a Pester 
Lloyd-btui és ebben azt állította a köz
ben elhunyt Holló Lajos volt ország
gyűlési képviselőről, hogy lakásán 
P. Abrakain Dezső, a szegedi kormány 
volt elnöke, beszámolt arról a titkos 
összeköttetésről, amelyet a magyar

i

alatt létesítettek és antanttól kapott 
pénzt ott osztották fel egymásközött. A 
herceg ellen úgy Holló Lajos hozzátar
tozói, mint P. Abrahám Dezső bűnvádi 
eljárást indított. Az érdekes politikai 
hátterű sajtópert szerdán fogja tárgyalni 
a budapesti büntetőtörvényszéken a Tö- 
reky-tanácB.

— A bőrkereskedők Izgalmas nagy
gyűlésen követelték a bőrkartel felosz
lását. Vasárnap délelőtt a borkereske
dők gyűlést tartottak a Kereskedelmi és 
Iparkamara termében, melyen többek 
között Fábián Béla dr. nemzetgyűlési 
képviselő is megjelent, a Bőrkereskedők 
Egyesülete képviseletében. A gyüléson 
képviseltette magát a pénzügyminiszter 
és a kereskedői ml miniszter is. A szóno
kok élesen támadták a Wolfner— 
Mauthner—Machlup-kortcWt. mely a bőr
piac árait diktálja. Az elhangzott be
szédekre a kartell jelenlevő megbízottja, 
Vágó igazgató reflektált, majd megálla
podtak abba, hogy pénteken az érdekel
tek illetékesek bevonásával tanácsko
zásra ülnek össze.

— Olasz vendégek nz Egységes Párí- 
bán. Az Egységes Párt tegnap este va 
csorát adott a Budapesten tartózkodó 
olasz előkelőségek tiszteletére. A vacso
rán megjolent Durini őrgróf követtel és 
Pignatelli herceggel az élén az olasz 
kolónia. A vendógekot Almássy László 
elnök és Puky Endre üdvözölték. Durini 
őrgróf meleghangú beszédben válaszolt 
az üdvözlésre.

— Féltékeny szerelmesek vasárnapja. 
A postorzsóboti Hajnal ucca 8. 6zámu 
lakásán Joszt stváln szabómestert kés
sel megtámadta és súlyosan megsebesí
tette Mihály Gyula 42 éves pincér. A 
rendőrség letartóztatta Mihály Gyulát, 
ukl elmondotta, hogy tettét féltékeny
ség miat követté eL — Csepelen, a FŐ

igyil-’uooa 81. szám alatt lugkőoldattal szetn- 
nbos- • közt öntötte Todorov Verona munkásnő

— Magyar képviselő kihallgatáson a 
pápánál. Rómából jelntik: A pápa Il
lés József dr. budapesti egyetemi ta
nárt, a Pázmány Péter tudományegye
tem jogi karának dékánját és nemzet
gyűlési képviselőt magánkihallgatásotf 
fogadta.

— Betiltott szocialista-gyüés. A szo
ciáldemokrata Nömuukások Szövetsége 
vasárnap délután a régi képviselőház
ban gyűlést akart tartani, melynek szó
nokai Propper Sándor és Kétly Auna 
nemzetgyűlési képviselők lettek volna. 
A gyűlés megtartását azonban a rendőr
ség nem engedélyezte.

— Változás a magyar—angol vegye* 
döntőbíróságban. A magyar kormány 
a békeszerződés 239. cikke alapján Lon
donban fölállított magyar—angol ve- 

' gyes döntőbíróság mellett működő ma- 
• gyár kormánymegbízott teendőinek el
látása alól Ruttkay Vilmos nyug, kö
vetség! tanácsost felmentette és kor
mánymegbízottá Pékár Imre budapesti 
ügyvédet nevozto ki.

A Rlmamurány Salgótarjáni Vasmű 
Rt. tegnapi rendkívüli közgyűlésén az 
igazgatóságnak a kötvénykölcsön ki
bocsátása és az alaptőke felemelése 
iránti javaslatait egyhangúlag elfogad
ták. A 100.000 darab új részvényt 110.000 
korona áron bocsátják egy amerikai 
csoport, rendelkezésére.

— Meghalt az ónkirály. Páriából je
lentik: Reid Dániel, az ónkirály, a „Pe- 
tit Párisién'* newyorkl híradása szerint, 
meghalt.

— Elfogott templomfosztogató. A Te
leki téreji a detektívek tettenérték 
Ocskó-Sóss Ilona 20 éves cselédleányt, a 
mint az erzsébetvárosi plébánián tör- 

: tént betörésekből származó oltárteritőt 
I akart eladni. Letartóztatták.

— Villamosbaleset. Az Üllői utón egy 
robogó villamosból kiesett Groger Ste
fánia 24 éves tisztviselőnő. Lábtörést 
szenvedett. A Rókus-kórházban ápolják.

— Életuntak. Berkes László 51 éves 
rokkant a Hermina utón öngyilkossági 
szándékból zsebkésével mellbeszurta 
magút, A rokkantat a közeli őrszobába 

I vitték be, majd a mentők a Rókus-kór- 
házba szállitották. Állapota életveszé 
lyes. Tettét nyomora miatt követte eL 
— A Rózsa ucca 8. számú szolgálati he
lyén Adóm Györgyéé szakácsnő a cse
lédszobában fölakasztotta magát. Még 
idejekorán észrevették és elvágták a 
kötelet. Az életunt asszonyt a Rókus- 
kórházba vitfék. — ARákóezi ut 42. 
szám alatti lakásán felvágta az ereit 
Stadler Márton bádogos. A Rókus-kór- 
házba szállították. — Schweitzer Ká- 
rolyné 36 éves háztartásbeli lakájon 
öngyilkossági szándékból nyitva hagyta 
a gázcsapot, A Rókus-kórházba szólí
tották.

Pénzkölcsönt 
mindönki részére legelőnyösebb tel
tételek mellett közvetítek

Ingóságod bizományi 
eladását vállalom, azokra oláleget 
nyújtok azonnal.

