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Hogyan csapja be a közönséget 
a 7ávirati Iroda a rádióval

f Capitol’mozi rádió*elöadásainak szenzációs leleplezése — Ji milánói Scala*szinház 
enotistájának Rigoletto^áriáját a Magyar Távirati Iroda félemeleti szobájában énekli 
gy állásnélküli olasz — Dilettánsok koncertje Budapesten, mint zeneesemény a külföldön

Uan még humor a félhivatalos M. T Imái
A cselekvő fél a Magyar Távirati 
•oda, a szenvedő fél a budapesti I 
i a vidéki közönség. A M. T. I.,! 
lely hónapok óta vívja harcát, a 
idi'ó monopóliumért, a rádió nép- 
ípszerüsitésének munkájában |
Iáig ment, hogy az már a nyilvá-1 
osság elé kívánkozik, s kötelessé- 
et vélünk teljesíteni a közvéle- 
énnyel szemben, amikor a M. T. | 
■nak a nagyközönséget megté-' 
isztő manipulációiról lerántjuk a 
plet.
Az ügy inkább a humor birodal
ma tartoznék, ment komikum 
iámba megy, hogy nap-nap meV 
tt mint tolonganak százan ás szá
la a Capitoí-Mozgó előtt, mely 
ádió előadást hirdet, hogy hallgas- 
ík, élvezzék rádión át. a milánói, 
erlini, vagy párizsi előadásokat s 
likőr lázas izgalomban figyelnek,

nem is gondolják, hogy alig 
éhány méter távolságból, a M. 
T. 1. városházuccai félemeleti 
helyiségében énekelnek, zenél
nek e célra felfogadott és sze

rényen dotált dilettánsok.

Úgy hisszük, hogy ez már nem 
órnikum és ajkainkra fagy a mo- 
°ly, ha arra gondolunk, hogy en- 
>ek az akciónak egyik cselekvő 
“anya a M. T. I.
Enol a szenzációként ható mani- 

•ulációról munkatársunk az alábbi 
endkivül érdekes részleteket tudta 
ncgí

Hallgattam Toscat 
a CapitolLan

A Rúkóczy úton stílusos reklám ra- 
fadta meg figyelmemet. A római Capi- 
ölium egyszerű papirmachéból vonult 

nz utcán. A lépcsőkön, hol szená
torok és trbunusok szoktak vitatkozlni 
^rykoron. transparens reklám hirdette, 

a Capitol-moxiban mindenki hall
atja a rádiót

Rohanva siettem a Keleti pályaudvar 
•fló, ahol a Capitolhoz címzott mozi van. 

emberok százával álltak sorban je
gyével. Egy termetes hölgy nemrégen 
márolt szilszkinbundában várakozott a 
rajnőt? C’0^’ Megkérdette a pénztá-

-- Aztán mondja kisasszony, lesz ma 
rudio isi
.7. JB(?n kérem, mindhárom előadáson 

radíchangvorsonyt adunk.
~ Ügyben vagyok — gondoltam ma

iamban izgatottan tártain, hogy ke- 
®einhcz kapjam a jegyet, moly foljogo- 

1 hogy hallhassam sok száz kilóméter

távolságból hamisítatlan olasz opera 
énekestől Cavaradossi nagy áriáját, 
vagy Trubadúrt

Mi az a rádió
Pontosan az egyik páholy alatt kap

tam helyet Mögöttem a páholyban volt 
clhelyozve a leadó készülék. A szegény 
kis Nemocsek Ernő szomorúan romanti
kus tragédiája ez alkalommal nem ér
dekéit Minden figyelmemet a rádióra 
koncentráltam, amelyről hátam mögött 
halkan előadást tartott egy mérnök úr.

Az első kétezer méter lefutott és lélek- 
zetvieszafojtva vártam uz elkövetkező
ket. A pódiumon, ahol néhány i>erecol 
előbb a fehér vásznon a Pál uocai fiuk 
jelenetei kergették egymást, megjelent 
egy evikkeres úr.

A konferanszié volt Ez az úr aztán

Mérnök ur <
A konferálas alatt tetőfokot ért az iz

galom. Halotti csend ülte meg a tágas 
mozltermet, amikor a podinmon konfe
ráló ajkáról elhangzott a vezényszó:

— Mérnök úr keressen egy hullámot. 
És a mérnök úr kereste a hullámot, 

ügy hallatszott, mintha kazettákat zárna 
vagy nyitna. A mérnök úr megszólalt

— A csepeli állomásnak van leadni 
valója.

Egyet-kettőt nyekkent még a masina a 
hátunk mögött, aztán . . *

Halló! Halló Capitol
Aztán egyszerre egy recsegés férílhang 

I hallatszott az összes mcllőkzöngékkel:
— Halló! Halló! A Capitol-mozgó kö

zönsége, jó estét kívánok.
— Nagyszerű, nagyszerű. Hallotta! — 

sugdosták körülöttem.
A hang, miután háromszor megismé

telte az üdvözlést, bemondta a pontos 
időt én a másnapi idöjóslatot.

— Nagyszerű, nagyszerű — hallottam 
minden oldalról.

— Mérnök úr keressen egy külföldi 
hullámot — vezényclto a színpadról a 
evikkeres úr.

| Ez az — gondoltuk magunkban.
Rigoletto és Tosca 
a rádióban

A mérnök úr keresett. Nem tartott 
sokáig és jelentette, hogy a római opera 
előadását sikerült megkapnia, ahol épen 
Rigóiettot játszók.

— Nagyszerű, nagyszerű — hangzott 
mindenünnen körülöttem.

A masina egyet-kettőt recsegett, s az
tán váratlanul kibontakozott egy lágy 
lírai tenór, mely olaszos temperamen
tummal pörgette az olasz vers ritmusait: 
Az asszony ingatag . . •

elmagyarázta a rádió minden csinját- 
b inját. Megtudtuk, hogy a rádió a XX. 
század Napoleónja, amely legyőzte a vi
lágot, a távolságokat, mindent. Meg
tudtuk, hogy a Capitol-mozgó nagy ál
dozatkészséggel szereltette fel a rádiót a 
közönség iránti szimpátiából. Megtudtuk, 
hogy ez az áldozatkészség lehetővé fogja 
tenni, hogy a Capitol-mozgó közönsége 
élvezze a jól fűtött moziban a mai pá
rizsi hangverseny slágerét, a milánói 
Scala színházból Rigolettót és Berlinből 
egy Mondelsohn duettet, vagy ami a hul
lámok taraján -ideérkezik.

Megtudtuk* .hogy a rádió nem svindli, 
hanem egy korszaxalKÚtó találmány s 
épen ezért holyezték el a felvovőállomást 
nyilvánosan egyik páholyban, hogy min
denki meggyőződhemék. hogy „nem 
avult gramophon adja a hangversenyt* 

>gy hullámot
A hatás óriási volt.
A evikkeres úr a pódiumon gyönyör

ködő megelégedéssel szemlélte a hatást 
és láthatóan azt számította ki, hogy ez 
a publikum elmondja a rádió sikereit 
smerőseinck, milyen nagyszerű lesz a 
holnapi kassza is.
Ez aminálbatta is a.cvikkeros urat, aki 
ezután szinte ideges gyorsasággal adott 
újabb és újabb utasítást a mérnök úr
nak. És a mérnök mindig keresett és 
mindig talált. Megtalálta a milánói Scala 
hullámait, mely Tosoát. röpítette hoz
zánk, a berlini filharmonikusok hang
versenyét, melyből ogy vonósnégyes 
előadását élveztük. Hamburgból kaptunk 
fuvola szólót, Párizsból pedig hegedü- 
koncortot

Mndcnki oda volt és lelkesedett a 
rádióért* mely a levegőn át a szobánkba 
képes varázsolni a világot.

Gyanús momentumok
A Capito-mozgóban csak az nem tet

szett, hogy valahogyan titokzatosnak 
tüntették fel a rádiót. És nőm hallottam 
soha az illető ország adó állomásának 
szokásos bejelentéseit Ez a körülmény 
gyanút ébresztett bennem.

Egy barátomat kérdeztem meg:
—- Svindli az egész — mondotta —, 

csak azt nem tudom még, hogy mint 
csinálják.

Elhatároztam, hogy kikutatom a Capi
tol rádiójának titkát

MTI leadóállomásán 
folynak a külföldi kon
certek

Hosszas kutatás és utánjárás ered
ményeként megállapítottam a követke
zőket:

1. A Capitol-moziban valóban fel van 
szerelve a rádiófelvevő-állomáa.

2. A rádióhangvorsenyekot, amelyeket 
a Canitol-mozgó és a vidék számára ren
deznek, a M. T. I. félemeleti helyiségé
ben folynak le, e célra szerény honorá
riummal - dotált dilettáns „művészek* 
közreműködésével.

Az úgynevezett rádiós helység a vá« 
rosházucoai palota félemeletén a folyosó 
végén van, ablakaival a csendes Pilvax- 
káyéházra. A helység ajtajún felírást 
Rádió-állomás. Idegeneknek tilos a be
menet

Á tóga*? szobában, mely primitív Elves
fallal két részre van osztva, van a pár
názott telefoQ fülke, ahonnan a leadás 
történik.

Ebben a helységben tartják napon
ként a Capitol-mozgó és olykor a vidék 
számára a párizsi, római, berlini, ham
burgi, milánói hangverseny-reproduk
ciókat.

Hat óra előtt a M. T. I-ban minden a 
rádióhang verseny körül mozog. Egyre- 
másra megjelennek a külföldi operák! 
és hangversenyek helyettesítő repró 
zentánsai. A római és milánói nagy 
opera slágor-számait a M. T. L házi 
rádiós hangversenyein stílszerűen bízó 
nyos Enrico olasz férfi képviseli. A 
hamburgi Mendelsohn-duettet pl. január 
18-án Garas ur és Strausz Irén nrhölgy 
mondták be a Capitol számára az M. T. I. 
félemeleti helyiségéből. A párizsi he
gedű-szélét pedig László Bözsika 
virtuóz, s játékából élvezi a Capitol- 
rádióra áhítozó közönség.

A hangverseny idején, amikor a 
Capitolban a mérnök ur megtalálta a 
hullámot, a bekonferált hullámhossznak 

i megfelelően a felvevő tölcsér elé lép a 
| M. T. L félemeloti rádió-helyiségben a 
| kívánt. „művész" és énekel olaszul vagy 
németül, aszerint, hogy a hullámot 
Ttália kéklő ege alól vagy Hamburg
ból konferálták be.

A M. T. I. vendégművészei esténként 
25.000 korona tiszteletdijat kapnak.

Megtörtént a közelmúltban, hogy az 
olasznyelvíi ének utón tulgyorsan kez
dett munkájába a ..hamburgi" fuvola
művész « igy a Capitol közönsége cso
dálkozva hallotta, hogy az örök szép 
Tosca-ária utón egy szeroncsétlnn flótás 
igyekezete érvényesül.

•

A magunk részéről csak ennyit. Nem 
hisszük, hogy a M. T. I. akár a rádió 
népezerüsitósénok, akár önmagának di- 
CHŐsőget szerezne ezekkel a hamisan 
adresaált „külföldi" ni dióba ng verse
nyekkel. Sándor Irán,
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A lipótvárosi társaskör 
csatlakozik a Szabadelvű 

Párthoz
A Mpótvátos] Vili. választókerület 11- 

borúlte polgársága vasárnap délelőtt u 
köztJ'gi váltupEÍitaok kérdésében való ál- 
Jásfo.'íialáa céljából a Lipótvárosa Túr- 
raskör heJyisógébon értekezletet tartott. 
Aa értekezletet 8 üt erényi József báró ol- 
nök nyitotta mos* * és n következőket mon
dotta:

— A főváros- válaszl-csők íigyóbon 
összehívtuk a kerület vezető férflait, 
hogy a Vin. választókerület velünk ro 
kotjszeuvezó liberális polgárságának ma- 
«tartásáról döntsünk. A nwigHio awemó- 
Igét illetőleg. ki.it •lentcjn, hogy én mn-j 
gam a fővárosi választásokban semmi 
körülmények között részt nem veszek. A 
tövároüi választások kérdésében semmi
féle álláspontot nem kívánok elfoglalni 
'« népi csatlakozom som jobbra, som 
balra, hanem személyem»o vonatkozólag 
teljes passzív magatartást kívánok tanu
ld tani. Semmiféle személyi szempontnak 
nem szabad érvényesülni a választások 
kérdésében, a kerület érdekein lordul 
meg minden személyi szempont és csak 
azt keli nézni, hogy az a reakció, mely 
a fővárost hatalmába kerítette és mai 
állapotába juttatta, milyon eszközzel 
dönthető meg. Le.*kívánatosabb  lett vol
na oz. összes liberális gondolkozó sú pol
gári elemeknek összefogása egy egységes 
front, létenítóKO érdekében. Én a magam 
részéről azt ajánlom, hogy a liberális 
polgárság ahhoz az új liborúls párthoz 
csatlakozzék. amelyet Öt ne.iizc’.gyölósú 
képviselő: Lldrezy István, Helnrleh Fő
re® c. Hassay Károly. Sándor Pál és Ug
rón (tábor tartott szükségesnek megala
kítani. Imi azonban — ismétlem — sem
miféle akcióban részt nem veszek, abból 
toljeson kikapcsolódom és a később tar- 
tenijó választási értekezleteken már rószt- 
Bom veszek-

Ezután ö többi felszólalók a Szabad
elvű Párthoz való csatlakozás szükségoH- 
Hógvt hangoztatták és mindnyájuk saj
nálatának adtak kifejezést Spterényi ama 
nem várt kijelentése fölött, hogy a köz
ségi politika irányításától teljesen vissza 
akar vonulni., Kéri ók, hogy elhatározá
sát másítsa meg.

A felszólalásokra reflektálva, Szte- 
rényi kijelentett?, hogy elhatározása — 
amely azonban csakis a fővárosi vú- , 
lasztásokra vnnntkov.ik — szilárd és meg- 1 
Változtathatatlan. Ennek indokait jelen- 
Jé'g nem áll módjában kifejteni, azt azon
ban mégis megjegyzi, hogy nbban közre-5, 
játszott az a brutális, meggondolatlan és 
észnélküli mód, ahogy a Lipótvárost a 
választókerületi beosztás szőni pontjából 
feldarabolták, másrészt, hogy ő ebben a ; 
kerülőiben csak a politikai zászló vito- ! 
lére vállalkozott, a községi vezotésro 
sohase. <

Kzután dr. (lorula. Bála indítványára * 
egyhangúlag elfogadták azt a határozati .1 
javaslatot, amely szerint az értekezlet 1 
kimondja a VIII. választókéntloti Sza
badelvű Párt megalakítását, amelynek < 
végrehajtása céljából rövidesen nagy- < 
gyűlést hív egybe. Azonkívül választot
tak ogy száztagú előkészítő bizottságot. <

Az értekezlet után munka társunk kér- 1 
dóst intézett Szterényi József báróhoz f 
passzivitásba lépésének okai iránt, azon- < 
bon Sztorényi mlndou felvilágosítás ] 
adása elöl mereven elzárkózott.

A Lakók Szövetsége vasárnap 
délelőtt 11 órára nagygyűlést hí
vott össze a régi képviselőház nagy
termébe. A nagygyűlés a februári 
negyeddel kapcsolatban a lakók sú
lyos helyzetével akar foglalkozni, 
ezenkívül határozati javaslatot 
akar az illetékesek elé juttatni, 
mely javaslatban kifejezést adtak 
volna a lakástörvény egyes intéz
kedései ellen táplált. „ejZettazenvtifc- ■ 
nekf'. A magygyűlés azonban kínos 
incidensbe fulladt. Ugyanis a gyű
lés egyik felszólalóin, Szilágyi La
jos nemzetgyűlési képviselő beszé
dé^ a jeledlévŐ hatósági közeg in
kriminálta és a gyűlést feloszlatta. 
A gyűlésről szóló tudósításunk a 
következő:

Délelőtt 11 órakor nyitotta meg a 
gyűlést Bródy Jijrnő dr., a Lakók 
Szövetségének elnöke. Üdvözölte a 
polgárság és munkásság képvisele
tében megjelenő Vtesonyl Vilmos, 
Szilágyi Lajos és Vanczák János 
képviselőket, akiket a közönség lel
kesen megéljenzott

Bródy Ernő dr. megnyitóbeszé
dében a lakástörvény helytelensé
gével foglalkozott.

Az elnöki megnyitó után Fdy 
Sándor dr., a Lakók Szövetségének 
főtitkára és Reisz^Zoltán műépítész 
szóltak hozzá a kérdéshez, majd az 
elnök felszólítására, a pndsprokba.n 
helyet foglaló Szilágyi Lajos emel
kedett szólásra.

-- Hogy idáig j utol tank, annak 
mi ellenzéki képviselők nem va
gyunk oka. Mikor bent voltunk a 
képviselőhúzban, minden törekvé
sünk és erőfeszítésünk * kudarcot 
vallott. Éppen ezért vonultunk 
passzivitásba. A mi passzivitásunk 
azonban nem henyélés. Hiszen a 
passzivitásból eredő túlsó nyomás 
hatása alatt engedélyezte a kor
mány a havi bérfizetést is. Ezért 
szövetkeztünk mi ellenzéki képvise
lők negyvenbatan.

Mikor Szilágyi Lajos beszédének , 
ehhez a passzusához ért. a gyűlésen
meaielent KöttüVGiíbör' rendfirfö- i 
/a»ar«os hangosan folszrílilotta 
Ttródg Ernői: I

Miért megy 
Betűien Genfbe?

At Máv. külföldi kölcsöne csak az év második 
felében lesz aktuális — Smftfi főbiztos is kimegy 

Genfbe a pénzügyi bizottság ütésévé
Bethlen István gróf miniszterel

nök február 3-án Genfije utazik, 
ahol résztvesz a nemzetek szövet
sége pénzügyi bizottságának ülé
sein. A genfi tanácskozáson előrelát
ható] u.g résztvesz Smilh Jeremiás, 
népszövetségi főbiztos is, akinek 
egészségi állapota javulóban van, 
A népszövetség pénzügyi bizottsá
gának ülésével kapcsolatban 

illetékes helyen
a következőket mondották a Hétfői 
Napló iuu nkai á rsá nak:

Bethlen István gróf miniszter
elnök aziírt utazik Genfbe, mert a 
pénzügyi bizottság ülésein szóba- 
kerül n magyar szanálási akció 
is. Smith Jeremiás, népszövetségi 
főbiztos is megjelenik a bizottsági 
tárgyaláson, amelynek során elő
terjeszti jelentéséi.. A genfi útnak 
semmi más konkrétabb célja

nines.
Politikai körökben tudni vélik, 

hogy Genl’bou esetleg sor kerülhet 
a Máonak nyújtandó külföldi köl
csön perfcktuálásáru is. Az 
erről elterjedt hírekkel szemben jól 
informált helyen úgy informálták a 
Hétfői Nagló munkatársát, hogy a 
Máv. külföldi kölcsöne nem aktuá
lis. Walko Lajos kereskedelmi mi
niszter a pénzügyi bizottságban a 
költségvetés tárgyalása során mon
dott beszédében úgy nyilatkozott, 
hogy n. Máv. külföldi kő) csőrének 
elhelyezésére akkor kerülhet csak 
sor. ha az államvasutak munka- 
programjút már megállapították. Ez 
pedig csak az év második felében 
készül el, igy tehát a Máv. külföldi 
kölcsönén ck elhelyezésére csak 
szeptemberben kezdik meg a tár
gyalásokat.

A rendőrség feloszlatta 
a lakók nagygyűlését

Szilágifi Lajos beszédét félbeszakították — Az el
nöklő Bródy Ernő megtagadta a szónok rendre

utasítását
— Felszólítom az elnököt, figyel

meztesse a szónokot, hogy nem kér-
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I tefr gyűlésükön politikával való 
! foglalkozást. Kérem, hogy marad- i
\jon a tárgynál.
; Egy pillanatig feszült csend tA 
I madt, azután Bródy Ernő szilárd
• hangon igy szólt:

—- Jfiní a szólás szabad ság
I hive. nem vagyok hajlandó szó- 
| lásszabadságában háborgatni 

senkit
Erre a szavakra a rendőrfőtaná- 

esos felkelt helyéről és feltette 
csákóját:

— Mivel á hatósággal
szemben rcnuenciut tanúsított,' áz 
ülést bezárom!

Á rendőrfőtanáesos szavaira a 
közönség fel ugrált a padsorból rá 
izgatott hangon tárgyalva, a terem 
közepére tódult. A folyosón tartóz
kodó rendőrök az elnöki emelvény 
felé siettek, incidens azonban nem 
támadt, mert Bródy Ernő dr. fel
szólította a nagygyűlés résztvevőit 
békés szétoszlásra.,

A kijárat felé tóduló közönség 
lelkesen megéljenezte Szilágyit, Vá- 
zsonyit és Bródyt. A ruhatárnál 
néhány pillanatra megálltak a kép
viselők beszélgetni, mire a kifelé 
igyekvő közönség körülvette és per
ceken át ünnepelte őket. Szenvedé
lyes hangit • kifakadósokban sem 
volt hiány, de az utcára érve, min
den csoportosulás nélkül szétosz
lott a tömeg, úgy hogy az épület 
előtt egy rendőr felügy elő vezetésé
vel cirkáló négytagú rendőrőrjá
ratnak nem kellett beavatkozni a 
feloszlatásba.

Fiatalosadé
kristálytiszta arcbőr! varázsolt dr. Kaiset- 
I’ng HYVARJCM szépítőszere, adagi.. 
KJ».Obp. főraktár: Töröh-gyógy^crtS. 
Király ucca 12. szám. „Opera"-gyóev 

szertár, Antrássv út 26. szám

Hócipő 200 ezer kor. 
sarcip3 e üdái es jevitús. VADÁSZ 
jnunVüicent, Sserccícn ucca 50 (souterrain) 
ti tat Ferenc fór éi Nagymező1 úccj höxöt

A Ford-teherautő o leggazdaságosabb! 
tóra 79 millió korona 
A Ford-gyárak autorizált kűpvlsolöjo : 

Haltenberger Vilmos 
Sudapaat Ml,Hátúméi u.lS. Tel. 86-15

namsnyák
XOVácS Vtctn^

áruhátaiban 
“• a*. - Wf f

40
szám FSSOKVQs
R 
É 
S
7
L 
E
V 
K?
E
IS

Mcd. nnív.

Br.MtsL8ni.
foorvos-tosorvos

Bpesi VIl.ErzsÉbei kö?uí40-42

• s kojonalc tranyatpóuó tómból 

i’liatüssa is. átélek esetón h 
inl" Vc«na«yobb bizalommá. X í) u j cíict iunnti: a 
rende önkbs Mkiek somn 
kívül.fakadt-inak. — ló évi íaj 
állás! R- ndklvül mérsékelt atal-1

Orvosi tanács díjtalan.
Rendelés:d.c. 9-12-ig, d. u. 2-7 
Vasár- és ünnepnap d, e. 10—Mg

40
éves 

praxis

Fööoavo^

Budapesti

Rendezi ■
Budapesti Kereskedelmi 

és iparkamara,
Európa összes nagyobb városaiban kü! képviseletek
Kedveitnényes utazás. «» vlium 

Lakáskiutalás
Fel világosit is a vásárirodánál:
V, Szemere ucca s

Pénxűoics&nt 
mindenki részére legolőnyösebb tol 
tételek mól lett közvetítők

Sngóságo(i bizományi 
eladását vállalom azokra előle got 
nyújtok azonnal

Föbéráeti lakást és üz
letet venni vagy eladni óhajtok 
keressék fel bizalommai irodáaw’ 

Fneud Ingatlan Apu- 
bizomán i és K^veska- 
delmi Vállalt: t int. MtIVa u. -3. 7 ■ »•

Hőctpő...
minőségben kapható, javítható 

Neumann Géza 
VI, Nagymező ucca SO.íDosáowfiy a. sara

Jfpticft — Áinofting 
nemtUnrJ. ** l"** ’

Skalla Ttslvirek IV. Hajó u. 3. "

Hibás paplanok
felárban Mdelí.WI í» "■“““'jjlfíft 
szamarad! pehely és va-ta papia"’* " 
árusítását kivételesen roecke”’"

Sándor „Ideál" papla"^"
IV. kertiét. Kamroermayer ucca l •» 
(Központi WrosMf) 
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Lukacs György,
volt kultuszminiszter a kormánypárt 
átalakulásáról, liberális fejlődéséről 

és hivatásáról
Mit követelnek a magyar íradiciókt — Az egységespártban több 
«éae van a t nulási szabadság helyreállításának — Demagógia 
és titkos választójog — Mi van Jászi Oszkár békeegyesületi 

tagságával I

„A numerus clausus: 
mull idők szomorú emlékeii

A nemzetgyűlés egyik logutóbbi ülésén tényt látszik igazolni a numerus clausus ralis irány felé oricntálódhatik. Ho-
ellenes felszólalások szaporodása is.

— Előzetes megállapodás nem tör-
Lukács György, volt belügynünisztor 
feltűnő beszédet mondott a költségvetés , 
vitájában. A kormánypárt padjaiból a _ felelte Lukács György. Ki-
nvugati értelembon vott államférfi szub- zárólagosan E“jii 
. - • •  .„vóllrvff- Cllr Ftl *1 n 11 1HR- > 4- 4 nm 4*^\1 ’ 1uyi*ö**w* ------ ..
jektivizmusával szállott síkra a nume-1 
ms clausus eltörlése, a tiszta választás 
biztOi'tása és a szabadság jogok helyre
állítása érdekében. Ennek a jobboldalról 
elhangzott ellenzéki beszednek megkü
lönböztetett súlyt és jelentőséget Lukács 
György egyénisége ad. A Xrsiíó/;7-kabi- 
net volt vallás- és közoktatásügyi mi
nisztere, nemzetközi fórumok illusztris 
tagja, olyan elhatározottsággal és meg
győző érveléssel szállott síkra — a támo
gatásait élvező kormányzati rendszer ki
növései ellen, amilyenre sajátos poli
tikai viszonyaink között még nem volt 
példa Ugrón Gábor egy politikai vacso
rán Luk\ács György megnyilatkozását 

jobb idők jelé1'-nők minősítette, álta- 
Iában pedig úgy Ítélik meg a helyzetet, j 
hogy az egységespárt útrormrílódás előtt 
áll, amelynek konzekvenciáit a még 
bennefelejtett jobboldaliak levonni lesz
nek kénytelenek.

A Hétfűi Napló munkatársa éppen 
ezért felkereste Hermina úti villájában 
Lukács Györgyöt és megkérdezte, mi 
Indította Őt arra, hogy a kormányzat 
egy sarkalatos alapél vén ok: a numerus 
cl&usus törvényének ledöntését sürgesse; 
előzetes megbeszélés és felhatalmazás 
alapján beszélt-e; van-o valami látható 
jele az egysőgespárt liberális orientáló- , 
dósának és általában mi a véleménye a 
legközelebbi politikai fejleményekről? 
Lukács György, volt kultuszminiszter 
ez első kérdésre igy válaszolt:

— A numerus clausust sohasem 
tartottam nelyes intézkedésnek. 
Minthogy azonban törvényerőre 
emelkedett, egyik napról a másikra 
nem tehettem semmit ellene. Tud
tam azonban, hogy htárányos kö
vetkezményeit azok is be fogják 
látni, akik kezdetben hívei voltak, 
vagy felültek a láiszatérvelésnek. 
Ma már közismertek a numerus 
clausus súlyos r konzekvenciái. 
Annyi van a rovásán ennek a sze
rencsétlen intézménynek, hogy el
törlése elöl elzárkózni nem lehet. A 
külföld szempontjából is rendkívül 
sürgős és fontos volna a numerus 
clausus eltörlése. Megérett már ez a 
törvény a kiselejtezésre — minden 
tekintetben, mert előnye: semmi, 
hátránya rengeteg. Szétdaraboló- 
inkkal szemben megmaradt

egyetlen kincsünk: kultur fölé
nyünk. nem tiiri a tanulás sza

badságának korlátozását.
Ez ellen a hatalmas, nagyszerű 
eszme ellen kid túr nemzetnek vétenie 
nem szabad.

A numerus clausus nem egyéb, 
mint a tanulási szabadság világ
szerte elismert eszméjének meg

tagadása.
Az Eötvös József báró nemzete 
ilyen intézményt nem állandósíthat-

— De sürgősen el törlendőnek tar
tom a numerus clansust az elszaki- 
tott. területekre való tekintettel is. 
Nekünk vonzóerőt kell gyakorol
nunk, már pedig

csak a szabadság eszméje vonz, 
a korlátozás, a jogmegvonás el

különít és elidegenít.
Politikai körökben — vetettük közbe— 

Kxeelloncíúd felszólalását úgy értelme
zik. mint a kormónyelnök úrral történt 
«őzet és megállapodás eredményét. Ezt a

______ _ ___ .1 saját iniciativámból 
1 vetettem fel a numerus clausus el
törlésének gondolalát, mert

elérkezettnek látom az időt arra, 
hogy alkotói is belássák tévedé
süket és az orvoslás szükségét.

Annak csak örülni tudok, hogy kö- 
i vetőim akadtak, amiben viszont bi
zonyságot látok arról, hogy

az egységespártban jó talaja 
van a numerus clau us eltörlé

sére irányuló mozgalomnak.
Merem állítani, hogy abban az eset
ben, ha a numerus clausus hátúi., 

• tál állításáról javaslat kerülne 
nemzetgyűlés elé:

a kormánypárt, többsége kitö
rölné a törvénytárból a numerus 
clausust, az elmúlt időknek ezt 

a szomorú emlékét.
— Azt kérdezi ön. hogy mikorra 

várható konkrét intézkedés a kor
mány részéről a numerus clausus 
eltörlésére? — erre nem vagyok 
illetékes válaszolni. Minthogy azon
ban a kultuszminiszter ur többizben 
ki jelenetette, hogy elvileg helytele
níti a numerus clausust. minthogy 

i továbbá az egységespártban nagy 
tábora van az eltörlési akciónak: 
úgy gondolom, hogy

a numerus clausus megszünte
tése már nem késhet sokáig.

Biztató jel. hogy a numerus clausus 
ellen mondott beszédem után az 
egységcspárt igen sok tagja üdvö
zölt.

Mi a véleménye Nagy méltóságodnak a 
választójog és a választási eljárás kér- ’ egyedül 
dósében1

— Beszédemben a titkos választó
jog kritériumaival foglalkoztam. 
Alapgondolatom az, hogy

a korlátlan Ígérgetés, vagyis a 
felelőtlen demagógia éppen úgy 
akadálya a tiszta választásnak, 
mint az államhatalom beavatko

zása.
Az a kérdés tehát, hogy a felelőtlen 
demagógiának ellenszere-e a nyílt 
szavazás! A kérdést föltettem, de a 
válasz megadása a parlamenti vita 
feladata. Tény az, hogy

a külföldön nem tudják megér
teni a nyílt szavazás lehetősé
gét, sőt sokan azt kérdezik, mi
ért nem cáfolja meg a kormány 
a nyílt szavazást hiresztelő kis- 

antant rágalmait?
Arra a kérdésre, hogy miként látja az 

ogységespárt fejlődését és az uj alaku
lás irányát. Lukács György a következő 
érdekes választ adta:

— Nézetem szerint az elmúlt két 
és fél év alatt

az egységespárt nagy fejlődésen 
ment keresztül.

Ez a fejlődés nem állhat meg' az el
ért eredményeknél, hanem feltétle
nül továbbhalad.

Erről a további fejlődésről bizo
nyosan állíthatom. hogy .wbb- 
szélső irányban nem haladhat.

A kormánypárt logikai wükráw^- ---- --- -- 
riteég alapján csak szabadelvű Ub(>1 sürgősnek tartja.

cíausus hatály- 
’ ” ) a

va tovább
érvényesülniük kell újra a ma
gyar hagyományoknak, azoknak 
a nemes tradícióknak, amelyek 
princípiumai a nemzeti élet fej

lődésének.
Újra jogaikba kell lépniök a régi 
örökéletü és örökigazságu törvé- 

j nyéknek:
a jogegyenlőség, törvényelőtti 
egyenlőség, a bevett és elismert 
vallásfelekezetek egyenlősége és 
viszonossága, a vallás szabad 
gyakorlása ma is élő törvények, 
csak bizonyos mértékig elhomá

lyosodtak
— és például a numerus clausus ' 
rést ütött rajtuk, ez azonban így ■ 
nem maradhat: a régi, nemes ma-' 
gyár tradícióknak érvényesülniük; 
kell minden ellenkezés ellenére!

1 — Ezért mondom én, hogy a kor- 
imánypárt fejlődni fog — és pedig 
icsak liberális irányban. Másként 
' ezt elképzelni sem lehet. Csak igy j 
' nyerhetjük el a külföld bizalmát, 
1 igy erősíthetjük az igazi konszoli
dációt. amelynek megteremtésében ; 
Jiethlcn István gróf miniszterelnök- , 
nek felbecsülhetetlen ül nagy érdé-1 
mei vannak. Ezzel kapcsolatosan < 
tartom szükségesnek hangsúlyozni 
azt, hogy az ellenzéknek kettős ér
deke is

a passzivitás abbanhagyását pa
rancsolja.

A pasai zvi tás eredményeket még 
sohasem ért el. Nemcsak a konszo- , 
iidáció. hanem az ellenzék I

| felfogott érdeke is az aktivitás fel
vételét követeli. Egyéni vélemé-1 

! nyem egyébként az. hogy az egész 
ominózus ügyben

Friedrieh István a 
hibás.

| A beszélgetés ezután külpolitikai kér- 
' (lésekre terelődött. Szóbakerült a Béko- 
egyesületok Szövetsége főtanácsának 
legutóbbi döntésrq, amely szerint a fő
tanácsba Gicsswein Sándor örökébe Jó szí 

; Oszkárt neveztük ki. Az ügyet Lukács 
György, aki egyébként a Magyar Béke- ' 
egyesület elnöke, a következőkben is-' 
mertetto:

— A genfi főtanácsba minden | 
nemzet két tagot delegál A mi dele
gátusaink Giesswein Sándor és IIo- 
senberg Augusta voltak. Gicsswein 
Sándor halála után 4—5 hónap el
teltével engem választottak a Ma
gyar Békeegyesület elnökévé. A fő
tanács azonban időközben betöltötte 
a megüresedett helyet Jászt Oszkár
ral. Mi erre -- anélkül, hogy bővebb 
magyarázgal ásókba bocsátkozta n k 
volna — tisztán formális okokból 
kértük Jászi tagságának érvényte
lenítését három okból: 1. Jászi Osz
kár nem tagja a Magyar Békeegye
sületnek és igy azt nem képvisel
heti; 2. Jászi Oszkár nem lakik Ma
gyarországon; 3. A magyar egyesü
letet egyáltalán nem k«H*zlék meg, 
hogy kit jelöl. \z erről szíló levelet 
elküldtük La Fontaine szenátornak, 
a belga szenátus elnökének, aki a 
főtanács elnöki tisztét löltl be. Vá
laszt még nem kaptunk., A döntés 

! azonban nem leh"< kétséges.
Végül n parlamont legközclobbi fel-

Erő c§ egészség 
honol ott, ahol a

Diana sósborszcsz
használata állandó.

Ex a csodálatos háziezer az egész világon 
közismert és elterjedt, mint kitűnő hatású 
fájdalomcsillapító, bedorxeölő szer, száj- és 
toroköblítő.Kockacukorra cseppentve belső 

használatra is alkalmas.
Kis üveg ára........... ............K 16.500
Közép üveg ára K 48.000

Nagy üveg ára............ ^.... K 96.000
Mindenütt kapható I

KUlföid mintájára az ó-év 
lezártával, felhalmozódott 

raktárunk apasalása 
céljából

leltári eladást
IIIIIIIMHIII ■IIIIIIIM

rendezünk

E rendkívüli eladás kere
tében eladásra kerülnek a 
közUmert elsőrendű 

minőségű 
téli-tavaszi sz&VBtelnk, 
selymeink és mosúáruk

Horváth..Halász 
szövet- és selyemkUEön- 

legességek áruháza 

IV, Váci ucca 26. szám

Ismét Kapható regi idöKtűl bevált 
tValdheim-jéle

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

laboratűrluin
Budapest, VI., Felső eru' aor 32. itám

Meglepő ávakGt fizetek
Viselt  fépflmikáfcért
Wcrtlieiiner Gy. Z<chv len) it. l’e'ítj.i 5J-.45

Lakására jövök íSS: 
ruhát, ffahérn _-mUt, kutoneruhit • tb. 
Frledner, Hökk S.-ilárd u. 2?, 111. 19 Tel. I. 52-43

- - - • 
adataira terelődött a beszélgetés. Lukács ' 
György elmondotta, hogy a választó- , 
jogi javaslat letárgyalásút rendkívül i 

Dr. Rdtkai Károly, j

Magyar* 
orszó on 
tfK, © 

SOFFÖftlSKOlfl!
Lvlklismarelaaan kitanltl

Nem kell reklám, mindenki tudja, hogy ■■ 
orazé? legjobb eoxctó! (■otfórjeb tanít- 
ványain* . 3<M1 karínnak M. Még mindig 

a legolet- Abban tanitnnk.
Leró! rAlasíbélyeg ellenében.
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Kavarodás
oirrsp? Tuefrteremtésénok szükséfrót fiók nyelvén uwni vorekedést, erőszak™, 
a maizni/. nll/in őa mr»u( TYinr n trxr KOClŰst Stb. .Ít‘lpTlti’1 f 1már úgy

a választójogi titkosság
kompromisszum-terve körül

Az agrárképvisolők határozatot provo
kálnak a Blokk keddi illésén az általános 

titkos mellett

kodást eth. ílontetü erüEZakos
A Károlyi-rorrmtaloni idolén

• ^hedt 

„om^VnXn,',Witt’

— Az mindegy — reiello _, temror™. 
nél a lázadás ■ a fontos.

Ez.oknöl 11 „nemzeti LC.ök,10I- , 
mindegy, hogy molyik nemzetnél hősök.

a reakció ellen és most 
látszik, hogy

j csak presztízskérdés - --------
; passzivitás vagy közös aktivitás 

közötti választás.
1 Ha a passzív ellenzék bevonulna - 
parlamentbe, egészen kétségtelen, 
hogy egymás között megerősödve 
és a bonnié vökkel kiegészülve olyan 
hatalmas és erős . front kezdhetne 
harcot a kormány ellen, amilyenre 
a közelmúltban még nem volt példa. 
Szükséges volna ez a közös aktivi
tás a fővárosi választások miatt is. 
Ha_ ugyanis a liberalizmus képvi
selői: a Bárczy—Rassay-csQporttól 
— a szélső baloldalig — közösen 
vennék fel a harcot:

elsöpörnék a kurzust a város
házáról.