Föbérieti lakást és üz
letet venni vagy eladni óhajtók 
keressék fel bizalommal Irodámat

Ffeuá Ingatlan Anu- 
bizományi és Keneske- 
áeimi Vállalat
VJJ. M. >3. T<Íle jön J,

párja a legjoib minőségű ámen kaií* ü.'ChJó; á ...IllőoíKü aiiiDiiküi
llaSknr I Kyárinianvu nBi hóct^Bnali 

Xof ■ Fin, siilszkln-szőrmévé, aa* ezer
a „..„.lereíleti Rcitnoffer-gyértmánvu extra 

31 Oknr I,a mlnöséR" "'aga iszáru n*f A*, w ■ w Kor. 1 t|nom feveázOr béléstel
elsőrendű gyártmányú0ycv*m«A AdcígFA

pár|a * le8réph’b, közismert lég-
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pffnek. Férftnagyiágban 110 »er
Cyenmafe „ ej 75 ezer K
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... .. -......  AO ezer K
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Kettesben
sírunk és emlékezünk, 

de nem felejtünk
Somogyi Béláné családja körében talál vigasztalást — 

munkásság kegyelete Somogyi és Bacsó sírján — Megint 
győztünk — Bacsónét férje meggyilkolása után kilakol
tatták — „Száguldani látok motorbiciklijével egy bőr
kabátos fiatal embert" — -fi Népszava példás módon 

gondoskodik a két özvegyről

Látogatás Somogyi és Bacsó özvegyeinél
Ár, ellenforradalom hat évének vala

mennyi kormánya sarkalatos prog
ramjaként hirdetio a politikai kilenge- 
sog megMÜntetéeét és a „hazafiam" föl- 
buzdulásból elkövetett atrocitások tet
teseinek ártalmatlanná tevését. A 
Bethlen-kormány is hitet tett a parla
mentben történt bemutatkozása alkal
mából éa azóta is többször, hogy leszá- 
mól az ellenforradalom hiénáival ée 
méltó helyükre juttatja az aljas és 
gyáva gyilkosokat bandavezéreikkel 
együtt.

Mlndazideig azonban csak nagyon ke
vés történt. Mindössze annyi, hogy a 
közelmúltban a főváros revizió alá vette 
Somogyi Béla ügyét, aki a főváros isko
lájánál volt tanár, de akit legyem! utón 
elbocsátottak.

A fővráos most megadta a .kegyeletet 
Somogyi Bélának azzal, hogy halála 
titán rehabilitálta és családja számára 
kiutaltatta a nyugdijat.

Ez adott impulzust arra, hogy fölke
ressem Somogyi és Bacsó özvegyoit. 
Tudva, hogy nem szívesen beszélnek a 
múltról. egy szocialista képviselő 
ajánló levőiével biztosítottam a beju
tást a két mártír özvegyéhez.

Az én fáídalmam a sb/át 
ügyem és a munkásságé

Somogyi Bélúné a Horthy Miklós 
Utón lakik, dóizléssol és szolid polgári 
kényelemmel berendezett lakásán a fér
jét hat óv után is állandóan gyászoló 
özvegy bizonyos bizalmatlansággal fo
gad, mikor bemutatkoztam és elmon
dom jövetelem célját.

— Őszintén szólva mindenki iránt bi
zalmatlan vagyok. Nem lehet csodálni. 
X legeim 3sabroncsolva egész lelkiálla
potomban megrendülve élem napjaimat 
ama véres éjszaka óta. Társaságba nem 
járok. Csupán Bacsónéval szoktam ösz- 
jwejönni és ilyenkor kettesben sírunk 
és emlékezünk. De nem feledünk.

— Nem tudok örülni semminek s csu
pán gyerekeimben s unokáim körében 
találok vigasztalást.

— Mi az életrendje Nagyságos asz- 
•xonynakf

— Szomorkodom. Gyakran kijárok a 
temetőbe. Minden hónap 17-én az egész 
család kimegy a sirhoz. Ott is meg
nyugvást lalálok. A férjem sírja 
mellett.

— A nagyvilág, vagy a hivatalos 
közegek részvétére nem reflektálok, 
még kevésbé mások szánakozására. Az 
én fájdalmam a saját ügyem és a de
rék mnnkásságő, mert férjem Is köztem 
és köztük osztotta meg idejét és sze
rété tét.

Jfegfnf győztünk
— Csak egy nagyon kedves esetet 

említek meg. Amikor Győrött folyt a 
választási küzdelem, amelyből Mnlasits 
Géza került ki győztesen, az eredmény 
kihirdetése napján ismét felkerestem 
férjem sírját. A síron friss koszorút 
találtam, amelyen fehér papiros volt. 
Ezen a papiroson primitív kézírás volt 
olvasható: Megint győztünk. — Ez, 
látja, jól esik.

•— Más alkalommal ismét kint jáTÍam 
a temetőben. Az uram sírja körül 10—20 
tagn csoportot találtam. Egyszerű 
munkiísasszonyok és férfiak voltak. 
Szerettem volna én is a sir közelébe 
jutni. Nem ismertek reám éa egyik 
mnnkáaaaazony szelíden reám szólt:

— Tessék nyugodtan várni. Ez a sir 
elsősorban a mienk: szegényeké Amíg 
ílyeu emberek vannak a földön, addig 
az ón fájdalmam is enyhül.

*- fis ezenkívül nem érez asszonyom 
gyűlöletet férjo gyilkosai iránt, nem ki- 
vánju a boaszutt

— Komi Nekem már nincs erőin gyii- 
Wdni, nincs erőm bosszú állást kívánui. 
-U én lelkem fáradt és közönyös fájda
lomban él! ki magát.

Nom akartam tovább zavarni azt a 
fenséges fájdalmat. Elköszöntem. A 
mártír-asszony elgondolkozva nézett 
reám és csak arra kért, hogy ne kelt
sek részvétet soraimmal sorsa iránt, 
mert részvétre nem reflektál. A nagy
világ részvétére soha. Az ő élete is a 
családjáé és a munkásságé. A férje is 
ezeknek élt.

A beteges Bacsó Bélánénál
A Sip ucca egyik levegő- és nap

fénymentes, szűk szobácskájábán lakik 
Bacsó Béla özvegye. Még innen van a 
harmincon, de többet szenvedett, mint 
sokan a patriarcha-koruak közül. 
Sorsa többé-kovésbé megegyezik a 
Somogyinkéval, azzal a különbséggel, 
hogy Bacsónét a férjo meggyilkolását 
követő hetekbon kitették Kálmán-uccai 
kétszobás lakásából s azóta hónapos 
szobában él.