A közeli napokban mindkét oldalon 
idb a tározó JéixSseknek kell történ- 

i niök.
Rassayék nem mennek 

passzivitásba
Vázsonui Vilmos, a Dcmokratilni., 

Blokk szombat esti vacsoráján fel
hívást intézett az aktív ellenzéki- 

' ékhez, csatlakozzanak a passzivitás
hoz. A felhívás főként a Bárczy— 

IUgron—Bassay-csoportnak szólt,
' amely azonban — mint a Szabad
elvű Párt egyik tagjától értesül
tünk — változatlanul kitart eredeti 
álláspontja mellett. Rassayék ugya
nis úgy vélekednek, hogy nem mó- 

I ríilt, fel semmiféle olyan körülmény, 
amely a passzivitás fegyverének si- 

! korét, igazolná. Éppen ezért erősen

a közös

a

hősöknél* is

Vázsonyi és Rassay közös frontot sürgetnek 
a reakció ellen

A passzív ellenzék legközelebbi | 2. Azonnali be vonulás -a parla- 
magatartása még mindig bizonyta- mentbe, közös akcióralépés az ősz- 
lan. Az ellenállás elvben változat- arca ellenzéki pár tokkal az állulános 
lan, a jelek azonban arra mutatnak, egyenlő és titkos választójog ldvi- 
' a követendő magatartás teki.n- vására.

’ ’ * ’ ' ' ” - 'r‘~ 1 A lényeg tehát az, hogy
a blokk úgynevezett falusi kép
viselői __ határozatot akarnak 
provokálni az általános egyenlő 
és titkos választójog mellett,

—.. ........ .. ------—.—„ tenni
m megvilá- azt, hogy’ a blokk szélsőbaloldali 

amelyet a . része a falu megkerülésével a városi. 
-x—-i.t polgárságra és a munkásságra kor-

I túlozhassa a titkos választójogot.
I S/ombaton este az ellenzék két 
tábora külön-külön alkalmat talált............  .... ........ ................. .. _ ____
a megnyilatkozásra. Az egyik oldd-' készülődnek, hogy a kormány vá
lón Vazsonyi Vilmos, a másik olda-laszlójogi javaslata ellen felvehes- 
Ion Rassay Károly hangoztatta az

hogy a követendő magatartás tekin
tetében eltérések észlelhetők a De
mokratikus Ellenzéki Blokk tagjai 
között. Tény az, hogy a blokk tagjai, 
ha egyeseknek külön véleményük 
,1s van kifelé eg.eséget dokumentál
nak. A legközelebbi napokban min
denesetre jelentős vél tozíisok várba- vagyis lehetetlenné akarják 
lók. A helyzetet /des 
gitja az az információ. ......... .......
blokk egyik tagjától kaptunk, aki 
íl legutóbbi tárgyalásokban részi
vel t. Értesülésünk a következő:

A Demokratikus Szövetség, amely
be tudvalévőén a. párt önki vüli pol
gári képviselők tartoznak, pénteken 
este bizalmas megbe >zidéstt tartott 
a Bei lilén Scitovszky—Vázsonyl— 
Peidl között lefolyt, információs ta
nácskozás anyagáról. Vannak ugya
nis polgári ellenzékiek, akik attól 
tartanak, hogy

a titkos választójog kérdésében 
olyan íconmronvsczum jön létre, 
amely a falu kijátszását jelenti. ,

— Az az eshetőség ugyanis, — fel-1 
férr. de meg nem engedve — hogy 
a tárgyidő fi lek (egyrészről a szoci
alisták és demokraták, másrészről o 
kormány)

a rendezett tanácsú városok^ és 
az Ipari centrumok , választójo
gának titkossága felében köthet

nek békét,
aggodalmat keltett a dilokk vidéki 
kerületeket, képviselő tagjai között. 
Éppen ezért

nagy csata, volt pénteken a Dó
mokra Bkus Szövetségben

i sék a harcot.

Kmeffy Károly
a milánói fasclsta mllicla katonája

Ott is utcai igazoltatásokból él
A rendőrség vasárnapra kétségtelenül | Erre vonatkozóan érdekes adatokat 

megállapította, hogy Kmctty Károly, a kapott a Hétfői Napló egy beavatottól: 
volt britunniás főhadnagy nincsen.' " " ----- ----------J-’ -*-----“

I Budapesten és valaki más volt nz, aki 
az ő nevében megfenyegette Fényes 
Lászlót.

A detektívek háromnapi munkája 
I azonban mégsem veszett kárba. Ha 
Kmctty t megtalálni nőm is tudták, de 
legalább összeállították a bünlajstromát 

‘ és ebből kiderült az, hogy nem poli- 
I tikai, hanem erősz közönséges bűncselek
mények azok, melyek a rettontheilen 
hritnnniás vezért terhelik. A hatóságok 

Dénes István. Drozih Győző. Z ikó aiMlHlyta'aniil elírhatnak, hogy
Tmre, Nagy E’iiő és Szakács Andor Diasizorszííg tartóztassa lo Kmcttyt és 
azt kívántak, hogy

a passzivitást az ellenzék adja
Föl és a plénumb.in közös erőve’ 
vegye fel a hnreot a reakció 

ellen.
Végül is abban állapodtak meg.
hogy

a blokknak kedden este tar
tandó plenáris ii’é.'én a követ
kező alternatíva Fölött fognak 

dönteni:
1. A teljes passzivitás k'mondása 

az általános egyenlő és titkos vá
ló sztójoíj kivivásá lg;

szólaltassa ki, hogy a magyar bíróság 
: felelősségre vonhassa bűneiért.

Kmett.y tudvalévőén másfél 
ezelőtt szökött metr Budapestről. 
ki szerzett számára 

i mot és hagy ki adta 
szükséges pénzt, azt 

; nem valószínű, hogy 
volna macával, hóm- 
m óról h essen. Valami 
kellett azóta szereznie magának.

11 in wijwivi

évvel 
Hogy 

ut levelet és vizű
nek' az utazási 02 
nem tudják. De 

olvan összeköt vitt 
abból esztendőkig 
jövedelmi forrást

— Kmctty nem ©gyedül utazott el. 
Mintegy öt-hat társa kísérte, akiknek 
szintén égett már itt a' talaj a lábuk 
alatt. Nem egy csoportban utazok el, 
hanem külön-külön és előre megbeszél
ték, hogy* mely’ik olasz 
nak találkozni.

1 Egy előkelő, gyakran 
gyár politikus ajánló 1

I magukkal.
A levélben a politikus. mint 
bátor és megbízható embereket 
a milánói faseisfa központ vezérének 
figyelmébe Kmctty éhet.

— Úgy látszik — mondta informáto
runk —, hogy a képviselő levele meg
tette a kívánt hatást Rövidesen 
ugyanis olyan hírek érkeztek ide. hogy 
Kmctty t és társait felvették a facista 
milíciába. Bgyi’dik annakidején levelet 
is irt wry barátjának és ebbe többek 
közt ezt irta: „A milidnál jó! élünk. 
Sok áldozás van itt is és mindegyikbe 
benne vagyunk**. (Az „áldozás** az ébre-

városban fog-

szereplő ma
levelét vitték

elszánt, 
ajánlja

f
I A közvélemény szava:

„Magyar ember, csak magyar sört iszdí!“

bárme y külföldi márkát felülmúl!*1
Állandóan friss csapol &Sban a következő helyeken:

MeinS-kave

Bejárási S3r8z5 m mö<»i nt 1 
.ifi) DÓÜCS, -V, Várulirtz körút 16 
ilő József, VII. Thököly ut 4 
"Mliii Boroz?, VI, Dalszínház u. 8 
Frenreísz István, i. Génért manó 
Kcszev Vince, vn, »«! «♦« 
Posch F>renc. ni, Dohány ucca 20 
Posch í'G"0l:', Vitt, 'ftssef körút 3

i
I
I

Píczer János, Vili, Népszínház n. 30

Patz Ariul, VI, Hajós uccu 31

Stefdnia-Etterem VI, Teréz korút 15 

íturm Ferenc, Y, Berlin! tér 4 

Szabó Ldji' S, VII, Rákóczi ut 88

Szt. Istvan-Etterem I, Alagút ucca 5
J'nk’cr István, n, M»nHt ksmt 2

Bécsi puha gallÉr
KsmÉny gallÉr,

prágai szimpla........... ......

Kemény gallÉr,
prágai, dupia ..................

Ia bécsi Remény gallér
szimpla ................... ....

I4 bécsi kemény gallér
dupla „................... .. ......

3.990
11.500
1Z.900
15.500
17.000

Prágai KÉzelff.... 10.500 
l4 bécsi hÉZElő ... 10000 
Frakking, 110.000saját s.yár.mánv. ..........3

ía frakking, kézelővel 150.000
íl rkásaruk mlnűsnssam. minden lazón

Árban, minősében 
szenzáció 5

i (ülÉlh I

iamberiteneí íínyeach ■

BularszöVElEk príma brokátok 230 ezer

Vágú ésJápsa ■ 
ba^pttos houébeb üzletiben

IV, Kammermaycr Kát oly ucca 3 
(Központi Városház fipü eléheni

HIGANYT
HAM *»FOSAT 
ARANYAT 
pi atinAt 
DÍSZT A RC.Y AKAI

Az Andráwy-uton 
egy 3 nyílású 

uccai helyiség 
átadó Bővebbet Endreit 
Andris.? út SO. .dletón 189-72



■# HÉTFŐI NMPLÓ közgazdasági melléklete

Kereskedő éj Iparos Újság
. —.  —nmi—mi—i ■ i mrír ■•.

A házbér 
kérdésének súlyos problémája né- 
hiny nap múlva ismét bekopogtat 
uoknak ajtaján, kik csak most esz
mélnek arra, hogy a szanálási tör
vényekben elbújtatott kényszorbér- 
Knelés mit jelent a gyakorlati élet
ben. Mikor esek a sörük íródnak, 
még ismeretlen a kormány végleges 
uhatájrozása. de ismeretes már a 
háztuajdonosok. • a bérlők ellenté
te, állásfoglalása, s kétségtelen az. 
hogy bármilyen eredménnyel vág
ódjék is a februári összecsapás, a 
ákások. üzletek és műhelyek béré
nek kérdése nem kerülhet le a na
pirendről. Ez az életbevágó prob
léma évnegyedenként újból, és új
bő szembe fogja állítani egymással 
l polgárságnak azokat a rétegeit, 
melyek egyébként egymás mellett 
haladhatnának. A szanálási torvény 
elfogadása óta a gyakorlati élet 
mér megmutatta, hogy az abban 
foglalt intézkedések korántsem 
olyan dogmák, amelyekhez hozzá
nyúlni nem lehet A nemzetgyűlés 
pénzügyi bizottságában a pénzügy
miniszter szinte naivitásnak bélye
gezte azt a gazdaságpolitikát mely 
s kiadások és bevételek elóirány- 
tósánál még mindég a szanálási 
törvény által megjelölt megyén 
kíván haladni. Már pedig ha ennek 
, törvénynek keretein módosítani 
tehet akkor semmi akadálya annak, 
hogy a házbér-kérdést a hivatalé, 
tényezők újból és új alapokon ren
dezzék. Ez a rendezés pedig csak 
Úgy történhet hogy a bérlők hatal
mas tömegeinek gazdasági és «S- 
Mális érdekei végre kellő védelem- i 
bán részesüljenek. Nem a háztulaj
donosokkal szemben akarunk ezzel 
állástfoglalnl. hanem azzal a fiská
lis érdekkel szemben, mely a maga 
merev csökönyösségével szítja az 
ellentétet a polgárság egyes rétegei 
között Ha a magas házbér tényezői 
közfii csak azokat sikerül kiküszö
bölni, melyekből nem a háztulajdo
nosoknak, lv*ns™ csupán a kincs
tárnak van haszna: máris helyreál
lott a bérlők és háztulajdonosok 
között a harmónia. Progresszív la
kásadót követelünk a kincstári ha
szonrészesedés helyébe, * az arany
korona átszámítási kulcsának le
szállítását Úgy a házbérre, mint 
pedig a házadéra vonatkozólag. Ha’ 
ez a két követelés teljesedne, akkor 
a februári negyed házbére az eme
lések ellenére alacsonyabb volna, 
mini a novemberi házbér. Ismétel
jük, nem tudjuk ebben a pillanat
ban, milyen lesz a kérdés ideiglenes 
megoldása, de tudjuk azt, hogy öt
letszerű orvossaerek nem vezetnek 
a gyógyuláshoz. Éppen ezért ha le
zajlanak azok a harcok, melyeket a 
bérlők és háztulajdonosok között a 
februári bérkérdések felidéztek, a 
két ellenfélnek együttes erővel kell 
kersnie a végleges megoldás lehe
tőségeit Tragikuma volua az Or
szág és főleg a főváros polgárságá
nak. ha ennél a bérharcnál sokkal 
jelentősebb küzdelem küszöbén nem 
tudná egymást megtalálni, a egy 
nagy fontossága mellett is másod
rendű kérdés miatt szembe kerül
etnek egymással azok a polgári ré
tegek. melyeknek a közös ellenség 
elten ■ osztatta erfivei keltene fet-

Szaktudatlan vagyonfelügyelők] Ehorie Fejw Jalála
százmilliókat keresnek a kényszer 

egyezségeken
Sürgős a kény szer egyezségi eljárás uj szabálya

Míg a békegazdaság tapasztalatai i 
azt mutatják, hogy a kereskedő és ; 
iparos a fizetésképtelenség elkerü
lése érdekében nemcsak elkülönített 
magánvagyonát is hajlandó teljesen . 
feláldozni, ez az emelkedett erkölcsi 
felfogás az utóbbi évek során nem 
csekély részben az állam gazdasági 
beavatkozása és a különböző zak
lató intézkedések következteben 
meglezult, s most, amikor a szaná
lási akció során gazdasági krízis 
jelenségei mutatkoznak, sajnosán 
kell tapasztalni azt, hogy a béke
idők erkölcsi szempontjaihoz sza
bott törvényes rend el kezesek nem 
válnak be.

A kényszeregyességi eljárás ia 
egy ilyen emelkedett erkölcsi felfo
gás levegőjében született és megal
kotásánál az a felfogás volt ural
kodó, hogy az adós a kényszere gyasr- 
ség igénybevétele előtt is éppen 
olyan erőfeszi léseket fog tenni kö
telezettségei teljesítésére. mint 
amily erőfeszítéseket tett a esőd el
kerüléseire.

A legutóbbi hónapokban arról 
kellett meggyőződést szerezni, hogy 
ez az erkölcsi felfogás megváltozott 
és igen sokan, főleg a konjunkturá
lis cégek, a kény szer ügyességi eljá
rásban csak eszközt látnak arra, 
hogy könnyelmű gazdálkodásuk kö
vetkezményei alól szabaduljanak.

A kényszeregyességi eljárásról 
szóló rendelet ugyanis nem ír elő 
semmiféle minimális kvótát, ame
lyet az adósnak fel kell ajánlania, 
aminek következtében egyes cégek 
a saját, már meg nem menthető 
gazdasági cxisztendájukat annyira 
leKullotttik. hogy végül egy 5—10 
%-O6 kielégítési kvótánál többet 
nyújtani nem képesek. Lehetővé' 
twná az anyasri viszonyoknak est a 
szándékos és tudatos lerontását ax 
a körülmény is. hogy kénywsr- 
fíwesséo etetőn büntető eljárásnak 
ninct kell/*.

Ezen a hiányon egész gazdasági 
életünk jóhirneve érdekében

minimális kvóta megáll anyásá
val lehet és kell segíteni,

mert csak eszel lehet egy olyan mo
rális féket termetem, amely az 
adóst a könnyelmű gazdálkodástól, 
a kezelése alatt álló idegen vagyon 
minimális kvótának Siikzégbz frml 
fdemésztésétól visszatarthatja. Szük
ségesnek tartja egy 30-35%-ot fcnó- 
tónak a meoállavifá.tdt, mert anél
kül, a jelenleg érvényben álló ren
delkezések egyenesen anomáliák a 
fel nem tartóztatható anyagi rom
lás utján lévő cégeket, hogy a reá
juk bízott vagyont feléljék és a lap
pangó fizetésképtelenséget minél 
hossaabb időre kitolják.

De nemcsak a minimális kvóta 
hiánya az egyetlen és nem is a leg
fontosabb hiba A kényszeregyességi 
eljárás ugyanis oly sok

improduktív teherrel

sújtja az amúgy is csak vagyoni 
róncsóltát jolentó aktívákat, hogy 
<u tliárut MkjeüM • AMsAsofc

Weiez Manfréd után az elmúlt hé
ten elköltözött az élők sorából a régi 
Nagy-Magyarország közgazdasági 
életének talán utolsó, abszolút mér
tékkel mérve is, kimagasló alakja: 
Chorin Ferenc, a Gyáriparosok Or
szágos Szövetségének és a Salgó 
tarján! Kőszénbánya Részvénytár 
sa^ágnak elnöke. Halála pótolhatat
lan veszteséget jelent ma, amidőn 
egyre kevesebb azoknak a száma, 
akik sok évtizedes alkotó munká 
jukkái, s közéleti szereplésük alatt 
csorbítatlanul megőrzött erkölcsi 
integritásukkal valóban súlyt és 
értéket jelentenek. Az a hatalmas 
befolyás, melyet a GYOSz Chorin 
Ferenc elnöksége alatt szerzett,első
sorban az ő személyének tekintélyére 
és súlyára vezethető vissza. Halála 
azonban nemcsak a vezetése alatt

kielégítésére alig marad fenn fede
zet*

Jelenleg ugyanis négy rmproduk- 
tiv tényező kapcsolódik bele az el
járásba, és pedig az ügyvéd. a var 
gyonfelügyelő, a szakértő és az 
egyeztető. Egyik tényezőnek az igé
nyei sem mondhatók szerényeknek,

a vagyon felügyelő díjazásáról 
szóló rendelkezés azonban oly 
kirívó igazságtalanságot jelent,

amelyet külön is ki kell emelnünk. 
A vagyonfelügyelő díjazását is az 
igazságügyminisztorium állapította 
meg és pedig azon az alapon, hogy 
az adós aktíváinak és passzíváinak | álló vállala toknak és nemcsak a ye- 
egybevetése után mutatkozó közért
arányos az irányadó, a dijxkála al
kalmazásánál. Minél nagyobb az el
térés az aktívák és passzívák között, 
annál inkább közeledik a dijd'cála 
a passzívák teljes összegéhez, ■ vég
eredményben a vagyonfelfigyelő a 
maga díjazását a passzívák teljes 
összege után kapja meg. Az utóbbi 
hetek néhány kényszere gyessé gi
esete kirívó példákat szolgáltatott 
erre, s többek között

egy kisebb szabóiparos kényszer- 
egyességi esetében & vagyonfel
ügyelő részér 236 millió korona 

dijat állapított meg.
A vagyonfelügyelő mellett szak

értő is alkalmazást nyer, ami a ren
delet Intencióival is ellenkezik és 
csak azért szükséges. mert

a törvényszék a vagyonfelügyelő 
személyének megválasztásánál 
a kereskedők, vagy iparosok ki
rendelését teljesen mellőzi és 
más téren szerzett érdemeket 1 
akar jutalmazni akkor, amidőn 
többnyire egészen fiatal és sem
miféle szakértelemmel nem ren

delkező egyéneket nevez kt
Az érdekeltségnek a régi csődtör

vény mintájára feltétlenül ragasz 
kodniok kell ahhoz a megoldási 
módhoz, amely szerint a vagyonfel
ügyelőt a hitelezők összessége szak
mabeli kereskedők és iparosok közül 
választja meg.