Az ő sorsa iránt is csak a munkás
ság és a szociáldemokrata párt, vala
mint a Népszava szerkesztősége érdek
lődik. Innon kap segélyt is, pedig — 
mint ő mondja — arra semmi jog
alapja nincsen, ö sem jár társaságba. 
Látogatói egyszerű munkáseinberekből, 
a szociáldemokrata párt tagjaiból, 
szocialista képviselőkből és a Népszava 
munkatársaiból kerül ki. Ezek intézik 
ügyes-bajos dolgait is. Mikor afelől ér
deklődöm, kapott-e segélyt a különböző 
jótékony akciók során, fájdalmas mo
sollyal feleli:

— Egyetlen alkalommal. A Huszár
féle akció során kaptam ezer koronát. 
Ellenben annál többet gondolnak reám 
külföldi szeretetakciók vezetői. Azok
nak köszönhetem, hogy a súlyos csa
pást és egészségtelen lakásomban szer

Mégsem aktuális 
az orosz-magyar szerződés 

Bethlennek a ratifikálásról tett kijelentése csak az elvi 
álláspont leszBgezését célozta — Ml okozza 
a kereskedelmi tárgyalások elhúzódását!

A csehek taktikáznak 
a kereskedelmi szerződés körül

Bethlen István gróf minisztorelnök 
beszéde, amelyet a külügyi tárca költ- 
ügyi tárca költségvetésének vitájában 
mondott, általános feltűnést keltett. A 
miniszterelnök főként két kérdésben tett 
meglepő kijelentéseket: az orosz meg
egyezést és a kereskedelmi szrződések 
megkötését célzó tárgyalásokat illetően. 
Az orosz-magyar szerződés a Ház elé ké
kéről ratifikálásra — mondotta Bethlen 
és egyben szükségesnek tartotta, hogy 
védelmébe vegye álláspontját. A minisz
terelnök bejelentése azonban még mindig 
nem jolenti az orosz-magyar szerződés 
törvényes!tését, mert — mint kitűnő for
rásból értesülünk —

az orosz-magyar egyezmény kérdése 
egyelőre nem aktuális.

A miniszterelnök csak elvi álláspontjá
nak leszögezése céljából foglalkozott ez
zel a kérdéssel.

Nagy feltűnést keltettek a minisc&tarel- 
n öltnek a kereskedelmi tárgyalások 
ügyével kapcsolatban tett kijelentéből is. 
A megjegyzések speciálisan az osztrák 
és a cseh kereskedolmi tárgyalásokra 
vonatkoztak s bár finomabb formában, 
de azt tartalmazták, hogy

az osztrákok és csehek részéről Mao- 
nyos tak/ikázás mutatkozik a Ma
gyarországgal kötendő kereskedelmi 
szerződés tárgyalásaira vonatkozóan.

A helyzet egyébként a következő:
Az osztrák-magyar kereskedelmi tár

gyalások elhúzódásában nincs tendencia. 
A.7, elodázás oka kizárólag az, hogy az 
osztrák delegátusok most Bernben a 
Svájc és Ausztria között, kötendő egyez
mény tárgyalásain vannak elfoglalva.

Ezek a tanácskozások január hó folya
mán feltétlenül befejeződnek, úgy hogy

az osztrák-magyar kereskedelmi tár
gyalások februárban megkezdődhet

nek.

Komplikáltabb a eseh-magyar szerző
dés ügye. Az előzetes tárgyalásokat Bu
dapesten már novemberben lefolytatták 
a delegátusok, akik kölcsönösen átnyúj
tották egymásnak a Wunsch-, vagyis 
igénylési listákat azzal, hogy az igény
léseket és a részletkérdéseket közük 11-, 
letékes hatóságaikkal. Azóta semmi sem 
történt. Egyesek a csehországi politikai 
eseményekkel magyarázzák a tárgyalá
sok ujrr.fölvételének elhúzódását, mások 
szerint a Wun pch-1 isták nem alkalma
sak a tárgyalások érdemleges folytatá
sára. Tény az, hogy

a szanálási akció sikerét veszélye sieti 
a szerződések megkötésének elhúzó

dása,

pedig a szanálás feltételéül a legilloté- 
kcsebb népszövetségi tényezők is a

zett bajomat, megrongálódott tüdőmet 
kezeltethetem. Most is hoteken keresz
tül voltain az Erzsébet Szanatórium 
lakója. Ennek költségeit is amerikai 
emberbarátok jóvoltából kaptam. A na
pokban pedig levélbeli híreket kaptam 
Mr. Hankinson, az amerikai omberba- 
ráti mozgalmak egyik vezetőjétől, hogy 
legközelebb ismét gondol reám.

— KülÖnbon a lelkifájdalmaimat le
számítva, nem panaszkodhatom. Azzal, 
amit, az élet nyújt, meg vagyok elé
gedve. Lemondva a zajos életről, csend
ben visszavonultan élek magányomban 
és már évekkel ezelőtt beilleszkedtem az 
én életem szűk keretébe.

— Egyetlen szórakozásom az újságol
vasás. Igaz, hogy sokszor fölfrissülnek 
a soha be nem hoggedő sebek, amikor 
ismételten utalásokat olvasok férjem 
moggyllkolásának körülményeiről és 
arról, ohgy a gyilkosok még mindig 
szabadon járnak...

bőrkabátos fiatalember
— Igaz-c, ohgy nagyságos asszonyom

nak tudomása van a gyilkosok ki
létéről?

— Ez nem áll. Legfeljebb hallomásból 
tudok egyet-mást és éppen o miatt ki- 
fejezhetetlen érzésem támad, ha a 
körúton sétálva, száguldani látok a 
motorbiciklijével egy bőrkabátos fiatal
embert ...

Bacsó Béláné is az elfogódottság 
hangján beszél és mond el részleteket 
arról, mennyire él még ma is a töme
gek lelkében a szeretet és szivében a 
részvét iránta. Gyakran kap keresetlen 
egyszerűséggel megirott loveleket, a 
melyekben szegény munkásemberek kér
dezik, nincs-e valamiben hiánya.

— Igazán nem érzek hiányt semmi
ben, ami az anyagiakat illett A Nép
szava példás módon gondoskodik ró
lam, a Vúzsonyi-félo demokratapárt is 
gondol reám. Beszélgetésünk során 
vendége érkezik Bacsó Bélánénak, aki 
régi barátja a családnak. A beszélgetés 
most már általánosabb keretek között 
mozog.

Nem panaszkodik, nőm vádol senkit 
a fiatal asszony, pedig mindent elveszí
tett férjében. Feketében gyászolja ma 
is férjét s csendesen, néma fájdalmá
ban éli le fiatal életét Do nem panasz
kodik még akkor se, amikor a heggedő 
sebet feltépi, hogy száguldani látja a 
körúton motorbiciklijével őt és a töb
bieket, kik gyászos özvegységének oko
zói voltak.

Milyen különös is ez!
(g- r.)

szomszédos államokkal való □
mi szerződések mielőhhi k®re®Me- lölték meg. KerXX” k^S * 
szerződések megkötésének elhuXSf 3 
vémtanfa magas tételoln^^’

IS0'’?,1?1 •hintájára az ó.éu 
■••írtával, felhalmozódon 

ral<tárunk apaszlása 
céljából 

eladást
rendezünk

E rendkívüli eladás kere- 
*“?R eladásra kerülnek a 

közismert elsőre ndü 
minőségi!