’ Az említett hiányok pótlására írá- 
: nyúló reform kapcsán gondoskodni 
i kell továbbá arról is, hogy az ugy- 
I nevezett ausglechsstőrerek a ki- 
[egyezést meg ne akadályozhassák. 
I Jelenleg ugyanis a magánegyessé- 
get, amelynek a dolog természete 
szerint mindig meg kellene előznie 
a kényszeregyességet. bárki megaka
dályozhatja. ha a maga követelésé
nek teljes kiegyenlítéséhez ragasz- 
kodik. Ezért az osztrák kényszer- 
egyességi törvény <1L ^-ának mintá
jára szükséges annak elrendelése, 
hogy a kényszeregyességet meg
előző megánegyesség során a hite
lezők */» része a kisebbséget a ma
ga négy esség elfogadására kénysze- 
rithesse.

A kény szeregyeeségi eljárásnak 
az itt vázolt szempontok szerint 
való reformja — amelynek megva
lósítására az Országos Kereskedő és 
Iparos Szövetség az igazságügymi- 

bead vány bán

I

I

minél

zérlete mellett működő gyáriparnak 
súlyos gyásza, hanem gyásza ax 
egész gazdasági életnek, s Magyar
ország egész társadalmának is, En 
nek a gyásznak közepette nem lehet 
helyénvaló, hogy Chorin Ferenc 
munkásságának gazdaságtörténelmi 
jelentőségét oknyomozó alapon vizs
gáljuk és bíráljuk. Az az osztatlan 
részvét azonban, mely Chorin Fe 
renoet utolsó útjára kísérte, s azok 
a búcsúszavak, melyeket a koporsó 
mellett a GYOSz nevében Fenyő 
Miksa, a Kamara nevében Bclatiny 
Arthnr. a Műegyetem nevében Bn- 

jday László dr., s a Salgótarjáni
Részvénytársaság nevében Bíró Pú' 
mondottak, valamint a megjeleni 
gyászoló közönség, s a magukat a 
temetésen képviselő szervezetek név
sora kétségtelenül dokumentálják, 
hogy Chorin Ferenccel olyan ve
zérlő egyéniség távozott az élők so
rából, aki exponált szerepe ellenéje 
is mindig és mindenütt meg tudott 
maradni azon az erkölcsi magasla
ton, mely felé csak hódolattal te
kinthettek barátai és ellenfelei egy
aránt. Azok a hatalmas intézmé
nyek, melyek Chorin Ferenc mun
kásságának köszönhetik nagyságu
kat, akkor fogják igazán leróni vele 
szemben a kegyelet adóját, ha tisz
teletben tartják és megőrzik azokat 
a nemes tradíciókat, melyek Chorin 
Ferenc munkásságát jellemezték. 

| Hosszú pályáin alatt méltó tanítvá
nyok is nőttek nagyra a Mester ve- 
aetése alatt s így remélni merjük, 
hogy a gyászidő elteltével az élet 
parancsszavát követve a tanítvá
nyok harmónikus együttműködése 
fogja biztosítani Chorin Ferenc di-. 
szeA, de terhes örökségének épség
ben való fennmaradását.

I niszterinmot sürgős beadványban 
kérte fel — az egész gazdasági étet 
szoliditáza szempontjából nagy fon
tossággal bír, mert a bizalmat a hi
telre szoruló magyar kereskedelem 
ós ipar iránt a hitelnyújtó külföl
dön meg fogja erősíteni. Különösen 
szükségünk van erre ma, amidőn a 
nyugati iparállamok a Balkán álla
mokkal közvetlen kereskedelmükben 
uuar. vcazteBÓgaköt szenvedtek.

Salgótarjáni Kőszénbánya 
Részvény társulat igazgatósága a 
múlt héten ülést tartott, amelyet el 
hunyt elnökénok. dr. Chorin Ferenfi 
emlékének szentelt

A társulat alelnöke. Reimann 
Lázár megható szavakkal emlékezett 
meg arról a pótolhatatlan veszte
ségről, mely a társul :tót elnökének 
elhunytéval érte. Indítványára az 
igazgatóság elhatározta, hogy elnö
kének emlékét jegyzőkönyvileg meg
örökíti. részvétét a család irányá
ban kifejezi, valamint elhatározta, 
hogy az elhunyt emlékének méltó 
megörökítésére indítványait a ren
des közgyűlésen meg fogja tonnL

Epstein és Píeííer
textiláru nagykereskedés. Budapest V, Sas u. 6
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A bebozafali kérvények; 
leletezéséről ma dönt 
a pénzügyminiszter

A behozatali tilalmak megszünte
tésével a kereskedelem és az ipar a 
behozatali kérvények ügyét végleg 
lezártnak tekintette, annál nagyobb , 
meglepetésként érte tehát a gazda
sági életet a pénzügyi kormánynak 
az az elhatározása, aemlyről előbbi 
számunkban már hirt adtunk é*í 
amely a behozatali kérvényeknek 
felülvizsgálását rendelie el. a bélyeg
illeték szempontjából.

E felülvizsgálat során több száz
ezer behozatali kérvényt revidiáltak 
és az esetek túlnyomó nagy többsé
gében állítólagos bélyeghiány miatt 
leletet, vettek vettek fel, amelyek
nek alapján azután a kereskedők és 
iparosok részére tömegesen küldték 
szét a tízszeres összegben megálla
pított bírságokról széló fizetési meg
hagyásokat.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség ekkor előterjesztéssel for
dult a pénzügyminisztériumhoz, 
amelyben kimutatta, hogy

A forgalrmadórendszer reformiát 
a pénzügymmlszfer megbízásából a Kamara, 
az OOz, a Barcs Szövetség, az ONKE és az 

Iparegyesület közösen készítik elő 
A QYOSz önállóan dolgozza fel adatait

a leletezések túlnyotnó' nagy ré
sze alaptalan, mert a felek, a bé
lyegilletéket teljes összegben le
rótták a kérvény benyújtásakor 
érvényben volt egységáraknak 
megfelelően, ennélfogva nem a 
felek hibája, ha a kérvényeket 
csak több hónap eltelt ével tár
gyalták le, amikor már a romló 
korona miatt magasabb egység

árak léptek éleibe.

( A pénzügyminiszteri umban leg- 
j utóbb tartott szükebbkörü ankéten 
Búd János pénzügyminiszter en- 

,gedve az érdekeltség egyhangú ki- 
i vánságának, a termelőhelyen és a 
I vámnál egyezer fizetendő forgalmi 
! adónak rcndswrcb magáévá tette 
íés a refor-M előkészítő munkálatai
val • mezőgardasági érdekeltségen

1 kívül a GYOSz-t, a Katnarát, az 
I OKlSz-t, a Baross Szövetséget, az 
OMKE-t és az Iparcgyesülelcl bízta 

'meg. Az érdekeltség körében Buti 
miniszternek ez az elhatározása bi
zonyára megnyugvást fog kelteni, 

! mert az ipari és kereskedelmi érde- 
í költség minden rétegét magábafog- 
ilaló érdekképviseletek közös és 
' együttes munká ja teljes garancia 
’arra, hogy a reform inogni k ísánál 
; minden szakma kívánságai és érde
kei kielégitést fog nyerni. Garancia 
ez annál is inkább, mert az említett 
egyesületek a reform előkészítő

i munkálataiba a szakmai egyesüle-. 
? totó is bevonják. • ;

és egyszerre állapítsák meg a kül
földről importált, és az országban 
termelt azonos árucikkek forgalmi 
adóterhét. A Gyáriparosok Orszá
gos Szövetsége azonban ehhez a kö
zös munkához nem volt hajlandó 
hozzájárulni, hanem önállóan vál
lalkozott a hazai gyárak termékei
nek a forgalmi adó szempontjából 
való statisztikai összeállítására. A 
kereskedelmi érdekeltség tehát ilyen 
körülmények között saját munkájá
nak megkönnyítése céljából az 
egyes hazai gyárak képviselőitől ki
kért magáninformációkat kénytelen 
igénybevenni abból a célból, hogy 
a hazai termelésnek e reformnál

nélkülözhetetlen adatait 
rézzé.

A Kereskedelmi * lporkam 
yezetese alatt ezek az élőmunkáid 
tok máris serényen folynak és 
legutóbbi ülésen az Országos 
ltedo es Ivaros Szövetség vállalko. 
zott arra, hogy a vámkülföldröl i—. 
portait árucikkek len jelentékenyebb 
csoportjának, a gyapjuáruknak és 
pamutáruknak adatait feldolgozz*, 
es előkészíti.

A forgalmi adó reformjának elő
készítésével megbízott érdekképvi
seletek ezeket az előmunkálataikat 
még- öt hét alatt akarják elvégesai 
miután a Gyáriparosok Országos 
Szövetsége által összeállítandó ada
tok egybevetése és a pénzügyminiw- 
teriummal folytatandó további tár
gyalások is előreláthatólag hosszabb 
időt fognak igénybeveuni, az érde
keltség pedig minden eszközzel arra 
törekszik, hogy a végleges reform
nak julius 1-én való életbeléptetése 
akadályokba ne ütközzék.

A. kereskedelem és ipar 
nem részesül megbecsülésben 

lábián Béla dr. előadása az OKISz 
tagórtekezletén

Az Országos Kereskedő és Iparos nyomó többsége szervezetekben tö- 
. Szövetség meghívására Fábián Béla j mörülve tisztán látja azt az utat 
[dr. nemzetgyűlési képáslcő részt-1 melyet gazdasági érdekeinek meg- 

I védésére követnie kell: addig Ma
gyarországon még felvilágosításra 
és agitációra van szükség ahhoz, 
hogy a polgárság öntudatra ébred
jen és érvényt szerezzen erejének. 

[Végül elismeréssel emlékezett meg

A közös és együttes munkára vo- • 
natkozólag egyébként a szükebbkörü í 
ankéten résztvett érdekképviseletek' 
Búd János miniszter jelenlétében , 
megállapodást is létesítettek és ép
pen a Kereskedelmi és Iparkamara l 
képviselője volt az, aki egyenesen 
a miniszter utasítását kérte az ott 
megjelent érdmcképviseletek közös 
működésére. A kereskedelmi és ipari; 
élet tehát annak dacára, hogy a! 
napi sajtóban megjelent és bizo
nyára magánforrásból sugalmazott zoi mindenütt arra törekszenek, 
hírek csupán egyes érdekképvisele- hogy a kereskedelem és ipar érde
lek szerepét igyekeznek előtérbe ‘ ___________ _ ..___ ..
lólni, az említett vezető érdekkép- gassák, Hírei tisztában vannak azzal 
viseleték részvételében és közös
munkájában a reform szakszerűsége 
tekintetében megnyugvást fog 1a- J 
lálni.

i
Ezek az előmunkálatok, amint i

. előző számunkban megírtuk.
i részükben csak a jelenlegi helyzet
iek megrögzítésére, nevezetesen an
nak a megállapítására terjednek ki, 

Ihogy cgy-egy árucikk a vámtól, il
letve a belföldi termelési helytől aj 
fogyasztóközönséghez való eljutó-1 

1 sóig hány kézen megy keresztül és' 
\ ennélfogva hány százalék forgalmi , 
\adő terhet visel. A kereskedelmi és ! va,aszí nni a 
kisipari érdekképviseletek ennek az'í!í’"„'r~ 
előmunkálatnak csak egyik részét, Í-’öv^° 

[a vámkülföldről behozott áruk for
galmi adóterhének a megállapítását 1 , . ----------------—--- ---------------------
végezheti el, a hazai termelési he-. 0rsza^09 Kllegii politikai kér-; Iyiségeit — lelkes ünnepi 
lyekről származó áruk forgalmiadó-1 a liüzszabadságoknak, a jog- [ szesitette Fábián Béla dr. _______

j terhének a megállapítását azonban [biztonságnak és a jogegyeniőségnek ! gyűlési képviselőt és Lédernwnn 
ja gyáripar képviselőjének a közre-jkérdóse végeredményben sorsdöntő Mór elnököt.
i működése nélkül nem láthatja el. ! ^hatással bir a gazdasági eletre is.

■ Ezért a kereskedő- és iparososz- [
Az előmunkálatok teljessége tehát itály, mely a dolgozó kispolgárok 

[azt követelte volna, hogy a keres-! százezreiből áll, csupán a demokra- 
kedelmi és gyáripari érdekesség altikus irányú politika győzelmétől! 
vámtarifa egyes tételei alatt meg-i várhatja a maga boldogulását. De 
nevezett árukat sorra véve, közösen Iámig a külföldön a polgárok tul-

I vett az OKISz legutóbbi tagértekez
letén, ahol Felcky László dr. titkár 
üdvözlése után érdekes előadás kere
tében foglalkozott a kereskedelem 
és ipar nemzetfentartó jelentőségé
vel.

Külföldi példák alapján igazolta^®lőadó arról a szervező munkáa- 
hogy ma minden müveit országban 
a gazdasági kérdések állanak elő
térben, s a politikai hatalom ténye- 

mindenütt arra

t
keit lehetőleg előmozdítsák és tiimo-

A pénzügyminisztérium ilyen ese
tekben cl i« fogadta az OKISz állás
pontját, azonban kezelési nehézsé
gekre hivatkozva nem akart ahhoz 
hozzájárulni, hogy a leletezéseket 
ismét egyenként vizsgálja felül ab
ból a szempontból, vájjon azok ala
posak-e vagy alaptalanok. Ennél- 
fogva egy olyan megoldásra töreke
dett, amely a behozatali kérvények
ügyét véglegesen lezárná és a keres-1 
ködeimet is megnyugtatná.

Egy ily megoldási módnak a ke
reskedelmi érdekképviseletek ho^’.á- i 
járulásával való megállapítása cél
jából a pénzügyminisztérium ma. 
délelőttre meghívta az Orszű/jos Ke-1 
reskedö és Iparos Szövetséget, és 
ezen a megbeszélésen fog eldőlni,! 
hogy lclietséges-e a sérelmes lelete-; 
rések ügyét közmegnyngvásra cl- [ 
intézni.

A pénzügyminisztérium az OKISz 
kiküldötteivel együtt folytatott szó- • 
beli tárgyalásokból kifolyólag azt a; 
javaslatot fogja tenni, hogy a ke-1 
reskcdclcm és az ipar fizesse meg a! 
felvett leletezések egyszeri Összegét, I 
a pénzügyminisztérium viszont haj-1 
landó a bírságösszegeket törölni.

Ez a megoldás nojn Telel meg 
ugyan a teljes anyagi igazságnak, | 
mert a leletezést azoknak Is meg1 
kellene fizetniük, akik szabályszo-i 
riien bélyegezték fel kérvényeiket,' 
viszont előnyt jelent azok részére, 
akik hiányos felbélyegzés miatt [ 
nemcsak az egyszerű béb eghiányt, 
hanem a tízszeres bírságot Is kötő-; 
lesek volnának megfizetni.

Éppen ezért az OKISz nem elég- , 
szik m g ezzel a megoldással, hanem 
azt ingja javasolni, hogy az arany 
korona átszámítási kulcsa ugyanaz 
legyen a papirkoronában megálla
pított bélyeghiúny osztószámának 
alkalmazásánál is. mint az arany
korona fizetési szó rzós zárnának az 
alkalmazásánál. I

ságról, melyet a demokratikus esz
mék győzelme érdekébon az OKISz 
vezetősége kifejt

A nagy tetszéssel fogadott előadás
ért Lédermann Mór, az OKISz eb 
nöke mondott köszönetét s rámu
tatva a kereskedelem és ipar kon
krét sérelmeire, hangsúlyozta, hogy 
a, közéletben a vezetőszerep a 
váló és elismert nagy politikai te
hetségeket illeti meg, de mellettük 
éppen a demokrácia elvének megfe-

a fontos szereppel, melyet a keres
kedelem és ipar, mint nemzet- és 
állámfcntartó tényező betölt, 

j Magyarországon azonban a keres-
. 1 kcdelem és ipar különösen az utolsó.-'-'-'-"' - cwctw/c mvurv*

első Í ‘tizedben nem részesült abban a [ helyet kell biztosítani a gya*
[megbecsülésben, amelyre joggal I őZeí munkásainak is. Arra
! tarthatott volna igényt. A hatalom ■ kérte az előadót, hogy amint a mis- 
| birtokosai közül már régóta hiá- j kolci választáson is megtette, küzd- 
ínyoznak a Baross Gáborok, s a ke- i jön továbbra is a kereskedő és ipa- 
rcskedelem és ipar elhanyagolása-1 ^osztály érvényesüléséért, de emel

őink káros következményeit meg- -lett tegyo magáévá a jövőben is cn- 
| érzi az egész ország. Nem lehet ezérl . n°k az osztálynak sérelmeit, mert 
az országos politika kérdéseit, külön akkor a kereskedők és iparosok sze- 
.......____ ... .. gazdasági kérdésektől, rénységgel és nyugodt Iclkiismeret- 

! egyrészt azért, mert az ország egész követhetik a politika nagy har- 
......___ a gazdasági problémák he- caiban kipróbált vezéreiket.
lyes megoldásán épül fel, másrészt! A nagyszámú hallRatósás - mely 
pediff azért nem, mert az úgyneve-1 zsúfolásig megtöltötte az OKISz he- 

Hyiségeit — lelkes ünneplésben ré- 
. nemzet-

Telefón: 12&-98. Sürg.-cim: Strumpffdode

Cttíhnann is Fekete

I
 Kötött-, tzövott- és iricotáruk regy- 

keretkedése. Harisnyák és kesztyűk

11 saját gyártása. Különlegességek : 
Dwatos kötött női kábátok, téli. 

■| nyári sporimházat, sdyemkesztyük 
és selyemharisnyák ------

Budapest, Deák fér (Anker palota)

3Ujiir Annin posztó, p«nui-

Aranykorona .... . ellenőrzik, ellátják, társas HnfhaUBr TBSWÉrfih
ás adó 111181 tCaPl elkészítik, BlAfalywISlifiwiSl elszámolásátfelulvizsgállák ív,st TeirfánióaHiiMt
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Szemlélődés
.1 fizetésképtelenségek j 

száma napról-napra növekszik, s 
nem volna helyes eltaijadni, hofi,/ 
eteknek a fizetésképtelenségeknek 
komoly hányada nemcsak várat
lanul leromlott gazdasági viszo
nyokra, hanem a könnyelmű hite
lezésre és enyhén szólva a könnyel- 
mű adóésinálásra vezethető vissza. 
A békeidők erkölcsi felfogása sze
rint súlyos teher volt a jövő szá-! 
mára a fizetésképtelenség még ak-| 
bor is, ha sikerült a hitelezőkkel 
egyezségre jutni. Ma azonban, ami-' 
jön csalók és tikkasztók a károsul-. 
lakkal való megegyezés és a sza
badlábra helyezés után szinte ünne
pélyesen térnek vissza a gazdasági nyit ily elmen oiOlrúnyoatak, 
ss társadalmi élet fórumaira, ma, '
amidőn a törvény hézagainak kiját- alatta marad az előirányzott összegei

[ .se.wrc’ kell bocsátani. Másképpen a ezzel a lépéssel nem várnának ad-'máris állást foglalt, s az o tárgyban 
külföldi kölcsön rendezése a polgár- dig, amíg a polgárság képviselői úxrLolt kamarai értekezleten melegen 
ság túlterhelése nélkül nem lehet-' erélyesebb eszközökkel nem fogják pártolt a azt az eszmi't, hogy az érdek- 
•sé.aas es* a város urai jól tennék, Jia' Őket gyorsabb cselekvésre serken- 
hiúságból és kicsinyes érdekekből feni.

Uj adóemeléseket 
tervez a pénzügyi kormány
Tanwdás a kereskEdElem és ipar Ellen a kataszíErkészlíés címén 
Hz érilEkképvisElEfek megbírál kaptak, hogy vegyenek részi az adó
emelés munkájában — Hatalmi pozíciókért nem szabad feláld ozni a 

kereskedők és iparosok tízezreit
A pénzügyminiszter legutóbbi expozé- ’. 

jóban az adóbevételek és adóterhek 
megoszlásáról szólva kifejtette hogy az | 
államkincstárnak közvetett alókból sok- i 
kai nagyobb be vétele van, mint iw

az c„j ■
nes adók hozama azonban lényegesen 

„_____ ( „ok-
szásával elkövetett cselekmények (nek. Egyik főtörekvése tehát az lesz —• 
gyakran súlyosabbak, mint asofe, mondotta a pénzügyminiszter —, hogy 
melyek beleütköznek a törvény be-' az egyenes adók hozamút növelje. 
tűibe: a fizetésképtelenség lassan-1 Akkoriban az adóstatisztika adataival , 
ként kezd az üzleti életnek olyan ^Trá\e>z ismerős gazdasági szakkörök 
természetes és megszokott jclensé- olőtt kissé rejtélyesnek tetszett, a pénz-1 

nnnt.v,)- r, mrlmltU-ol runnu ••___ ____ x_ ________ . ..... . 1gévé válni, mint a vámhitel, vagy ügyminiszter kijelentése, különösen ha 
a devizaigénylés, fíészvénytársasá- 
gok mint magáncégek, magáncégek, állapításával, 
mint részvénytársaságok kedélyesen gazdaság, 
működnek tovább a hitelezők meg- j újabb adókkal meg nem terhelhető. Azt 

ugyanis a gazdasági körök egyáltalán I 
nem tartották valószínűnek, hogy a mo- 
zőgazdaság részéről elmaradt föld- és jö
vődd emadó fokozott szigorral való be
hajtására célzott volna a miniszter.

I Valóban nem is erro gondolt a pénz-

egybevetették ezt azzal a másik meg- 
, mely szerint a mező- 

az ipar és a kereskedelem

kárositása után. S ezt a felfordult 
helyzetet tétlenül nézi a kormány, 
s tétlenül nézi a kereskedelmi mi
niszter. A magyar gazdasági élet 
reputációja érdekében azonban itt 
volna az utolsó pillanat, hogy ez a 
kérdés végre rendeztessék. A ügyminiszter és most már megállapít- 
képtelenség lényege az, hogy az 
adós képtelen legyen fizetni. S nem
csak a magángazdaság, hanem a 
közgazdaság csődjét is jelenti, ha a 
kormány nem képes ennek-az elv* 
nek érvényesülést szerezni.

Jt' külföldi, hitelezők 
ellenőrző bízott frág a ismét élet jelt 
ad magáról, s úgy látszik erélyesebb 
eszközökkel kiván a fővárossal mány még csak nem is gondolhat, ha- 
szemben fellépni. Jobban mondva c6nk a közvélemény elementáris ellen- 
nem is a fővárossal szemben, hanem jszogülésének magát kitenni nem akarja. 
a főváros dolgozó polgárságával \ A pénzügyminiszter tehát ilyképpen 
szemben-, mely eddig is nemtörö-'annnk a problémának a megoldására i 
dömséggcl és jobb ügyhöz méltó |vállalkozott, hogyan lehetne az adókul-1

hatjuk, hogy .
az egyenes adók hozamában mutat
kozó hiányt a kereskedelem ős ipar 
adóterhének emelésével akarják fe-

.. .. . ,dezni.
Ennek a jószándéknak azonban út- , 

jábán állanak azok a tételes adózási f 
rendelkezések, amelyok a kereseti és jö
vedelmi adónak a kulcsát megállapít
ják, s amelyeknek felemelésére a kor-

uoiiiscggci es jouu ugjjnu^ vuhbiíuwh, uvo>>au
buzgósággal törlesztette fogyasztási 'csők változatlanul hagyása mellett is a 
adó formájában a könyelmüen esi-1 kereseti és jövedelmi adóbevételeket fo- 

Az új kozni.
Eddig is történtek már erre kísérletek 

abban a formában, hogy az adófol- 
ügyelőholyettesok a kereskedők és ipa
rosok adóbevallását figyolmen kívül 
hagy \ a, teljesen önkényesen és terme-

nőit külföldi adósságokat, 
törvény hatósági bizottság feladata 
lesz, hogy a főváros külföldi és bel
földi adósságainak kérdését végre 
minden pártérdektől mentesen ren
dezze, s az ezzel járó terheket leg
alább nagyrészt arra a gazdasági [nzetesen sokkal magasabb összegben ál- 
osztályra hárítsa, amely annak el- j lapították meg az adóalapot, ily módon 
viselésére leginkább képes, s olyan a magasabb bevételekhez hoz-
intézmények előnyeit élvezi, ame-' zájutni. Ám 
lyck éppen a külföldi kölcsön ösz- 
szcgéböl létesüllek. Mellékes ma\ 
már az, hogy kik vették föl a kül- ■ 
földi kölcsönt, az fontos, hogy kik\ 
fogják visszafizetni. Az eddigi tár- [ 
gyalások sajnos s"ri
vyitása alatt folytak is: 
nyékre nem vezettek. A fővárosi 
képviselő uraknak nem volt bátor
ságuk hozzá, hogy a külföldi tarto
zások rendezése kapcsán nyíltan le
vonják a koronaronilás konzekven
ciáit. Le kell végre szögezni azt, 
hogy a. jóhiszemű adósnak elemi kö
telessége, hogy visszaadja az árút, 
ha már önhibáján kívül fizetni nem ___  _ ______
tud. A fővárosnak számos olyan iés a következő tervvel állott, elő: 
intézménye létesült a külföldi pén
zekből, amelyeknek megtartása peni mutatkozó állítólagos 
közérdek, sőt egyenesen fényűzés, kiküszöbölésének jelszavával
Ezeket az intézményeket a dolgozó gazdasági ágak részér© külön rcforense- 
poZfirdrsd/y terhére fentariani nem . ket jelölt ki, akik az illető gazdasági 
szabad, hanem részvénytársaságok- ághoz tartozó adóalanyok adotorhut kí- 
kd átalakítva a hitelezők rfmdclke- .y&ni^ arányosítani. Hogy ez az

az adófizető közönség az önkényes 
kivetéseknek ellene szegült s a tö
meges adófelemolésekre tömeges fel

lebbezésekkel válaszolt.
Minthogy pedig a keresotl és jöveó 

bárkinek az irá- ideírni adókivetések ellen benyújtott fel- 
1lebbezósek azok elé a felszólamlás! bi
zottságok elő körűinek, amelyekben már 
a polgárság képviselői is részt vesznek, 
s amelyek a szabály szőrűén vezetett 
könyvek adatai előtt szemet nem huny
hatnak, ez a próbálkozás nyilvánvalóan 
csődöt mondott

A pénzügyi kormányzat, tehát az adó
prés szorításában edznlt erőjét, most, egy 
más módszer fölfedezésére koncentrálta

Az egyes szakmák adóterhei között 
aránytalanságok 

főbb

TEI.EFÓN'SZÁMOK:
2-23, 165-26, 191-34

képviseletek állapítsák meg azt, vájjon 
a kereskedők és iparosok által benyúj
tott vallomások és mérlegek megbízha- 
tóak-e, vagy hogy a bevallást benyújtó 
adóalany egyénileg becsületcs-e, vagy 
becstelen-e?

Ha a pénzügyi kormányzat arra aa 
immorális alapra helyezkedik, mely szo- 

Irint a kereskedők és iparosok adóbeval
lásai az általános kereseti adóval kap
csolatban elrendelt könyvvezetési köte- 
ilezettség dacára és a százszorosán ellea- 
iőrzött forgalmi adókönyvek dacára tel
jesen megbízhatatlanok, az érdekkópvl-

adóterhét’bccstclonség bélyegét süssék, 
összogek-

j Ragaszkodnunk kell ahoz, hogy ax 
| adókivetőblzottságok visszaállíttas

sanak és a felszólamlás! bizottságok 
hatásköre továbbra is érvényben ma
radjon, s ezek a törvényes fórumok 

állapítsák meg az adóterhet.

'nyosítási munkálat nőm adóldsz.illitást,
hanem horribilis adóemelést céloz, ezt sóletok nem követhetik a kormányt ezen 

|— úgy hímzők — felesleges külön hang- jaz úton és nem vállalkozhatnak arra a 
súlyoznunk, ez kitűnt már az első pró- szerepre, hogy kereskedő és iparos kar- 
.álkozásnál, amelyncx alkalmával a tex- 'társaik bevallásaira vagy egyénisére a 
ülszak mához tartozó cégek 
kívánták egészen fantasztikus 
ben felbecsülni.

Mivel azonban a pénzügyi 
zatnak ez a kisérletezéso az 
lamlási bizottságoknak és a i 

, íási bíróságnak pártatlan 
j miatt éppúgy kudarcot vallana, 
ahogy kudarcot, vallott az önkényes adó
kivetésekkel való próbálkozás, 

kormány
adófel szó- 

közigazga- 
ítélkezése 

mint

I a pénzügyi kormányzat a szakmai 
érdekképviseleteket akarja arra a 
célra felhasználni, hogy működjenek 
közre az arányosítás címén megin

dítandó adóemeléseknél.

A pénzügyi kormányzat pedig kon
centrálja igyekezetét arra, hogy az 
egyenes adók elmaradt hoza dekát azok
tól a rótogektől szerezze meg, amelyek 
eddig nőm vettek kellő részt a teher
viselésben.

A pénzügyi kormányzat tehát a keres
kedelmi és ipari érdekképviseletek zsí
róját igyekszik megszerezni, hogy ezek 
erkölcsi tekintélyükkel fedezzék az alap
talan és önkényes adókivetéseket és 
hogy ily módon a felszólamlás! bizott
ságok tehetetlenségre legyenek kárhoz
tatva. Nyilvánvaló ugyanis, hogy egy 
olyan adókivetéssel szemben, amely a 
szakmai érdekképviselet közreműködésé 
vei jön létro, az adóalany teljesen re-1. 
Kénytelenül fogja a fellebbezés eszközét 
jgénybo vonni, mert a kincstár képvise
lője az érdekképviseletek hozzájárulásá
ban rejlő óriási morális erőre hivatkoz- 
hatik.

Tudomásul vesszük tohát a burkolt 
adóemelés munkájára szóló meghívást, 
ebben azonban részt nem vehetünk, mert 

ibármily előnyös helyzetet is toremt az 1 
arányosítás! munkához meghívottak szá- ,, 
mára a felelősség nélkül kezükbe kerülő | 
hatalom ,

KÖZGAZDASÁGI HÍREK

es jogi szem
megjelölésből 
meg, hogy a 
gyár: leraka-

nem vagyunk hajlandók hatalmi 
pozíciókért a kereskedő- és iparos
osztály újabb adómcgterhelősének 
munkájában részt venni, s tiltako
zunk e terv megvalósítása ellen, 
mert nem akarjuk a behozatali en
gedélyek idején tett szomorú tapasz

talatokat megismételtetni.

Éppon ezért megütközéssel kell lát- 
inuiik, hogy a budapesti korcskeddmi és * 
iparkamara szakelőadója o terv mellett

KÖSP. IRODAI
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A Söripar 
és a Knrisz szövetkezet 

a kereske^km elten
A KANSz című lap, amely a Köb- 

alkalmazottak Ne- ’zeti Szövetségének 
.hivatalos orgánuma, legutóbbi számában 
arról ad hírt, hogy a közalkalmazottak 
szükségleteinek kielégítésére „nagyobb 
mennyiségű vásznat kapott rendelkezés
re". Ebből a kereskedelmi 
pontból egyaránt hiányos 
ugyan nőm állapítható 
KANSz bizományi üzletet, 

I tót vagy propse-üzletct nyilott-e, s való- 
iszínűtlen az is, hogy megfelelő ipariga- 
izolváuyt váltott, volna.
I Nem is ennek tulajdonítunk fontossá- 
jgot, mert hiszen megszoktuk, hogy az 
I ipar törvénynek és az adótörvényeknek 
irendelkezései alól a KANSz különböző 
{üzleti vállalkozásai szívesen menekül
tnek, s a közigazgatási hatóságok szivé
tsen nyújtanak éhez segédkezet.
í Kifogást kell emelnünk azonban egy
részt az üzlet szorzésnek ezen mogté- 

|vesztő módja ellen, amely a KANSz leg
újabb vállalkozását jellemzi, másrészt 
pedig a magyar gyáraknak eljárása el- 

,,1 'len, amelyek a hazai kereskedelem ki
kapcsolására irányuló akcióhoz segéd
kezet nyújtanak.

Amj a KANSz eljárását illoti, kifo
gást kell emelnünk az ellen, hogy hir
detményében kedvezményes állami ellá
tás Idejében használt „Igénylési lapok" 
kitöltését és u hivatalvezetőség igazolá
sát írja elő, ami természetesen azt a 
hiedelmet kelt; u közalkalmazottak kö
rében, hogy egy állami akcióról, a ked
vezményes ellátásnak más formában 
való felújításáról van szó. Azt a hie
delmet is kelti ez a hirdetmény, mint
ha itt csak korlátolt mennyiségű áruk 
vásárlásáról lehetne szó, holott

FIGYELNI! ÚJ CIN!

a valóság az, hogy a magyar gyárak 
ezldöszerlnt eladhatatlan árucikkeik
ben bárkinek bármily mennyiséget 
örömmel adnak el azokon a gyári 
árakon, amelyeken a vásznat most 

a közalkalmazottaknak kínálják

Semmiféio különös kedvező vételi al
kalomról nincs tehát szó, s igénylési la-
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pok és hivatalfőuökl igazolás nélkül te I - Az Országom lparegyeaület bőripari 
bárki megkaphat}, eaokM . vásznakat ‘“'“‘T,""*} Jf, °rraá'°*

. , ‘ . . , különösen bőrfeldolgozó iparosok és bőr-
n kereskedelmi forgalomban is. jkereskedők részé-bőripari tanfolyamat

Éppen őzért » ik súlyos kifogás alá u'szervez, amelynek előadói tisztjét Holub 
Magyar gyáraknak, elsősorban pedig a (.János kir. főmérnök vállalta el. A tan
árain iné- Testvérek cégnek az eljárása, folyam körülbelül egy hónapra terjed és 
íjnely cliez a inegü vesztő üzletszerzés- botonként háromszor az esti órákban 
hoz segédkezet nyújt. Nőm csekélység- jkét-két előadási óra lesz. Jelentkezni lé
ről van ugyanis szó, mart Alagyarorszá- bet január 28-ig délelőtt 10—1L óra kö
tőn minden hetedik ember közalkalma- zött az Országos Iparegyesület irodújá-
zott s így a fogyasztóképes rétegeknek bán (VI., Gróf Zichy Jenő ucca 4.X 
igen nagy százalékát akarják c hirdet*)- ' _ a szállítmányozók a MÁV egy sé-
Rnkkél a kereskedők vevőköréből kikap- rclmes rendeleté ellen. A MÁV múlt év
csőin i.

lia eoak a nagy ipari vállalatok az 
állami támogatásokból és a vámvéde
lemből szerzett hatalmi pozíciójukat 
arra akarják felhasználni, hogy tulaj
donképpeni vevőkörüknek, a magyar ke- 
reakodelemnok exisztonciájára törjenek, 
a keroskodelom is meg fogja találni azo
kat az Önvédelmi eszközöket, amelyek
kel az ilyen eljárásra képes vállalato
kat jobb belátásra fogja bírni.

- Az OKISz előkészületei a köz
ségi választásokra. Az OKISz tó
rán i'-s/inak határozata alapban I'c- 

..f.szló <lr. titkár a szakmabeli 
ér/ . ItséKckkel folytatott tárgya
lások alapján elkészítette az OKISz 
kienészitett várospolitikai prosrram- 
itá. melyet a legközelebbi igazgató
sági ülés lóg tárgyalni. A veg.rge- 
sen megszövegezett programot az 
OKISz minél szélesebb korok kozott 
való terjesztés céljából ki fogja nyo
matni. Itt. említjük meg. hogy a 
gazdasági érdekképviseletek politi
kai szervezetének eJőkészitö bizott
sága holnap ülést tart, mely a vég; 
leges megalakulás felett határozni 
fog.

—' ÚJ miniszter! tanácsos. A pénzügy- 
mintezter előtörjesztóróre dr. Forgó Ist
ván miniszteri osztálytanácsosnak a mi
niszteri tanácsosi címet adományozta a 
kormányzó.

— Félmilliárdos ajándék egy új tiszt
viselői szövetkezetnek. Közalkalmazottak 
Országos Gazdasági Szövetkezete eímmel 
egy érdekcsoport újabb szövetkezetét 
létesített, melynek megalakulását a kor
mány félmilliárdos üzletrószjcgyzóssel 
mozdította elő. A vállalkozás élén báró 
Petényi Zsig mond és Térfly Gyula volt 
miniszterek állanak. A kereskedelmi ér- 
dokkép viselőtök a nyerészkedés céljából 
kormánytámogatással alakult szövetké
nt ellen a közeli napokban, erélyesen 
állást fogunk foglalni.

— Február l-*n életbelép a magyar- 
•sztrák postaegyezmény. A magyar
osztrák postnogyezmóny február 1-én lép 
életbe ég jelentős díjmérséklést biztosít 
h kölcsönös forgalomban. A díjmérséklés 
25-0 izázalékos és kiterjed a postacso
magokra, levelekre, nyomtatványokra, 
hírlapokra, folyóiratokra és könyvekre. 
A rendes lóvéi dija Ausztriában 4000 
korona lösz, levelezőlapé 2400 korona.

— Beck Gyula bárót egyhangúlag vá
lasztják meg a Csarnok elnökévé A na
pokban lösz a Kereskedelmi Csarnok 
tisztújító közgyűlése, amelyen — amint 
értesülünk — a jelentéktelen ellenzék 
visszavonulása következtében egyhan
gúlag ismét Madarassy-Beck Gyula bá
rót fogják elnökké választnaL A Bartos 
Ármin halálával megüresedett alelnöki 
tisztséget előreláthatólag Halasi-Fischer 
Ödönnel, a Oobdón Szövetség elnökével 
töltik be.

— Az OKISz textilszakosztályának 
ülése. Az Országos Kereskedő és 
T páros Szövetségnek a textil keres
kedők túlnyomó többségét mngába- 
foglaló szakosztálya, január hó 
22 én Tjédermann Mór elnöklésével 
teljes ülést tartott, mely Szarka 
Tstván dr. titkár jelentése alapján 
foglalkozott a szakmabeli kérdés?k- 
kel. A teljes ülés az 1925. évre a 
szakosztályi külön tagdijat válto
zatlanul 120.000 koronában állapí
totta meg.

rOGÜSZAT-DENTIST

július 1-én rondelotet adott, ki, mely szo- 
rint ha többfajta áru szállításánál a va- 
gónba rakott áru a 8000 kg-ot nem ha
ladja túl, a azállítáai díjat a legdrágáb
ban osztályozott áru utáni tarifa szerint 
kell az egész vágón után megílzotní. A 
Magyar Szállítmányozók Országos Egye
sülete elhatározta, hogy akciót indít a 
sérelmes rendelkezés revíziója érdeké
ben. Az egyesület előterjesztést tett a 
MÁV igazgatóságának, hogy a súlyha
tárt 8000 kg-ról 5000 kg-ra szállítsa le.

■— A középipar Is olcsó hitelt sürget. 
A Magyar Gyáriparosok Országos Szö
vetsége a középipar hitolszükségleto 
ügyében sürgős előterjesztéssel fordult 
a kereskedelemügyi és pénzügyminisz
terhez. A memorandum rámutat arra, 
hogy a legutolsó hónapokban a magyar 
középipar hitelszükséglete rendkívüli 
mértékben fokozódott A középipari vál
lalatok ugyanis, amelyek nem tartoznak 
valamely bank kötelékébe, a jelenlegi 
viszonyok között nem képesok hitelszük
ségleteiket kielégíteni. A Szövetség ja
vaslata szerint a Pénzintézeti Központ 
nak volna a feladata, hogy e vállalatok 
hitelszükségletének fedezéséről a kor
mány támogatásával és irányításával 
gondoskodjék.