íÉli-favaszi szöveteink, 
selymeink és mosúáruk

Horváthnlíalász
szövet, és selyemkUlön- 

legességek áruháza
IV, Váci ucca 26. szám

nicinl Gyula
kávébehozatali rt.

jófekvéiü 
üzlet

helyiségeket 
keres Budapcston és na
gyobb vidéki városokban fiók- 
üzletek céljára. Ajánlatok a 
cég budapesti vezérigazgató
ságéhoz, IX, Dandár utca 
15 szám alá ktildondök

SZU^OftVOSI vér-1 óá nemltoetogek 
részére.

EZŰ8T SALVAR8Ay-0LTAS. - Rendelés egész nap 
Rákóczí-út 31 I. em. 1. Rókussei szemben.
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Mister Smoking
mondja mí‘d nekem, a jó isten
■tdia mén, mi aZ a „borítékosát", amelu- 

'm most olyan sokat beszélnek a Nem- 
utt ScinMz környékén.
_ Elmondom szívesen, ha érdekli. 

•A Nemzeti Színház miivészelnek a áiS ^zón elején leszállították 
'fizetéseiket annyira, amennyit mis- 
tér Smith Jeremiás enoedéb/ezett. 
n'l szemben Hevest minden s^t- 

fellépti di- 
!at amellyel a színészek egészen 
&iny fizetését egészítették ki. 
Sár most voltak olyan színészek, 
nlrik egy hónapban csak annyit rft- 
^ottak, amennyit éppen játsza.niok 
kellett, így tehát túlfellépti díjban 
nem lett volna szabad részesidniok. 
he viszont egyesek azt mondják, 
hogy Hevesi igazgató egyeseknek 
megadta ilyenkor is a. tulfollepti 
dijat, másoknak nem. így például 
Kürti József sem kapott egy vasat 
uni. És miután ezt a pénzt nem | üaftU1 ÁWUH «,
. //áránosan adták, hanem titokban. I Nemzeti Színház igazgatói székébe, 
elnevezték boritékrendszernek. Ez -------- -

SZÍNHÁZ
WW!

Het*C3teg Fűfenc, Gyttfa As
<8sa£fiM J, álíenán StSziifí ifALaszt a minis

Wiasífás SíefáreSts
Nemcsak a Nemzeti Színház, ‘ fíá- 

ncm a kultuszminisztérium falai 
között is nagy feltűnést kellett 
annak a híre, hogy

Hevesi Sándor, a Nemzeti Szin- 
ház iaazgatója eltávozik a Nem

zeti Színház éléről

és helyét a kultuszminiszter más
sal tölti be.

Hevest Sándor akkor került a

az, ami miatt nagy izgalom dal 
most a Nemzeti Színház falai kö

zött.
— He azér Bajort..-.
— No az természetes, Bajor Gizi 

szeptembertől kezdődően újból a 
Nemzeti Színház tagja, nem is be
szélve a Vígszínház egyik művészé
ről, aki hír szerint, mégis elszerző
dik a. Nemzeti Színházhoz, ahol 
egyébként már volt egyszer, ha 
nem is nagy sikerek között.

— Apropót. Mi van Hcaedilsselt
— Hát tudja, én elmondom úgy. 

ahogy van, bár nem szeretném, ha 
elpletykálná, hogy én szóltam el 
magam. Hegedűs nem azért válik el 
a Vigszinháztól, mert eltiltották a 
Sárga csikó Városi Színházban való 
vendégjátékától, hanem egyszerűen 
azért, mert nincs megeleégedve a 
mgszinháziakkal. Hegedűs nagyon 
elkeseredett és álmodozva; gondol 
v’ssta azokra az időkre, amikor Fa- 
bidiéfz^ioltak a színház vezetői. Pe- 
ditj MFéppen Ö... na, de most 
htttmiuk a 8zemrehd»V(Í8Qfyit> nincs 
annak, most helue...

— Hegedűsnek nem jutottak jó 
szerepek már évek óta és ő ebben 
bizonyos tendenciát lát. Van-e ben
ne tendencia* nincs-e, nem tudom, 
de nem is hiszem. Mindenesetre 
Hegedűs teljes joggal félti népsze
rűségét, nevét a feledéstől, amelybe 
ü2 utóbbi évek alatt kapott szere
pek feltétlenül belekergették volna.

— De a többi híresztelés nem igent
— Nem. Azt aztán igazán nyu

godt szívvel moshatom magának, 
hogy más színész nem akar elmenni 
a Vígtól, csak éppen Hegedűs, meg 
Góthék, de hiszen azt tudja és az

újság, hogy Darvas Lili visz- 
készül a Magyar Színházhoz.

!

elégedeileusóg íooku azonban az 
volt, hogy

Hevesi könnyelműen elengedte 
Bajor Gizit, Kiss Ferencet és 
most legutóbb Kürti Józsefet, 

akiknek távozása hatalmas rést 
ütött a színház műsorán.

A legutóbbi hetekben gróf Klc- 
bélsberg Kunó már hírlapi nyilat
kozatokban biztosította Hevesi 
Sándort bizalmáról, akkor azon
ban már mindenki tudta, hogy

Hevesi kegyvesztett lett, 
különben mi szükség lett volna a 
nyilatkozatra.

1 Ügy halljuk, ma már égetővé 
lett a kérdés és Hevesi felmentése 

!csak azért késik, mert a kultuszmi
niszter nem tud dönteni az új igaz-

1 gató személyének megválasztásá
ban. A. Nemzeti Színház igazgatói 
állására

Herczeg Fei'enc, Pékár Gyula 
' és Csathó Kálmán jöhet számí

tásba,
lakik közül első helyen Csalhó Kál- 
’mánt emlegetik.

i
I
I

amikor a színházi konjunktúra a 
legragyogóbb volt és es;éről-estére 
zsúfolásig megtelt a nézőtér, még 
akkor is, ha a színház úgynevezett 
„kötelező" darabokat hozott színre. 
A helyzet azonban egyszerre meg
fordult és mint minden színház, 
úgy a Nemzeti Színház is kezdte 
megérezni a konjunktúra múlását. 
Ebben természetesen nem Hevesi 
Sándor volt a hibás, a hangok azon
ban ellene szólották, habár egye
lőre halkan, csöndesen. A kultusz
minisztériumban csak akkor kezd
tek nyíltan elégedetlenkedni, ami- 
kor olyan darabokat éried az igaz- OUUVKOlla.
sasros sors, amelyek szmreboznsft-. Ugyanekkor eltávozik IFlassits 
val a. sikernek meg csak a reményé Gyuia báró főigazgató is. A helyet
tem kecsegtethette Hevesi Sándort. lfiKk,. ,1, hi,„.
1U1 Z jaTUc. __ .... uvs.y n.cl ívsz l> . Jvooeri lesz,
Színház intézménye nem vált be. amint azt már a. Hétfői Nonló az

A Hevesi iránt megnyilvánuló : elmúlt hetekben nwg is írta.

sem 
sza .. —
Lehetséges, hogy még ebben a 
zónban ott láthatjuk majd.