— Kik exportálják a magyar lovakat? 
A Magyar Lókereskedők Országos Szö
vetsége értekezletet tartott, melyet az 
egyesület ellenzéke hívott össze azért, 
mert a magyar kereskedők telje® mellő
zésével kót bécsi kereskedő végez az 
egész ország területén bevásárlásokat 
Szóvátették, hogy az orosz szovjetkor
mány háromezer ló vásárlására kapott 
Magyarországon engedélyt és hogy a 
szovjetkormánynak négytagú sorozó- 
bizottsága már Budapestre érkezett és 
megkezdte működését. Az oroszok két 
külföldi lókereskedőt, Sehlesinger Max 
bécsi és Kurlfinder Jakab boroszlói ke
reskedőket bízták meg a vásárlások 
végrehajtásával, akik az esztendők óta 
tétlenül tespedö magyar lókercskedelem 
kizárásával vásárolják a lovakat

— Rendezni fogják «z árutőzsdei ügy
nökök helyzetét A tőzsdetanács az ogyik 
legközelebbi ülésén foglalkozni kíván 
az árutőzsdei ügynökök panaszaival, 
akik tudvalévőén állandóan kifogásol
ják, hogy nem lajstromozott ügynökök 
te közvetítenek ügyleteket a gabona
csarnokban. Ezt a kérdést radikálisan 
kívánja megoldani a tőzsde elnökségo 
és ezzel kapcsolatban arról van szó, 
hogy újabb lajstromozási kérvényüket 
te elintéznek. Értesülésünk szerint mint
egy ötvenen kérték árutőzsdei ügynök
ként való lnjstromoztatásukat, de ezek
nek egyolőro csak kis részo számíthat 
arra, hogy kérését teljesítsék.

— Ripka Ferenc a Tőzsde Klubban. A 
Magyar Tőzsde Klub január 27-én, ked
den este 9 órakor klubvacsorát rendez, 
melyet vitaest követ A vita témája: 
nA városgazdaságnak a kereskedelemre 
és iparra való hatása*’. A vitaestén 
részt vesz Ripka Forenc dr. kormány
biztos, valamint közgazdasági életünk 
számos kitűnősége.

Pártol/uh « marti

ilwteyMeg 

I painrtel- és iJéiésáranagykereskedőlt
A Budapest Warnsdorfi

| Pamulszövögyár R.-Társ
egyedárusitói lerakata.
Budapest V. Zrínyi ucca 15 m 

íáríos, Grusz és Tsa lagykcreskedcs 
VI, Király ucca a Nagy választék: Lioeria, rendőr
ségi, tűzoltó, köiszallitási és kocsiposzlökban

20 Legjobb minőségű
férfi- és nfiiszövelsk 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

FRiED^ANN FARKAS 
í divatáruháza VII., Király ucca 11. sz.

Eladás nagyban és kicsinyben II

Oonálh to® és Társa
Uuclaptst, ÍV. Petőfi Sándor ucca 11 

8. addington & Co Ltd 
londoni posztógyári 
cég vesérképviselői 39

6WSZAÖÖLF
Posztó és kézmúáru 

33 nagykereskedése
Budapest, V, kerület 
Vilmos császár út 12

Telefonszámi 110 — 40.

Sugár
p»t v, tar ucca 20. rUm. Kendó. úwítJíft: 
díva Siunagykereskedó?— Állandó daTffijj;
>©Fööi és Társa BT

textil agykereskedés Karoly körút 19 V.;TriWild !■ nő. Igazgatók Baum ■órffgo^íte j

Mi ®S< y «. — A -weíSz Andor és~róna 
wl'.ru Ücl‘8áru"dS»keIc«kedSs BueUowe 
y. t-orul.e, «,ant Jtno. utca

MmscíWviLMos

Erasmo M. Reda 
Biella

Textilwaren altér Jirt
Ropros.ntanz oon T.xtilfabrik.n

SCHMObL-PASZTA
GYÁRTJA: 8CHM0LL te

VaKJ KALLÓS RT, BUDAPEST
V. VÉSŐ U. 7. TEL. 31-18 HH

Beck Vilmos és Fial
^yapiMmgyáral

óross — MeserHsch 

Emeríoh Dili HmipolM

Iroda:
Bécs VI, Hirschengasse 25

Oentsch Mr és Fiai
Vilmos császár út 6 85

Férfi-, fiú- és gyonsekruhagyúr. Srfnae- 
óruqyór. Posztó- és bélésárak nagyban 

Reitzer Emil nagykereskedései
VI. hírűiét, Áriát!. ftg» d, wdm

STfilNMARÖT TESTVÉREK
VII, Király utcft 1 3

Rövid- ér. fin: ron-^ylcaresHetiés

lEinzig Henrik TeíelóVjó’setuU-

Welner Mátyás dívatáru^ázában 
vidtki kereskedők éa konfekció-írások lin.mahb 
szövet-, selyem- és mosókelmeszükségklöket kfseb ■ 
méretekben is nagybani árban szerezhetik be:

Holczer Viktor, Budapest
éksaeréss, arany- és exüvt műves

Gyár és raktár: IV, Károly körűt IQ .félem ) 
Villamos erőre berendezve. Részit mindenféle 
ékszer-, arany- és ezüstmunkát, aiakitást és javí
tást Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és órákban. Telefónszám: 116—24

Csomagalópapiros M

UVAI SÁNDOR 
papírnagykereskedéseben. 

TaleKs: Sud.ee.r,
léé—OO. 180—18 TI., s.drliiy-üi a:.

Zsebkendők, női lardóruhík, lextdaruk naívbr.i. 
behoauia tflodisfüdfer Mórás Fizi
karót 13. AlapIttaloU 18837Telelőn: lóesel 115-2
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HÍREK
varsányi Irén
Nem beszéltem vele soha életem-

Nem ismerem magánéletének 
eni/etlen mozdulatát. Valami ri
koltó akkordra emlékszem elmoso- 
dottam csupán, amikor egji ember 
bele akart kotorni fényességébe e» 
, esemény éles csattanója sokáig 

rengett a köztudatban. .
/ színpadon Iái lá m öt mindig. 

Láttam, attól a perctől kezdve, ami
kor első szárnypróbálgatásai a si
ker nagyszerűségébe olvadtak el. 
ks azóta mindig — pedig Istenem 
hány nehéz és keserves esztendő 
sodra vonult el fejünk felett —, ha 
(í rivalda fényében megjelent.

Az első perctől kezdve, amikor 
művészeiével megajándékozott ben
nünket, a közönség kedvence lett. 
Fogalommá, amely ott tanyázott 
valamennyiünk lelkében.

A színjátszás minden skáláját vé
gig csinálta előttünk. ~ Könnyed 
francia elmés ségek, sőt negédes 
pikantériák interpretálása utam a. 
mélyebb, igazabb művészet szolgá
latával ajándékozott meg bennün
ket. majd felemelkedett a klassziku
sok régióiba, míg végül most az 
orosz iránydrámák súlyos problé
máin keresztül, elérkezett koturnu- 
sán ahhoz a magasságokig, ahova 
csakis a kiváltságosoknak engedte
tett félszállntok.

Szombaton este egy francia iró 
remekművében az anya szerepét 
játszotta. Az asszonyét, ki férjének 
és gyermekeinek szeretetében olvad 
el. Az anyaságnak a fönköltség ét az 
örömnek, a rajongásnak, a gond
nak, a bánatnak és lemondásnak 
oly művészi ecsetelésével, amelyre 
csak ez az istenáldotta hatalmas 
tehetség hivatott. Úgy állt ott a 
nagy fényességben, mintha Glóriát 
vontak volna alakja közé és mi, 
kik lent szorongó szívvel lestük, 
minden szavát, minden mozdula
tát, szemének minden rebbenését, a 
gyönyörnek, az elismerésnek, a 
hódolatnak pálmáját hajtottuk meg 
előtte.

Valahol, odakint hacacárés pri
madonnáktól hangzik a világ. Di
csőségünket ezek hirdetik az uj vi
lágban. Turnékon és végleg elsza
kadva tőlünk, Ö itt maradt, ö, akire 
valamennyi között a legbüszkébbek 
vagyunk és aki legnagyobb minde
nek között,

— Az Országos Kaszinó közgyű
lése. Az Országos Kaszinó ina délu
tán a Semmelweis uccai helyiségé
ben rendes évi közgyűlést tartott. 
Az elnöki széket felkérésre Hoitsy 
Pál foglalta el. aki m lég hangon 
üdvözölte a megjelenteket. Az ad
minisztratív ügyek elintézése után 
megejtették a választásokat, mely
nek során igazgatóvá mcgváíasz’ot- 
ták dr. Nádosv Imre országos fő
kapitányt — A Nemzeti Kaszinó is 
ma tartotta évi közgyűlését

— Blockner Izidor jubileuma. Block
ner Izidor hlrdotőirodntulajdonost e hó- 
nnnhan érte meg szakmai működésének

’.k óvfordulóját. Az Újságkiadó Tiezt- 
•hrlők Egyesülete január 31 én tárflas- 
encsora keretében ünnepli meg ezt a 
titka, jubileumot amelyen a jubiláns 
ó'irlni-sai. t!s".te1ői és ügyfelei nagy
■ inbnn jelentették be részvételüket,.

E’ry fővárosi rendelet mcgjele- 
tu'séncl.r f tea. Ismeretes a főváros
■ ' • r«sánaj< ;>7. a rendeleté, hogy a 
■Ha'noskoesikbpn az egyik oldalon

a felső ablakokat nyitva kell 
iiagyni. Ma reggel azutan a közön
ség és a kalauzok nagy örömére 
újabb rendedet jelent m< g, amely 
szerint ezentaii csak a hátsó perón
hoz legközelebb eső ablaknak kell 
n.viívn maradnia. Ennek a rendelet
nek az az oka, hogy a főváros ta
nács.* észrevette korábbi rendeleté
nek hatásút, mert a társaság alkal- 
niazotUinak negyedrésze — hülés- 
tol szerzett súlyos betegségben — 
kórházba korííK.

— Helyszíni szemle Lédererék. la
kásában. Tudvalevő, hogy a tölgy- 
faiiccai borzalmas rablógyilkosság 
ínyében elrendelték a helyszíni 
szentiét. Ez a fon+os és az előrelát- 
h’ifóan Izgalmas1 esemény ma dél
előtt kilenc órakor fog lefolyni Lé- 
doHvék bibásóhum és azon megje
lennek az ügyészség, a rendőrség, a

A megszökött borkereskedő 
passzívája: ötmilliárd

rossz gazdasági viszonyok minden

csendőrség képviselői is. A vizs
gálóbíró rekonstruálni fogja

A 
héten áldozatot követőinek. Most Zala 
Károly bornagykereskodőn, a pesti éj
szakai étet közismert alakján, volt a sor. 
Zala Károly félévvel ezelőtt, saját 
nőve, alatt borkereskedelmi céget, alapí
tott. Nagy vagyonra tett szert, három 
autója volt és ■mindenütt mint pontosan 
fizol ő,

| (ibszohit megbízható kereskedői is
merték.

I Ez a. legutóbbi időig így is volt, ekkor 
' azonban a rossz gazdasági viszonyok 
I miatt pénzzavarba jutott. Nagy összege
ket vett fel kosztra, amire 3—4%-os áru- 

I fedezetet adott. Az árut 30—ŐO napos sa- 
j ját váltó ellenében vásárolta abban a 
Töményben, hogy a hitelre vásárolt árut 
eladhatja és ezzel tartozásait kiflzcthotl.

1 Számítíiísa azonban nem vált he, mert a 
lx>r- és pezsgőfogyasztás nagyon meg
csökkent. ég így Zala az árut nem tudta 

j értékesíteni.
A hitelezők természetesen rövidcoeu 

jelentkeztek követeléseikkel. A lavinát a 
Lackó és Bogdánity cég híd itatta meg 
és a múlt hét csütörtökére foluiondta 
Zala 300 milliós tartozását. Zala erre 
szerdán elhagyta a fővárost. Személy
zetének azt mondta, hogy Miskolcra 
utazik egy nagyobb követelés behajtása I clfogatása iránt.

• I — A Ripka-féle községi párt gyűlése. 
_________   --o„- a I Vasárnap délelőtt a Budai Társaskör 
nagfj’ bűnügyi drámát, ahol a Lé- helyiségében megalakult a Ripka-féle 

’ ' __________________* községi párt III. kerületi szervezete. A
gyűlést 
nyitotta 
kerülőt elnökévé

kormányfő tanácsost

I

derer házaspárral el játszatják az 
' esemény minden fontosabb mozza- 
I natát A hétfői helyszíni szemlén 
1 el fogják sütni a bűnjelként lefog
lalt Frommer-pisztolyt is, mert ala- 

i pos a gyanú, hogy Ködeikét 
: lőfegyverrel, hanem álmában 
j koiással yagy egyéb módon végez
ték ki.

I •— Betiltott szocialista gyűlések. A 
Szociáldemokrata Párt vasárnap dél- 

i után egyrészt a régi képviselőházban, 
másrészt a Thököly úti Vasmunkás
otthonban gyűlést akart tartani, mely
nek szónokai AfaZasiís Gpza és Kéthly 
Anna, illetve dr. Györki Imre és Várnai 
Dániel nemzetgyűlési képviselők lettek 
volna. A rendőrség azonban a gyűlések 
megtartását nem engedélyezte. Betil
totta továbbá a rendőrség a Szőni idomo
kra ta Hadi rokkantak Szövetségének va
sárnap délelőttro tervezett szervező 
nagygyűlését is.

Lopás. Ma délután a rendőrségen 
megjelent dr. Hajnal Henrik ügyvéd ós 
bejelentette, hogy az Apponyi téri au
tóbusz megállójánál a nagy tolongás
ban a pénztárcáját, amelyben 510 hol
landi forint és egyéb értékek voltak, el
lopták. A rendőrség megindította a 
nyomozást.

— Elfogott autótolvajok. Kanilz Jó
zsef textil kereskedő tegnap este rábízta 
autóját Adler Imre soffőrre, hogy vigye 
be a garázsba. A soffőr útközben betért 
a Rákóczi út Osteude kávéházba. Míg 
a kávé házban tartózkodott, azalatt va
laki a gazdátlan autóval elhajtott- Ad
ler azonnal bejelentette az esetet a ren
dőrségnek. Egész sereg detektív indult 
el az autó felkutatására, míg végül 
Kőbányán, az egyik kocsma előtt sike
rült ráakadni. Bent a kocsmában ogy 
mulató társnsíígbav. megtnlál'ák az 
autó tolvaját, Fiola Ferenc állásnélküli 
csavargó soffőrt. Violát a. rendőrség elő
zetes letartóztatásba helyezte. -- Teg
nap este a főkapitányságon dr. Drajko- 
vfch István ügyvéd bejelenteti^, hogy 
300 millió értékű autója, amit Csabári 
Elemér soffőrro bízott, eltíint. Mu este 
7 órakor az esztergomi rendőrség távi
ratozott, hogy ót* a tolvaj soffőrt és az 
autót megtalálták. A budapesti rendőr
ség telefónértosítéséro Csabárí Elemért 
az esztergmi rendőrség letartóztatta.

— Megölte az alkohol- Ma este a 
Ferencvárosi pályaudvar mellett 
eszméletlen állapotban a földön 
fekve találták Óbert Flórt un 
éves rokkant, tartalékos főhadna
gyot. Alkoholulérgezési lityitek kö
zött a Rókus kórházba szállítottak, 
ahol rövidesen meghall.

— öngyllkowár. Ma est© a Borúros tó- 
rém Ben? Albert 24 éves dlv itárukcrcs- 
kedő mell belőtte magút. — Ma reggel 
az Akácfa ucca 34. számú házban Műnk 
Ármin 54 éves trnflkoa anyagi gondjai 
miatt borotvával elvágta n nyakát. 
Mindkettőjüket súlyos állapotban a Ró
kus kórházba vitték.

I

!

végett, környezete azonban a«t hiszi, 
hogy külföldre utazott. Mikor’ a hitelező 
bankcégek erről tudomást szereztek 

tömegesen fel jelentették Zalát.
sőt szombaton már több milliárd értékű 
árújának nagy részét elárvereztették. 

A bornagykereskedő cégek ez elten 
erélyesen tiltakoztak, mert szerintük az i 
áruraktár kellő értékesítése esetén n. 
tartozásokon felül nagy feleslegnek is, 
kell maradnia. A status szerint ugyanis 
Zala a pezsgőgyáraknak kétmilliárddal, 
a bankcégeknek három milliárddal tar
tozik, míg az elzálogosított áruk értéke 
7 milliárd és így tulajdonképon kétmil
liárd aktíva mutatkozik. A hitelező 20 
bortermelő cég és pezsgőgyár között 
érdekelve van a Littke pezsgőgyár 830 
millióval, a l’alugyui cég 350 millióval, 
Ludvig és Koloczúr, valamint a Váci 
Püspöki Uradalmi 180 millió koronával, 
míg a bankcégek közül a Lackó éa Bog- 
dánffy cég 1300 millió, Gál László ban
kár 330 millió, dr. Kollarita ós Társa 
é« Szűcs Pál bankár egyenkint 300 mil
lió, Fleisch József 250 millió koronát 
követel.

A rendőrség részéről dr. Szlovák Lajos 
rendőrkapitány vezeti a vizsgálatot, aki 

’ megtette az intézkedéseket Zala Károly

I

rr 1 ellenfelét, provokál tatai és az affér egyes 
mozzanataira nézve kórt© két szokundán- 
sának Kiár Zoltán dr. főorvosnak és 
Rácz Vilmos dr.-nak tanukénti kihall
gatását. A főtárgyaláson azonban sem 
Kiss, som a párbajsegédek nem jelentek 
meg. A bíróság ezért úgy Kiárt, mint 
liáczot igazolatlan távolmaradás címén 
egyenként hárommillió korona pénzbün
tetésre ítélt© és egyben elrendelte Kiss 
Ferenc elővezetését. Műit értesülünk, 
Bácz Vilmos több kívüle álló okból nem 
jelenhetett meg a bíróság előtt és távol
maradásáért igazolással fog élni.

— Árleszállítás. A Meinl-cég újabban 
leszállította főzelékkonzcrveinek az. árát. 
Most amikor friss főzelék, zöldség nin
csen, amikor az éléskamrában már ki
fogyófélbon van a befőtt stb., a gondos 
háziasszony a legközelebbi Meinl-üzletbe 
siet, ahol n legjobb főzelékkouzervet, 
kompótot, tésztaárut, gyümölcsízt — nem 
is szólva a közkedvelt pörköltkávé- és 
teakcverékéről, valamint a cég egyéb 
kitűnő cikkeiről — jutányos áron vásá
rolhatja.

— 5—20%-lg terjedő összegeket nd 
vissza készpénzben kizárólag ezen a hé
ten történt vús Irtásoknál vevőinek a 
Fenyves Dezső Itt. áruházainak pénz
tára. Bővebbet lapunk mai hirdetést ro
vatában közöl a cég.

— Uccai támadás. Ma este a Damja
nich és a Iiornád ucca sarkán egy jólöl
tözött 30 év körüli fiatalember megtá
madta Maycr Ármin műszerész 57 éves 
feleségét ős a retiküljét, melyben 700.000 
korona volt, kezéből kikapva, eltűnt. A 
rendőrség megindította a nyomozást

ál

Ragályos betegségeknél 
nélkülözhetetlen a

Hennyei Vilmos államtitkár 
meg. Ajánlatára a választó- 

Slegler Géza műépí
tész, kormányfőtanácsost választották 
meg. Siegler beszédében részletes prog
ramot sorolt fel, amelynek megvalósítá
sára vállalkozott a párt- Ezután a szer
vezet díszelnökévé megválasztották dr. 
Bipka Ferencet, aki nagy ováció között 
emelkedett szólásra. Beszédében hang
súlyozta, hogy a keresztény gondolat 
nem felekezeti és faji gyűlölködést je
lent Lehetetlen, hogy a városháza to
vábbra is politikai önképzőkör és sze
minárium maradjon 
választókerületek 
ták üdvözletüket.

— Mérő Gyula 
helyezíék. Nőm

rér- é» nemibetejek ■■ ■iiiihim ■■■uiiwnnraHM résiére.
cZUST SALVARSAí-OLTAS. - Rendelés egész nap 

Rákóczi-út 32. I. em. 1. Rókussal szemben.

;na9Pamak-m<uyars6rVégül az egyes 
képviselői tolmácsol-

egy vállalatot alapított, amely I 
fennállás után csakhamar anyagi

Néhány hóitól ezelőtt megnyíltak a 
sorompók a külföldi sörök előtt. Külö
nösen a piiseni gyárak indítottuk na
gyobb küldeményt Magyarország foló 
azzal a határozott reménységgel, hogy 
rövidesen legyűrik a magyar sört és 
rohamlépésben tért fognak hódítani a 
magyar piacon.

A külföldieket azonban nagy csalódás 
A magyar közönség egyáltalán 

nem, vagy alig-alig vett tudomást az uj 
jövevényről és hii maradt régi kedven
céhez, amelyet a háború 
fogadott. A magyar sör 
a külföldi gyárin lányok 
jelszószcriilcg terjedt cl 
Imn, mint vidéken, hogy 
— mnyyar sör kell és nem vágódik ha-

tóga

Igazgatót szabadlábra 
mindennapi körülmé

nyek között tartóztatta le az elmúlt hé
ten a budapesti úllamrendőrség Mérő 
Gyula részvénytársasági igazgatót. Az 
érdekes ügy előzményei még visszanyúl
nak az 1913. évbe, amikor a vizsgálóbíró 
csalás bűntette címén elfogatási pnrau- 
ceot adott ki az igazgató ellen. Mérő | 
ugyanis „Gcpforgolmi Részvénytársaság" , érte, 
címén f“ ’ - ■■
rövid fennállt........_................. ... ...........
válságokba sodródott. Az igazgató, hogy a 
rentábilisnak Ígérkező vállalatot meg
mentse, tőkés társat, keresett, és akadt 
le ogyre, aki százötvenezer koron; ‘ fek
tetett a vállalkozásba. A tőkés azonban 
pár hét múlva rájött arra, hogy pénze __ ________ ___„_____ ___  __
elúszott és csalás cím '□ bűnvádi teljelen-; nyat a különböző külföldi sörök nagy
test tett Merő dión. A rundőrsóg u fel- .te... te
jelentés nyomán széleskörű nyomozatot okot, mert ma 
indított Mérő letartóztat úsúra, de az 
igazgatót nem tudta megtn’álni. Az el
múlt héten a rendőrség véletlen folytán 
rájött Mérő tartózkodást h3lyéro és ek
kor tizenegy év után letartóztatta. Az 
igazgató a rendőrségen előadta és hiva
talosan is igazolta, hogy inár tizenöt óv 
óta ugyanabban a szabályszerűen beje
lentőit lakásban lakik, ahol letartózta
tása történt ég a bűnvádi hatóságoknak 
bizonyára csak a kézbesítő tévedése foly
tán m*m állhatott a rendelkezésére. Mé
rőt, aki jelenleg tó egy r ész vén y társa tó g 
igazgatója, a vizsgálóbíró szabadlábra 
helyest© é« őzt a rendelkezést a királyi 
ügyészség is tudomásul vette. Az igaz
gató még a tegnapi 
hagyta a fogházat.

— Kiár Zoltán és 
milliós pénzbüntetése _ _____________
tető törvényszék az elmúlt héten tűzte ki 
főtárgyalásra Kiss Ferenc, a Nemzeti ' 
Színház ismert nevű művészének pár 
viadalra való kihívási ügyét. Kiss Fe- 1 
ránc iigvanfa a bírósági iratok szerint 
nr, elmúlt év nyarán összeszólalkozott 
egy ismerősével és ebből kifolyóin;; 
kard párbajt vívott Az ügyészség a ki
tűnő színén ellen őzért párviadalra 
val$ kihívás címén eljáráat indított.

óta kegyeibe 
diadalt aratott 

felett. Szint© 
úgy a főváros- 
a: magyarnak

előtt. Erre annál kevésbé talál 
már sokkal jobb n ma

gyar sör, amelyet Kőbányán akár a 
Részvétiy sör, akár a FűvötosI vagy a 
Polgári termel, bármely külföldi gyárt
mányúéi.

Amig még két évvel ezelőtt is tiz- 
tizenkét és feljebb tizennégy fokos sörö
ket árusítottak nálunk, addig az utolsó 
óvekoen a nm.gyar sör minősége erősen 
megjavult. \ ; ör tartalma jobb tett ná
lunk és emellett különösen az idén még 
egy előnyük van a magyar sörgyárak
nak. Az úrpatermés az. 1923-ik évben 
mogteliofösen gyenge volt és az árpa 
minősége «em a legjobb. Amig azonban 
a kőbányai gyáraknak még elegendő ár
pájuk vau az 192‘bik évi jobb termésből, 
addig a külföldi gyárak már a tavalyi 
silány termést dolgozzák fel. Ez az oka 
annak, hogy ma a magyar sör minősé
gileg ia jobb, ami viszont azért lénye
ges, mert hiszen erzol a 
táperojo is nagyobb a legtöbb 
mölesén él.

A sörök harcában igy győzött azután 
n magyar sör a külföldi sörhohozatallal 
vzcTuben. A kőhánvai sörnek «z az ered
ménye azt mutatja, hogy a külföldi 
dumnlngrel szemben is érvényesülni tud 
n magyar ipar, ha minőségben jobbat 

- - termel és ha a vámvédelem kihasznólá- 
Kiss Ferenc már az előzetes vizsgálat tóval nem hryokraik az árakat h trdfe- 
*orán hivatkozott arra, hogy súlyos ar- ölteni. A magyar sör olcsóbb mint a 

1 köloBl kényszer folytán volt kénytelen külföldi sör és ez is hozójára! aikorehez

nap folyamán cl-

lláez Vilmos 3—3 ' 
A hinlapesti hűn-,

magyar sör 
gyű-i
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Másnap a Kereskedelmi Bankot 
arról értesítette a francia követség, 
hogy Chelard attasé az ajánlólevelet 
tévedésből adta ki, inért Déve Győr-

HagystilS szélhámost fogott el a renfaég Még a francia követség attaséját is megtévesztette — 
Mesék a danzígl foiyészámíáról és egyebedről

Néhány héttel ezelőtt Budapestre 
érkezett egy Déve György nevű pa
riéi ember. Nagyszerű fellépése volt, 
kifogástalanul beszélte a francia 
nyelvet és behízelgő modorával si
került neki mindenütt bizalmat kel
teni maga iránt.

Rövidesen be is csapott egy do- 
hánytőzsdetulajdouost. Elmondta, 
hogy nagy fakereskedóst nyit. Pes
ten. óriási tőke áll rendelkezésére. 
Néhány órára kért csak kölcsön ot 
millió koronát, míg beszalad a cseh 
követségre pénzért. A traíikos az öt 
milliót átadta, és a francia kereske
dőt azóta sem látta.

Déve ezután fölment a francia 
követségre és ott hazugsággal sike
rült. Chelard attasétól ajánlósorokat 
kicsalnia. A levéllel a Kereskedelmi 
Bankba sietett. Fellncr igazgatónak 
fölmutatta az attasé ajánlólevelet 
és azt mondta, hogy egy danzigi 
bankban van a pénze, napokig tar
tana, mig onnan pénz érkezne, neki 
pedig sürgősen 6000 frankra van 
szüksége. Arra kérte az igazgatót, 
hogy a danzigi bankra kiállított 
■utalványra fizettesse ki a szükséges 
összeget

Fellnor igazgató ki is fizettetett 25 
millió koronát.

--- /.............  . .......* í I 1.1 íumvio, uouvju KUlívmi bz.u- 
Kyot ott. nem is ismerik A, bank ]ctésü. állás és foRlalkozásnélküli 
erre táviratozott Danzigba es on-'csavarg^ aki ávek óta szélhámos- 
nan azt a választ kapta, hogy Devc l ságból él. Letartóztatták.

A kormány megtagadta 
egy gyilkossággal vádolt 

horogkarosztes kiadatását
Braun Ottót potitikai tiünasnek minősítették

I flatatanbort ollmreolt a városhoz kő- 
zolí erdőbe, ahol

áldozatait válogatott kegyetlenje*. 
Örssel megölte.

A letartóztatta liirülvételo után a né- 
I met kormány nyomban megindította a 
kiadatási eljárást, a budapesti ügyész- 

: ság Pedig erélyes vizsgálatot indított 
Braun Ottó szerepeinek tisztázására.

Braun a bűnügyi vizsgálat során az
zal védekezett, hogy a gyilkosságban vagy 
annak előkészítésében neki semmiféle 
szerepo nincsen, azonban tudomással

Az Erzbergvr-gyilkofiság utáni idők
ben a német kormány erélyes kézzel 
kezdte üldözni azokat a politikai bűnö
söket, akik túlnyomóan a fajvédők közül 
kerültek ki. Ennek során még az el
múlt év szeptemberében történt, hogy 
a müncheni rendőrigazgatóság elfoga
tási parancsa alapján a budapesti úl- 
1 ararendőrség Budapesten letartóztatta 
Braun Ottó bajor horogkorcsztest, aki 
a kőrözőlevél szerint a bajor főváros
ban kétszeres gyilkosságot követett el 
akként, hogy Zandniaycr Mária nevű 
cselédleányt és egy Harting János nevű

Kirakatainkban feltüntetett 
rendkívül jutányos árainkból

9

Flanelt, zefir, delén és minden
nemű mosóáruk vásárlásánál

Szövet, selyem, bársony, 
továbbá harisnyák, kesz
tyűk vásárlásánál

Férfi- és női kabátok, 
aljak, blúzok, továbbá 
szövet, selyem és 
mosó maradékok 
vásárlásánál.............

a vásárlás végösszegéből 
készpénzben visszatérítünk

FENYVES DEZSŐ RT.
Calvin-tér 7, Koronaherceg-u, 8, Károly-kőrút 9, Károly-körút 10 

Mintákat kívánságra készséggel kQldOnkU

Györgynek ott nincsen folyószám
lája.

A Kereskedelmi Bank följelenté
sére megindult a nyomozás és Déve 
Györgyöt a detektívek a nyugoti 
pályaudvaron éppen akkor fogták 
el, mikor vonatra akart szállni, 
hogy megszökjön.

Déve a főkapitányságon beismerte 
a szélhámosságot. Kiderült, hogy 
nem is francia, hanem galíciai szii-

bír a bűncselekményről. Több barátit 
nnk ugyani, olyan gynil<1Ja támadt, 
hogy Zandmayar Mária és Bartino 
nos a nőmet kormány éa az ,nf..t , vára kémkedtek a bajor horogkor^ 
sok ellen e» ezek politikai készülődé.^ 
tek c7Amtalan íitkoa Elöntést kü£

A német kormány erősen 
mar.ta a kiadatást, míg végre „ nu,^ 
kormány döntött az ügybon. Ma leirat 
érkezett a budapesti törvényszék X 
gálóbiróságához, amelyben

az lgazságllgyminlsztérlum kimond
Ja, hogy Braun bűncselekménye tini. 

tára Politikai jellegű
és mintán a két ország között Ilyen tor- 
mészetű ügyekben tudvalévőén nincs 
kiadatási egyezmény, a horogkeresztest 
helyezzék szabadlábra.

A kormány döntéséről értesítette a 
német kormányt is. A rendelkezés alap
ján Molnár vizsgálóbíró nyomban sza
badlábra helyezte Braunt Braun azon
ban mégsem nyerte vissza szabadságát, 
mert a rendőrség kitoloncolási eljárást 
indított ellene és a további rendelke
zésig bekisértette a toloncházba.

söketnéma mindennap elblic
celte az ebéd árát

Az Ahség vitte a szélhámosaigra
A nyugati pályaudvar éttermének 

mindennapos vendége volt egy süket
néma ember. Pontosan déli egy órakor 
jöleüt meg, elfoglalta immár törzshellyé 
vált asztalát és ebédet rendelt Az ét
lapon ujjúval mutatta meg, hogy mi
lyen ételt akar, az italosfiu is hamaro
san rájött, hogy a süketaéma vendég 
fröccsöt iszik az ebédhez és szó nélkül 
hozta minden nap.

Ebéd után a vendég cigarettára gyúj
tott, feketézőit, majd eltávoaott Az asz
talon öt-hatezer korona borravalót ha- 
gyott, ugyhpgv a pincérek, „jó vendég
nek** tartották' és különös figyelemmel 
szolgálták ki.

A nyugati pályaudvar éttermében két 
főpineér vau. A déli órákban ugyanis 
ugymú>?után indulnak a vonatok, az ét
terem zsúfolásig tele van és minden 
utas türelmotlen, eietni akar, hogy vo
natát le ne késsé. Ezért a két főpineér 
működési területe sem volt asztalok sze- 
riut beosztva, úgy mint másutt, hanem 
ki ahogy érte, amelyik éj>pen közelebb 
volt a türelmetlenkedő vendéghez, az 
vette át a pénzt

A sikotnéma ember úgy látsrfk jól 
tudta ezt és erre alapozta számításait 
Mindegyik főpineér azt hitte, hogy a 
„törzsvendég*1 a másik főpincérnél szo
kott fizetni. Arra egyik sem gondolt 
hogy egy harmadik eset is lehetséges, 
tudniillik, hogy egyiknek sem fizet így 
ment ez múr hónapok óta.

Néhány nappal ezelőtt a két ■főpineér 
között véletlenül azóbakerült a süket
néma vendég.

— Igen, az — mondta az egyik —, aki 
mindig magúnak szokott fizetni.

— Nőm — viszonozta a másik —• *k1 
magának szokott fizetni.

így derült ki, hogy egyiknek sem 
szokott fizetni. A főpincérek orro elhatá
rozták, hogy leleplezik a furfangos von- 
déget Pénteken délben mind a ketten 
megfigyelték, hogy fizetés nélkül tá
vozott. Szó nélkül hagyták elmenni.

Szombaton Aélben ismét percnyi pon
tossággal érkezett meg a vendég. Jól 
megebédelt, a borravalót, mint rendesen 
az asztalán hagyta, fölvette kabátját es 
távozni készült. Nagy meglopottra 
azonban az ajtónál eléje éfllott a két fő
pineér. A vendég zavarhatótt, artikulát- 
lan hangokkal és kézmozdulatokkal 
igyekezett valami magyarázatot adni 
de penree senki som értette. Rendőrt 
hívtak, aki a bliccelőt bevitte a főkapi- 
tánvaágra.

Vasárnap délelőtt a rfikofn érnék In te- 
zoténdk egyik tanárát Itokórotfék a «• 
kanitánvaágra <■* ennek „gitaógóvel 
mr"1r*rdt6k a Mballvattfíst.

F. A. olmondta. hogy mawntWv.srw 
volt néhány hónarfnnl 7''’™?^ 
attiotttk az Sehol
ka1mnzá«t sfikntnémn létére. nőm kop- 
hatott. Az ÓWk vW rá « 
Boisnmrte bogé rrok-’if p •> 
fizetőt. de azt mondta, hogy tobhazof 
űzetett is. „v-rtA mcgtórMt MiertmeoWwi m”ert 
ívcdófflöR letartoí^BÖ^



JHister Smaking
ML mm saáMB a boloadjdí jdraHa ae- 
lm-• BeeesLétgagel kepesolattnm.

— Itthagyom, ka ilyeneket mond. 
Mayeneketf

— Hát talán nem volt igazami As 
magát ne zavarja, hogy a derék 
Hevesi Sándor nyilatkozik jobbra- 
balra, azért ö mégis esak elmegy a 
Nemzeti Színház éléről. Ezt ö maga 
is ürz« és így nem csoda, ha a fen- 
gersok szó-beszéd között elveszti a 
fejét és a lapoknak arra a vádjára, 
hogy Eiss ferencet. Bajor Gizit, 
meg Kürti Józsefet könnyelműen 
elengedte a színháztól, ilyen formá
ban nyilatkozott az egyik délutáni 
újság munkatársának:

„Valóban nagy hibát követtem cl 
akkor, amikor engedtem, hogy Pet
ites és Gyenes meghaljanak...

— Ha a Haskell nevű amerikai 
rendező mond ilyen ízléstelensége- 
leef. akkor nem szólok semmit, de 
hát jó Isten, az állam első színházá
nak igazgatója. Hova jutottunk! 
Its miért nem szól ilyenkor Szász 
Károly úri Miért csak akkor, ha 
Rózsahegyi Kálmánt, meg Fehér 
Gyulát kell szidnii

— Aztán meg Jókait sem illik 
Hevesivel ünnepeim, mikor van ne
künk eredeti Jókaink is. Mert az 
ellen én nem szólok semmit, ha He
vesit ünnepük Jókaival, de fordít
va nincs rendjén a dolog.

— He, ne legyen már olyan dühös, 
haltjai Még leharapja a fejem. Mondjon 
múömt viccesebbet inEább.

— Mondok. Hallgasson jól ide. 
’A művésznőt meghívták előkeli/ li
pótvárosiék vaesordra s amint a 
művésznő jóízűen fogyasztja a 
pompás libasültet, csengetnek és be
lép ae ajtón a művésznő volt ba- 
StUja, karján az új művésznővel. 
Jlo Msam, volt nagy ijedtség, ami
kor a bájos primadonna régi vd- 
eaelájM megjMtaniotta, még a liba
comb is a torkán akadt rémületé- 
San, de a barát hideg volt és fér. 
Am, odMiMt a művésznőhöz és a 
társaság nagy megelégedésére a 
höeetheeűhet mondta:

Jhnsml ok nines wm, hogy mi 
heraímdiunk fogjunk hetet.- S 
egMM. a .béke megpecséUetett.

— m Mr a KMu SzMázbai-t
— Hem tudok sokat mondani, 

mert a vezér ae egén Intet Bécs- 
ben töltötte, ahol állítólag egy 
Bécshep tartózkodó magyar srin- 
művéee budapesti vendégszereplé
séről tárgyalt. A bécsi magyar szí
nén, amint hallom, hajlandó elfo
gadni Falud, Jetül vezérigazgató 
gavallér ajánlatát, de természete
sen csak négy-öt napig óhajt Bit

SZÍNHÁZ RÖVID HÍREK

Odry Árpád
és a Nemzeti Színház

Ibáró és a Nemzeti Színház több 
tagja vett részt. A vacsoráról kiszi
várgó hírek nyomán most minden- 

I feló arról beszélnek, hogy a Nem- 
1 zeti Színház igazgatója Odry Árpád 
' lesz.
' Odry személye rendkívül szimpa
tikus nemcsak a közönség és a 

' Nemzeti Színház tagjai, hanem az 
intéző körök előtt is és így az ő 
neve remélhetően m< gnyugvást 
hozna erre az égető kérdésre.

A Hétfői Napló jelentedé elsőnek, 
hogy Hevesi Sándor, a Nemzett 
Színház igazirató.in megválik állásá
tól és a. Nemzeti Színház uj igazitn- 
tót kap. E híradásunkra megindult 
szóbeszéd természetesen kijelölte 
már azt is. aki Hevesit követni 
forrja a Nemzeti Színház igazgatói 
állásában.