— Fcddk irt-e már BéosbÖlf
— Hogyne. Zsazsa pompásan ___

magát a nagy osztrák városban, 
amelynek művésztársaddlma na
gyon szívesen látja a kiváló mű
vésznőt. A színház színpada min
den nap megtelik színész-közönség- 
gél, akik hallgatják Fedás édes-bus 
magyar dalait, amelyeket az „Antó
nia" próbáin énekel.

— Faludt hová ment a minap 
l'jpost irányába.

— Eltalálta, Újpestre ment.

sze-

érzi

av/ón

— Eltalálta, Újpestre ment. Meg- 
látogatta az Újpesti Színház „Nó- 
iáskapitámi" című operettjét, de a 
kulisszák között jól tudják, hoav az 
Újpesti színház szuhrettjét, Mende 
Klárit ment ki megnézni, akit szer
ződtetni akar.

— .Hát Vnló hírt nem ludt

-- Dehogy nem. Csak kérdezzen, 
néma gyermeknek az anyja sem 
érti meg a szavát, A múltkor el
mondtam mapának ügy-e, hogy 
Zerkovitg Bélát a Bla/ia Lujza 
Színház igozgatójdvd készülnek ki
nevezni. Hát tudja meg, hogy ez a 
",ie,rv mozi kútba esett, mert a 
Blaha Lujza Sziiiháe inazaatói szé
kének ma eajietlen komoly jelöltje 
van: Szirmán Hlbert. Azt hídja 
Vaus, hopp a üli "

— És „Pej vagy irdé'f . • .

— Hz a Lakatos László remek 
ember, pedig senkinek a világon 
macs ann);l dolga, mint neki. Fa- 
ludi Jenő minden színházi ügyet 
megtrirgyal kitűnő dramaturgjá
val, Lakatossal, csak éppen a „Fej 
ragu irás“-t nem beszélték mea. 
Ahhoz elég volt Lakatos Lészló 
egyedül is.

— Ezt. visnm „rausriw maga dllitja 
kedves bmoMngmn. Valami viccet kap- 
hatukl ...

— Természetesen. A jókedvű tör
ténet. egyik mii vészünkről szól, aki 
sohasem tudja szerepét és ezért ál
landóan a sngónő ajkáról lesi a 
szaimA’at. A svgónő történetesen 
férjes asszony és iau nem. is lehet 
csodálkozni, ha a férj megsokalta 
a ,jzoketálás"-t és megüzente a mű
vésznek:
,~K m"a rgyszer fixirozza • 
feleségemet, megverem.

— A színész azóta úgy tudja sze
repét, mint a vízfolyás,

— H4t a pdrSairól haUotf.f
~ Hogyne. Hiszen majdnem se

géd voltam.
— Hát akkor csak, gyerünk a ptetuká. 

val . , .
— Tessék. Lajtái Andor fiatal 

zeneszerzőnek, aki az „Asszonyok 
bolondja muzsikáját irta, a Palaoe 
szálló halijában aFérje támadt 
Ginek Endre doktorral, a színházi 
világ orvosával. Eredmény távirat- 
stílusban: Fodor vívóterem, ne
héz lovassági Icard. bandázs nélkül, 
veglfimerillé^ig, vezetősegéd Kiár 
Zoltán főorvos, kölcsönös sebesülés. 
A felek nem béhiiltek ki.

íí 71 ti í a- j i uj'uiu uaru iviKiiziKaio is. neijei- !cseg\ethette Hevesi Sándort. ■ fesCt az új főigazgató ereszen bízó-1 
arnlt az is. hogy a Kamara nyos, hogy Kertész K. Róbert lesz,'

SenNissanee Színház
l.en,ycl H. k .mAdlAjo

1 Waterlooi esata
— Mit tud Haskcllrőlt

; — Képzelje, csak a
Mister Haskell olyan 
hogy csupa öröm.' őt 

( utóbbi szerelésé óla. 
: szer veszett csak össze 
zával, egyébként minden a legna- 

! gyobb rendben megy. A mister 
száz szivart ajándékozott a mínan 
a zenekar tagjainak és állavlóan

. mosolyogva jáf-kel a színházban. 
Hanem hát lesz is sikere a revüjé- 

I nek...
! — Szegény boldogult Somossy meg
Waldmann, ha ezt megérték volna . .

—... bizony isten v<agv örömük 
\ lett, volna, hogy mit fejlődött az ar- 
tlstamfivészat azóta^ hogy a Nagy- 
mező uccában megnyílt a Fővárosi 
Orfeum.

— No és szemközt a RenaissanqeéT
— Róluk is csak a. legjobbakat 

mondhatom. Napóleonnak is a ,,len<- 
gyeV'-eket kellett volna segítségül 
hívni, hogy megnyerje „A Wa
terlooi csatáit. Most derült ki, 
hogy Bárdos jobb taktikus, mint 
Bonaparte Napóleon volt.

— Volt az „Altondu-ban.
— Igen. Éppen, erről akartam 

magának beszélni. Mit szól a kis 
Tapolczay gyerekhez, milyen pom
pás színész lett belőle. Apja, fia, 

, igaz-e. A“ „öreg"-nck Is volt né
hány olyan szerepe, amelyben egye
nesen utólérlietelen volt, sőt a ma
ma, Vizváry Mariska, is a legesleg
elsők között van.

A CORVIN-SZJNHAZ legKözelebbi műsora:

Busler Keaton a tűidén I
MMIinJlllllllllHhl XT P7HT.

„Marica grófnő" után Szirmán ope
rettet akartak hozni, sőt Szírmaut 
haza is kábelezték Neű-fiorkból. Már 
ideje vol>, amikor a terv megváltó-, 
zott és a program „előkészületben" 
oimú- rovatában a Szirmán operett 
helyébe Buttykay operett került. 
Persze a dolog nem ment simán, 
hiszen a Szlrmay operettből már 
próbákat is tartottak, tehát a jeles 
komponistát most kárpótolni kell. 
Abban egyeztek meg, hogy a Blaha 
Lujza Színház igazgatójává neve
zik ki — a jövő évtől kezdődően, 
Ernőd Tamás pedig a Belvárosi 
Szinház élére kerül.

— Hz már rendes dolog. Tud még 
ilyetf

— Hogyne. Majd éppen én nem 
tudok. Ott van a Nádor Jenő esete, 
amely ehhez hasonló. Nádor ugyan
is semmi szín alatt sem volt haj
landó eljátszani a S zulamit hban 
Absolon szerepét. Erre ígéretet ka
pott, hogyha, eljátszó Absolont. ak
kor a Butlykay operett után követ
kező Szirmán operettben fi játsza a 
pompás férfiszerepet.

— Ilátkayt a minap egy nagy csomag
gal láttam, ifi lehetett a csomagban?

— Írógép. Nem hídja, hogy Rőt- 
kay Marci Faragó Jenő társaságá
ban revfít ir a Király Színház szá
mára. Egy darabot Faragó ir, egyet 
meg Rátkay. De Rátkay nem szeret 
kézzel Írni, meg aztán eddig nem 
is igen kellett írogatnia, hát ve't
egy kis Írógépet és most azon írja. k 
meg a révül. Már úgy kopog, mint 
a legöregebb gépirókisasszony.

legjobbakat, 
jó fiú lett, 
nózni. Len- 
tfffiellenew 
Marthon Gé-

▲ Vígszínház jövft hetének eseménye, 
az Ezüstlakadalom, Paul Géraldy vi
lág ni rü színművének szombati bemu
tatója lesz. Az újdonságban nagyszerű 
szeropeklvez jtettítlak: Varsányi Irén, 
Gombaszögi Frida, Gadl Fraflokkk, 
Kürti JtewM (el&ő fellépése), Dénes 
György, Kende Paula, Sitkey Irén, Sró- 
hely Lujza é8 Föld, nyi László. A pre
mierig a színház két legutóbbi Bikero, A 
Délibáb é. a Tükörfolyosó váltakorn»k- 
Most vasárnap dé’után az Üvegcipö, 
Molnár Ferenc nagyhatású vígjáték* 
kerül színre.

• A virágnak megtiltani nem lehet, 
hogy nyíljon és hódítson. A Krlsantém 
egész Budapestet meghódította már. A 
Városi Színház népszerű, vidám ope
rettje Alpár Gitta, Vigh Manci, Takách 
Rózsi, Galctta, Szlklay, D'Arrigo ésSzir. 
mai-val a főszorepokben, kedden, csü
törtökön és szombaton este kerül színre 
a Városi Színházban.

nztrmay Albert. Azt maja
^a.y-£, hogy a Király Színházban a I

A kinematográfia klasszikus alkotása;

Helena elrablása és
Ivója pusztulása

Január MARCKLL PAÍVOST:

23 FélszOzek
uoyal

Aoslló A irRlobb franci, filmek sorozatfibö
Cl o.CInemn-füm

92—99 Marlca grófnő előadása lesz e hé
ten a Király Színházban, Kálmán Imre 
voretlen világsikerének. a „Marion 
grófnődnek. Valamennyi előadáson to
vábbra is a ragyogó premier együttesse 
vesz részt. Lábasé Juci, Vaály Hona, 
Tálmay Ilka, Kiss Ferenc, Rá fkai, Lata- 
bár, Szirmai.

Alton a. A Magyar Színház e heti mű
sorát természetesen a színház döntő si
kere, Fazekas Imre szenzációs drámája, 
az „Altona" dominálja, amelyet bemu
tató közönsége fanatikus tetszéssel ün
nepelt. P. Márkus Emília, Bajor Gizj, 
Csortos Gyula ragyogó triásza, Gomba
szögi Ella, Simon Marosa, Toruay, 
Vágó, Réthey, Abonyi együttese a leg
nagyobb színészi szenzáció. Vasárnap, 
hétfőn, szerdán, pénteken, jövő vasár
nap és jövő hétfőn van műsoron sa 
„Altona“, míg kedden, csütörtökön és 
szombaton a színház nagy vígjáték* 
sikere, Drégely és Liptai „Vörös em* 
ber’'-a kerül színre.

• Sebestyén György vezénylésével 
szerdán este Plllangókfsasssony kerül 
színre a Várost Színházba#. A Hambur
gi Színház, kiváló dirigensének vendig 
szereplése iránt óriás! az érdeklődés.
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RÖVID HÍREK
PETHES SÁNDOR

a Terézköruti Színpad vendége 
lesz a jövő műsorban.

PETHEÖ ATTILA ÉS HARASZ- 
Apolló 

vendég-
TOS GUSZTÁV az 
Színpadon fognak 
szerepelni.

A VÍGSZÍNHÁZBAN
az „Ezüst lakodalom** 
„Nju“ jön. 
jön.

KERÉNYI GABI a Városi Szín
házhoz szerződött

TAMÁS BENŐ
a bécsi Stolz-Bühné-től szerződte
tem ajánlatot kapott.

után a

A Fővárosi Operetfszlr.ház jövő heti 
műsorát Is kizárólag a Nótds kapitány 
tölti be. Mindennap adják Farkas Imre 
párat lansikeríi operettjét, a premier 
nagyszerű szereposztásában. Most va
sárnap lesz a Nótds kapitány első dél
utáni előadása, mérsékelt helyárakkal.

• Kedden, eslitörtökön, szombaton 
Krizantém Alpár Gittával a Városi 
Színházban.

„Postás Katiea“«hét lesz a Blaha 
Lujza Színházban e héten is. Minden 
este a páratlanul népszerű Zerkovitz- 
Harmath operetté megy, amely első 
jubileumán túl is táblás házakat csinál.

• Túl a nagy KrIvánon legközelebbi 
eladása ma, hétfőn este lesz a Városi 
Színházban. Farkas Imro diadalmas 
oprettjének főszerepeit a nagysikerű 
repriz szereplői: Kolbay Ildikó, Laka
tos Ilonka, Szőlőst Piroska, Tamás Be
nő, Galetta, Csetényi és Érczkövy játsz- 
zzák.

Fej vagy írás. Lakatos Lászlónak 
rendkívüli érdekességű, ragyogó ötle
tekben gazdag, vidám komédiája hol
nap, vasárnap, hétfőn, szerdán, pénte
ken, jövő vasárnap és jövő hétfőn van 
műsorra tűzve, mindenkor Titkoe Ho
nával, Mészáros Gizával, Ha lm el Aran
kával, Törzszsel, Kertészszel, Kubinyi- 
vol és Gárdonyival a főszerepben. A hét 
többi napján a rendkívül népszerű „Ki 
babájn vagyok én“ kerül színre Titkos 
Ilonával, Tóth Bitekével, Kertészszel, 
Tarnayval a főszerepekben. Vasárnap 
délután Szenes Béla kitűnő vígjátéka, 
„Az olasz asszony'* van műsorra tűzve; 
mérsékelt helyárak.

• A Cigány Rózsahegyi Kálmánnal és 
Molnár Arankával pénteken este a Vá
ros! Színházban.

A Renaissance-Szinház e hetét is a 
Waterlooi csata dominálja. Lengyel 
Menyhért diadalmas sikerű komédiáját 
e héten is hatszor tűzte műsorára a szín
ház. Pénteken Gércldy roétikus szín
müve: Szeretni... kerül színre. Vasár
nap délután mérsékelt holyárakkal Csó
koljon meg!

• Nézze meg a hlrdetőoszlopokon a 
Városi Színház helyárait

• A színházak műsora. Király Sxin- 
hat: Egész hétpu át: Marica grófnő. Va
sárnap délután 8 órakor mérsékelt 
helyúrakkal: Árvácska; este: Marica 
grófnő (99). Hétfőn: Marica grófnő szá
szad! k előadása. — Magyar Szinhríi: 
Hétfő, szerda, péntek, vasárnap, hétfő: 
Altona; csütörtök, szombat: A vörös 
ember; vasárnap délután 3 órakor mér
nökeit helyárakkal: Sasfiók. — Belvá
rosi Színház: Hétfő, szerda, péntek, va
sárnap, hétfő: Fej vagy írás; csütörtök, 
szombat: Ki babája vagyok én. Vasár
nap délután .3 órakor mérsékelt hely
ára kkaJ: Az olasz asszony. — Blaha 
Lujza-Szinház. Egész héten át a Postás 
Katica; vasárnap délután 3 órakor mér
sékelt helyárakkal: Fügefalevél.

Cercle des Etrangers
Telefcn : József 78—23. Igazától Kidár Mikid*

Erntbef MBraf 81-

Megérkezett Londonból a

The 6 Clarions
világhírű amerikai

JAZZ-BAND
Kizárólag az url kBzOntdg teneol 

Naponta pirlil Mnc-roulatta 
Zéróra hétfőn, uardén, pénteken 

reggel j őrekor

Válogatott csapatunk 
legyőzte Olaszországot

Spitz és Takács góljaival nyertük meg a mérkőzést — Zsák 
pompásan védett — M magyar védelem kitünően szerepelt 
Magyarország-Olaszország

Bíró: SLTIVIK (franciaország)
Milánó, január 18, 

(A Hétfői Napio távirati értesítése). 
Kedvetlenül, pesszimisztikus han

gulatban vártuk a Milánóból érkező 
táviratot. A válogatást megelőző 
események bizony nem sok jóval ( 
bíztattak bennünket. Az egész ma-; 
gyár közvéleméy a magyar csapat 
kát ászt rófális vereségét jósolta. Fo-! 
■............................................................................. I

I

kozta a magyar futballkpzönség bi
zalmatlanságát az olasz csapatnak 
gondos összeállítása, a hetek óta 
folyamatba volt készülődés, a Bu
dapesten az elmúlt szezonban fiz 
olaszok által szenvedett 7:2 arányú 
súlyos vereség által ellenfelünkben 
felkeltett revánsvágy. — A kitűnő
en összeállított olasz csapattal 
szemben a magyar reprezentatív 
legénységnek csaknem minden tagja 
a hetek óta tartó túrázások követ
keztében agyon volt strapáivá. 
Hozzájárult a bajokhoz az is, hogy 
Rémay Ifi. sérülése miatt a részére 
szokatlan helyre Kaufskyt kellett a 
szövetségi kapitánynak beállítani.

Kimondhatatlan örömöt keltett 
tehát, midőn válogatott csapatunk 
szenzációs milánói győzelméről szó
ló táviratot megkaptuk.

Győzelmünket elsősorban pom
pásan játszó közvetlen védel
münknek köszönhetjük, de orosz
lánrésze van a győzelem eléré
sében öreg reprezentatív kapu-

Budapesti Korcsolyáié Egy«et— 
TroppsuerElslauf véréin 13:2(6:1)

Bajnokcsapatunk élőjétől végig fölé
nyesen játszva, egy tucatnál több góllal 
terhelte meg troppai ellenfelének háló
ját. A gólokat Krempelz Péter (6). Lator 
(5) és Kehrling (2) ütötték.

sunknak: Zsák Károlynak, aki 
ezen a meccsen élete egyik leg

szebb játékát produkálta.
Húszezer néző jelenlétében a 

közönség lelkes tapsai közepette lé
pett a pályára a bordópiros, címe- 

írestingbe öltözött magyar reprezen
tatív-csapat. De még viharosabb lel
kesedéssel üdvözölték az olasz cí
merrel ékesített azúrkék dresszes 
olasz csapatot. Néhány perc múlva 
megjelent a pályán a mérkőzést ve
zető

Szlavik, párizsi bíró,
akinek sípjelére a két nemzeti csa
pat a következőképpen állott.'fel: 

i Magyarország: Zsák (33 FC) — 
Fogl II., Fogl III. (UTE). - Fuhr- 
mann (FTC), Kiéber (MTK), Blum 
(FTC), — Kautzky (Törekvés), Ta
kács (Vasas), Orth (MTK), Spitz 
(NSC), Kohut (FTC).

Olaszország: De Pra (Genoa), — 
Caligaris (Casale), Baldi (Bologna), 
Aliberti (Torino), — Conti, Ceven- 

•nini III. (Internatioale Milano), 
\Dclla Valié (Bologna), Magnoz2i 
j(Livorno), Levratto (Hellas, Verona).

Hullámzó mezőnyjátékkal kezdő
dik a mérkőzés, amely több mint, 
negyedóráig tart.

| A vezető gólt az olaszok érik 
el Conti jobbszélső révén, aki

I áttörve a magyar védelmet, a

kifutó Zsák mellett gólt lő.
A kapott gólra csatáraink hev-<» 

tamadassal felelnek, amely mintegy 
teC^.OfímiV Wtók Utón

' A 28. nercben Spitz szép lövéssel 
kiegyenlít.

Az olaszokat a kiegyenlítés le- 
hangolja és ennek következme?nyt 
hogy halfsornnk által kitünően 
mogatott csatáraink félidő végéig 
frontban vannak.

(Félidő 1:1).
Helycsere után is megtartjuk fö. 

lényünkét es
A 20. percben Takács lövése 
mesuozza a győztes magyar gólt 
Leírhatatlan ürömrivalgás kísérte 

a varatjon eredményt. A mérkőzés 
napjara Olaszország minden tájáról 
egy begyül t magyarság rekedten
kiáltozva biztatta a győztes gól ál
lal föllelkesített magyar játékoso- 
Kát es pompás védelmünknek sike
rült győztesen levonulnia a pá
lyáról.

Slavik francia bíró kitünően ve
zette a mérkőzést.

Vasárnap délelőtt Milánó polgár, 
mestere ünnepi kihallgatáson fo- 
Kadfa a magyar válogatott-csapatot 
a városházán, ahol lelkesen ünne. 
peltek reprezentánsainkat.

Jl Magyar* 
JUMetikal Szövetség 

második filmmatlnéja
Vasárnap délelőtt rendöfete a MASz 

második filmmatinéját az Uránia Szín
házban. A filmmatimé tárgyát a ma
gyar szenior- és ifjúsági atlétikai baj- 
noks ágról felvett mozgófényképf el véte
lek képezték, amelyeknek egyíésze las
sítva került bemutatásra, hogy az egyes 
mozdulatok megfigyelhetők legyenek.

Az irodalmi nívón álló előadást Mi- 
sdngyi Ottó, a magyar atléták volt olim
piai trénere tartotta, aki bevezetésében 
történelmi visszapillantást vetett az 
atlétika bölcsőkorára.

A bajnokságról felvett rendes és las
sított filmek bemutatása után Misángyi 
áttért az olimpiai játékok történelmi 
adatainak ismertetésére. Az antik görög 
olimpiász történetét mondotta el nagy 
tetszés mellett, végül bemutatta moz
gófényképekben a párisi atlétikai olim- 
piászról készült felvételeket A MASz 
e filmmatiné rendezésével hatalmas lé-

Nem fejezték be Budapest székes
fő várob birkozóbajnokságait. Szom
baton este kezdték meg, vasárnap 
délelőtt, délután ós este folytatták 
a küzdelmeket Budapest székesfő
város birkozóbajnokságait, ennek 
ellenére sem tudták a versenyt be
fejezni. Tegnap este mindössze két 
súlycsoportban történt dÖrtés, a be
fejező küzdelmek szombaton este 
lesznek. Eddigi eredmények: Lég- - - ____  ___________________ ______
súlyban: Bajnok: Magyar Armand | péet tett az atlétika propagálása terén.
(BAK). 2. Németh József (MÁV). 
3. Fülöp Sándor (MÁV). — Pehely- 
slyban: Bajnok: Harmatit István 
(MTE). 2. Molnár László (Törek
vés). 3. Németh Jenő (MTE).

4- Zágráb—Stájerország 2:0, (l:0). 
Bíró: Iváncsies Mihály (Budapest). 
Zágráb fölényesen nyerte a mér
kőzést.

Jéghokld-mérkőzéa Budapesten. BBTE 
II-BEAC 5:1 (3:0).

4- Az osztrák korcsolyázó bajnok
ságok. Az Osztrák Korcsolyázó Szö
vetség rendezésében ma folyt le a 
mérkőzés az 1925. évi bajnokságo
kért A férfink Kzeniorversenyében 
Kronfuss (Bécsi Korcsolyázó Egye
sület) lett első 243.85 ponttal, má
sodik pedig Hőnigschmid (Bécsi 
Korcsolyázó Egyesület) 236.3 pont
tal. Ausztria páros-versenyében 
Wrede és Jarosné (Bécsi Korcso
lyázó Egyesület) győztek 11.3 pont
tal Prohaska és Steinskyné (Inns
brucki Korcsolyázó Egyesület) el
len, akik 83 ponttal a második 
helyre kerültek.

X Fin atléták éa birkózók kösŐtt tett 
látogatásáról tart előadást Munkácsi 
Mártán február 14a délelőtt 11 órakor 
a Royal-Apollóban.

MOZI ÉS FILM 

Rin-Tin-Tin Budamifen 
■w kutya, akinek Ari«, emberi 

szive van
Amerikában, a számitó lelkek hazájá

ban, ma egy kutyát ünnepelnek. Rin- 
Tin-Tin-nek hívják a kutyát s rendkívül 
érdekes története ott kezdődik, hogy a 
világháború alatt, a flandriai harctéren 
vetődött az amerikai csapatokhoz. A há
ború befejeztével Rin-Tln-Tin-t hazavit
ték Amerikába. Ez a kutya Amerikát is 
egy csapásra meghódította.

Nem az idomiiáa csodáját ünnepelték 
benne, mert Rin-Tin-Tin-ben mindazok a 
tulajdonságok, amelyekkel elragadja az 
embereket, ösztönösek. Csakhogy ez az 
öaztön olyan fejlett skála, hogy már- 
már az emberi értelemmel határos.

Rin-Tin-Tin maga az emberi hőség 
mintakéipe. Egyformán osztozik gazdája 
minden örömében-bánatában. Vele sir, 
vele örül. Érző, emberi szive van ennek 
a kutyának. Rin-Tin-Tin, a zseniális ku
tya, egészen lázba hozta Amerikát s 
népszerűségét növelte az, hogy flhuszi- 
nész lett- Már több filmet vettek fel 
vele, amelyek szenzációsan sikerültek.

A legnagyszerűbb talán mégis az első 
filmje, amelyet egyenesen Joe Perkins- 
sel, a legdivatosabb amerikai irók egyi
kével írattak számára. A darab Alaská- 
ban játszódik, ahol Rin-Tin-Tin számta
lan veszélytől ment meg egy fiatal sze
rel mespárt. 0 leplezi le a gazdája éle
tére törő nagyarányú bűnszövetkezetet s 
bár a farkasok közt nevelődik, mégis el
lenük fordul, amikor egy egész farkas
csorda támadja meg gazdáját a kietlen 
hómezőn. A néző egyik ámulatból a má
sikba esik annak a páratlan ügyességű 
játéknak láttán, amit ebben a filmben 
Rin-Tin-Tin produkál.

A Rin-Tin-Tin-láz a film nyomán 
Európába te átcsapott, a jövő héten 
nálunk te színre kerül első nagy tiunje. 
A Kamara és az Uránia grandiózus 
előjátékkal, díszes keretben fogja bemu
tatni az évad kétsógtelanül legioegka- 
póbb attrakcióját.

Kiadja:
. A „Hétfői Napló** Lapkiadóvállalat^ 

Meglepő áeakat viselt férflrukdkért 
Wertheimer Oy. Zichy leaft u. 23 Telefón /
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