Legutóbbi értesülésünk szerint a 
napokban ejrv ismert, színházi me
cénásnál vacsora volt, amelyen 
Csathó Kálmán, Wlassits Gyula

Az Unió operettszinházai 
a nyáron

Az Unió igazgatósága — mint is
meretes — elhatározta, hogy a nyár 
folyamán nem zárja be színházait, 
hanem valamennyiben előadásokat 
fog tartatni. Faludi Jenő vezérigaz
gató most érkezett haza Berlinből, 
ahol az egyik nyáron színrekerülő 
operett budapesti előadásainak fel
tételeiről tárgyalt és ezzel mind a 
négy színház nyári operettjének 
ügye eldőlt.

A Király Színház Faragó Jenő 
látványos revűjét hozza majd szín
re. A revü pesti levegőben játszó
dik és főszerepét Vaőly Ilona fogja 
játszani. Érdekes, hogy a revűnek 
egyetlenegy férfiszereplője lesa 
csak: a tánekomíkux. k

KAROS GYULA
Napóleon szerepét játoza a Téré®, 
körúti Színpad áj műsorában szin- 
rokerülő „A császár vacsorája” 
című operettben.

FODOR LÁSZLÓ
új darabját, tcgiiap eate be
nyújtotta Faludi Jenő vezér- 
igazgaíónak. A Fodor-vígjá
ték még ebben a szpznnban 
szíurekerül.

SZIKLAT JÓZSEF
a Városi Színház művésze an imo 
szol Berlinben fog vendégszer©* 
peln.1. A szerződést SsUday lömet 
és a borlini ügynökség vezetője 
már aláírták.

PALLAY MATILDOT az Unió 
igazgatósága a Sz.ula.mith fő
szerepének eljátszására szer
ződtette.

KOVÁCS ANDOR
az ismert nevű konferanszié a Ko
rai Orfeumhoz szerződött.

A Blaha Lujza Színház Mihály 
István és Székely István revűope- 
rettjét mutatja be a közönségnek, ' 
amely egy mesebeli álomvilágban j 
játszik. A revü keretében a világ ■ 
valamennyi modern táncszámait í 
bemutatják.

A Belvárosi Színházban francia 
operettet hoznak, amelynek az lesz í 
a különös érdekessége, hogy fősze
repeit két drámai színész, Titkos 
Hona Ás Kertész Dezső játszók.

A Magyar Színházban pedig a 
berlini Operetten!) ius nagysikerű 
operettje, a „Díe verfauschle Frau' 
kerül színre, Palástliy Irénnel a 
címszerepben.

Hallgassa meg a

Rádiót alapítóiban
rrr^rrwinrnTrow i immuii mw
ül antenna I UJ mSsor I

Azonkívül 3 szenzáció

A könnitek szigete
A iőszerepbun í*u«ti Lta ón tt-'awi Wuguatar 

Tartóztasson le! 
fi fílvnnasos PU<»H> -öurl <-,s»aú.

Emil
u üouu írok A«ira«i>a

Előadások' afi, 18, Vall) órakor. Tel. Józs. 14ZOG

* Ax „Altona”, a szezon síkerszenzá- 
dója a jövő héten ötször szeropel a 
Magyar Színház műsorán, még pedig 
kedden, szerdán, csütörtökön, péntek és

sea e«o» negy-bt napig c 
dapesten vendégszerepelni,

— A Magyar Seinhásbonl
-r A Magyar Színházban az AUo- 

na-nak. amelyet a benfenlesek Al- 
tónid-nak hívnak, nagy sikere miatt 
állandóan zsúfolt ház van. De bol
dog Is dm fazekas Imre, aki a mi
nap bement este, a Rovat-étterembe 
Faragó Jenövei. Egy asztalnál ül
lek vagy harmincon, akik a két 
szerzőt hangos éljenzéssel fogadták. 
Faragó Jenő már majdnem azt 
hitte, hogy neki szól az ünneplés, 
amikor a pincér odahozott aszta
lukhoz egy hatalmas tortát, egy le
vél kíséretében. A levélben az asz
tal, árvaság megírta, hogy este meg
nézték az Altona-i és annyira tet
szett nekik. hogy nem állhatták 
;>iea. hogy a szerzőt meg ne jutal
mazzák egy kerek dobostortával. 
Faragó Jenő azért nem búslako 
dőlt, mert hiszen a dobostortából 
neki is jutott, amit szépen bepakolt 
és hazavitt a kislányának, az ün
neplést pedig eltette eau más al
kalomra, majd ha a Császára# ap- 
ródja színrekeriil a Király Szín
házban,

-r Bd városit
— Ott is iái pu 'HU minden, amit 

legjobban bizonyít, hogy már 
nemcsak a színészek kapnak aján
dékokat, hanem a titkár is. Gábor 
Dezső, aki szombaton délelőtt egy 
kerektányúr miskoloi kocsonyát ka
pott ajándékba cn szép asszony-

tól. Hogy kitől, nem árulom el, la londoni kisasszonyok, a ritka bw ^v.° VRS.áIna.1’ este* p* Márkus Emília, 
inért nem akarok családi perpat-\ za,* ritka árpát enélkül is táncol- ^?or á.!7,1’ Csorj^ ,Gy'!!?’ Gombaszögi 
vari okozni,

— Blaka Lujza Szinháat

•*- Ott aztán igazán nagy az 
öröm. Azt tudja ugy-e, hogy a Bla- 
ha Lujza Színház raktárában na- 
ayf»,aelwg>orodtals. aa egerek. A 
kis egérkék nép csendesen elrúgtak 
a díszletel'-ct és már lassar^ a siker 
rdgcsáláéáhoe kezdtek, amikor el
készült a Szulamtt hatalmaz, kitö
mött macskrlja. A macskát betették 
a raktárba és azóta az egerek még 
csak közel se mernek menni a szín
ház tájékára, íme. a vadmacska 
csodát csinált a Blaha Lujza Szín
házban.

— A Városi Szinhátról mű tudr

— Csak jót. Amióta Sebestyén át
lépte a színház küszöbét, ágú megy 
minden, mint a karikacsapás, pe
dig a színház egész személyzete 
még álig ismeri az igazgatót, aki 
Miskolc és Budapest között pend- 
liz. A múltkor is például az egyik 
jegyszedö megkérdezte Sebestyén 
Gézát, hogy mit keres. Emiatt per
sze heccelték is eleget a direktort, 
aki azonban kijelentette, hogy az 
ő színháza olyan naay, hogy amire 
az alsó végére elkerül a ' 
nak hogy új igazgatót 
színház, már újból más 
parancsol.

•- Bét HMkeMkröt mi jót

— Miért kérdezi, hogy mi jót tu
dok, miért nem, hogy mi rosszat. 
Igaz, hogyha így kérdezte vo>ng, 
> —sMzszcé 1.-S isii mi hsam.

híre an, 
kapott a 

direktor

iák, annyi munkát adott a tanító- p larnay, Vágó, Simon Marosa, 
mesternek, amennyivel egy egész ,’v„!.oy’ -*bt'uyi fenX°,® együttese játsza 
operettet meg lehetett volna ren- lÍ2?a* ’• *™elynek
dezn?. í 8zcnz,'Cio8 tómé ja és bátor feldolgozása

ma a legnagyobb tömegsikor Budapos-
— Valami jó kis pletykát ten- A hét többi estéin Drégely és Lip-

I tai már fogalommá vált vfgjátóksikere*
— AZ mindig akad, Hát tudjam! >»A vörös ember” saeropol a műsoron.

hogy az ifjú milliomos beleszere- Vasárnap délután Holtai Jonő remek- 
tett az egyik színház búbájos kis m/ív®> «»A masa mód” megy. 
lapocskájába, de úgy, höfju olyat1 K,fAly Ernő a „Martea grófnő 
még nem is láttak a színházak tó- *w>|k előadásán, keddeu kezdi meg pá- 
jékán. A milliomos — okkal-e, ok ™tlan érdeklődéssel várt vendégjátékát 
nélkül — szörnyen féltékeny lett a ! R Király Színházban, legszebb és lég- 
kis művésznőre és ezért fcénzelje “*syobb művészi diadalainak wín- 
csak, felvétette magát a kórusba és l,eJyo“- lt _
most minden áldott este ott Ha- 
tisztái a színpadon az imádott nő j 
mellett.

— No de ilyet. Es 
Mes barátom.

— Ez bizony. De _ .... ...... . - _________________ __
elég~ legyen erre a hétre, majd a Színházban. Kálmán Imre világ

a szeretem, lássa

axfán most már

jövő heten többet mondok.

KAMARA

Rin-TinTin
Egy emberlclka kutya története ö felvonásban
Ai «l«ját4kban ‘rren’éiyescn fellépnek :

SsoHolay Oly, 
a Fővárosi Ooerett zinhix művé zaójc 

Takács Lasrióé.SsAlev Ady
(IOK, TniApTL nfívlh, írnp luoem,. .
Igaz, hogyha így kérdezte volna, .<««, ScMno vcnd«Ktellfp«sel . V4. 
zavarba jönnék, mert kijelentem; J“L 8rinh*»l’«"- Rétin: Bohémélet 
magának, hogy a fíaskell revü •^a"- Sí’‘^tAr^ll>- ’í?"!?’'.;,

Haskell úr is megjavult már, enge-: saJhiaban”HóHön’VToWm <let 

kenyér. Olymi. Np föl PalM Imrével együtt, m’g
ktsasssonyokmál nevelkedett volna. | g7/)nljint0r] a n^efeíto Ondijában tn-' 
A revü mondhatom káprázatoson esuzik a budapeai; köiüneégtö). Jegvu 
szép lesz, de azért megnyugtatom ko, mindhárom döndé.ra drm.it a V.í-1 
magamat, hogy fbben Szabolcs rosl Szinhds pénztára és az Bs.zos jegy- 
Ernö is sokat segített Haskellnek. irodák.
mert neki kellett az amerikai Isii' • a Cigány iccküzelebbl előadása Kó-1 
revdt megpaprikázni, magyar leve zsahegyi Kálmánnal és Molnár Aránké-1 
ffőbe helyeznie Ami nem kis aoioff i val csütörtökön neAo i- • «Mn.
volt. Hiszen már maga cu is, hogy'bizbsn. I

* A „Postás Katica" 58. ík előadása 
hétfőn, február masod<kán lesz. Zorko. 
vitz—Kannath legnépszerűbb ég logvi. 
dániabb operettje természetesen e hé
ten is minden este szerepel a Blaha 
Lujza Színház műsorán.

• A „Marlea grófnő" a 109-h előadás 
büszke jubileumát ünnepli hétfőn a Ki-

sikerű cporottjónek díszelőadásán is a 
premier diadalmas együttese: Lábam 
Juci, Veály Ilona, Pálmay Ilka, Kisa 
Ferenc, Rátkai, I/atabár, Vendrey, Szir
mai, Raskó lép fel.

• Halié Amerika! A Fővárosi Operett, 
színháznak és az egész színházi szezón- 
nak nagy esemény© lesz a Halló, Ame
rika! című rovó bemutatója, amelyet 
pénteken este tartanak meg. A revü 
iránt oly óriási az érdeklődés, hogy 
nemcsak minden ősbe, de vasárnap dél
után (rendes esti helyárakkal) is adják 
a szenzációs újdonságot.

• A Waterlooi csata ötazlir, Szeretni 
(Aimer) kétszer szerepel e héten a Be- 
naissanco Színház műsorán. Lengyel 
Menyhért páratlan sikerű komédiája 
hétfőn, szerdán, csütörtökön. szombaton 
és vasárnap. Oéraldy remekműve ked
den és pénteken kerül színre. Jövő hét
főn, Gyertyaszentelő Dapján, este a Sze
retni, délután mérsékelt helyárakkal 
Strindborg Haláltáncót adják. Vasár
nap délután: Csókoljon meg!

• A Vígszínház jövő heti műsorát a 
színház legújabb szenzációja, az Ezüst
lakodalom dominálja- Kedden, csütör
tökön és szombaton a Dáliblb korül 
színre, a többi este az Ezüstlak>dalmat 
adják. Vasárnap délután a Tü órfolyoső 
szerepel n műsoron.

• A Vidám Gyermekein pad (Cseugery 
ucea 68) új műsoráról bee//! a város
ban minden gyerek.
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MOZI ÉS FILM

Helena elrablása 
és Trója pusztulása

Manfred Noa kiásszikut filmjének 
mutatása az Omniában, Corsóban ét a 

Tivoliban.

SPORT
be- Budapest —

Bírót Puti
Szűkszavú távirat jelenti Szeviliéből.

Szép és komoly irodalmi veretű pre-1• — - M i. • — z_X _ V_ mmX. — mm ArrW í /■ },n n ■
válogatott caapalonk vasárnap dél
után az andaluzlal kerület váloga
tott csapata ellen, állandó fölény. 
nyel Játszva, gólnélküli döntetlen

tuior zajlott le pónték este az Omniában i 
Tivoliban és a Coreóban, ahol Homcros\
klaaozikua lliasa elevenedett fel Man- 
fred Noa nagysaorü fllméposzábán. He
lena elrablása és Trója pusztulása — bár 
szorosan összefüggnek egymással —- tu- 
Jajdönképen két teljesen önálló külön 
film, melyek mindegyike ogyenkint is 
megállná a helyét a legdíszesebb műsor
ban, az Omnia, Tivoli, Corsó igazgató
ságai Mf)n bán nem riadtak vissza a sú
lyos anyagi áldozatoktól sem, hogy a két 
hatalmas filmet egyszerre, egy műsor
ban mutassák be.

Helena, Pária és Arhiles. Ezek állanak 
a klasszikus éposz középpontjában. Kö
rülöttük fordul meg minden, ők a moz
gatói a nagy drámának. Láthatjuk a 
görög hajóhad impozáns felvonulását., a 
monstruózns. hat emeletnyi magas, frires 
trójai falovat és Homéros Diósát, nem 
a nehézkés nyelvezetű, fcllengős versek
ből, hanem a szemet és lelket egyaránt 
gyönyörködtető, gördülékeny termetű és 
ragyogó szépségű filmből élvezhettük.

Edy Darclea igazi Helena volt,
nkit klasszikus szépsége és fenséges 
alakja szinte predesztinált erre a szó- _
repre. Párlat Wladimir Gaidarow alaki- korcsolyázás bajnoki cime Tóth Gittá- 
totta, mig Achilles szerepében Carlo Al- nak jutott 
dinit láttuk, akinek nemcsak hatalmas 
izjnai, hanem pompás játéka is nagy Kauser István, aki 
hatást keltett. Priamos királyt Albert helyezéseket ért el . ----------------- -------
Steinböck, Hectort Cári de Vogt szemé- stilusa azonban a legszebb reményekkel 
lyesitette meg, Aisakos, a jós szerepében 
pedig Albert Bassermann remekelt

A nagy sikert aratott film zseniális 
rendezője, Manfted Noa, az Omniában 
személyesen is fellépett és szellemes elő
adásban leplezte le a filmkészítés boszor
kánykonyhájának titkait. Előadását 
számtalanszor szakította meg a közönség 
tomboló tapsvihara.

Sevilla 0:0
(Belgium)
eredménnyel volt kénytelen levo

nulni a pályáról.
Mindkét félidőben nagy fölényben 

voltunk és csatárainknak úgyszólván 
minden akcióját balszerencse kisérte. 
Csapatunkban ismét csak a védelem 
a fedezetsor tüntette ki magát.

és

Eötvös Zoltán nyerte
Magyarország gyorskorcsolyázó 

bajnokságait
Jl fipfi mühoptsolyáiás balunkat Joposs Pál, 
a női milkorcsolyázás bajnokságát Tóth Gitta 

nyei>te
Kedvező jégviszonyok mellett szómba- nck János 58.5 p. 8. Deochán István 

tón és vasárnap bonyolította le a Buda
pesti Korcsolyázó Egyet Magyarország 
Gyors- és műkorcsolyázó-bajnokságait.

A bajnoki miting hősé Eötvös Zol
tán, aki egymaga három bajnoksá
got: az 500, 1500 ét 5000 méteres 

távra kürt számokat, nyerte meg.
A féi ilmiikorcsolyázás bajnokságát 

Jaross Pál nyerte meg, mig & női mü-

Az arab,
Eex Iugramnak, a legkiválóbb ameri

kai filmrendezőnek nagyértékü és külön
leges filmezenzticiója lesz a jövő héten a 
xnoziközönség legnagyobb eseménye. Ezt 
a hatalmas Almot Rex Ingram eddigi 
legsikerültebb, legeredetibb művének 
tartja. A flku az arabok és beduinok 
földjén játszódik le és Rex Ingram va
lóságos expedíciót rendezett Északain
kába, hogy a filmet teljesen élethűen 
tudja vászonra vinni. A film címszerepét 
Ramon Novakko a rövid idő alatt nagy 
hírnévhez jutott művész játsza, aki a 
fiatal arab törzsfő szerepében ismét ex- 
eellál. A női főszerepet természetesen 
Aliee Fmrry, Rex Ingram felesége játsza, 
akinek finom te docens alakítása méltó
képen sorakozik eddigi szerepeihez. A 
nagyszabású Metro-Orion attrakciót leg
előkelőbb inozgóezínházunk mutatja be 
pénteken.

* Az idegen. Mialatt a Waterlooi 
csata táblás házak mellett folytatja e 
BBozónban csakugyan egyedülálló kar
rierjét, a Renaissanco Színházban már 
nagy lendülettel folynak a próbák ifj. 
Gaál Mózes darabjáról. Az idegen nógy- 
felvonásos színmű, amely különös témá
jával, oxotikns miliőjével, egészen új
szerű cml«eroivol és szokatlanul izgal
ma* cselekményeivel nagy feladat elé 
állítja a színházat, amely ereje javát 
állította munkába. Az előadás, amelyet 
Somlay Artúr rondez, színpadával és 
művészi kifejező eszközeivel meglepeté
seket tartogat a közönség számára. A 
címszerepet, egy polynéziai benszülött 
orvost, aki királyi családból származik, 
Somlay Artúr játssza. A darab többi 
szoreplői: Holló Klára, a színház új 
tagja. Réth Marianna, TAray, Harsány!. 
Makláry, Baló Elemér és Vértes. A be
mutatót a jövő hét. végéra tervezik. Az 
idegen a Waterloot csatával felváltva 
fog a műsoron szorepelni.

* Lelte Schöne első fellépés a Városi 
Színházban ma, hétfőn este lesz a Bo
hémélet Mimijében, mely a bécsi állami

vU!l‘'1,,lrfl koloratar-prlmadon- 
P‘lá»,Bk SK.y k. '^kltünöbb •terepe. Az 
előadást Sebestyén Oyllrgy, a nagytőkét- 
<*gú vendégdirlgen, voxénylh

* kedden Krizantém Alpár Olt- 
Uva! a Varoel Színházban.

. 53.8 p.
1500 méteres gyorslcorcsolyázó-bajnok- I 

sdg: L Eötvös Zoltán 2 p. 44 mp. 2. Dé
ván István 2 p. 54.4 mp. 3. Dcschán 
István és Kauser István 2 p. 56.4 mp.

5000 méteres gyorskorcsolyázó-bajnok
ság: 1. Eötvös Zoltán 10 p. 07.8 mp. 2. 
Korének János 10 p. 26.3 mp. 3. Kauser ; 
István 10 p. 33.4 mp. 4. Déschan István 

í 10 p. 34 mp.
Aői műkorcsolyázó-bajnokság: L Tóth 

’ Gitta, 2. Stieber Sarolta, 8. Ozarovszky 
Andomé.

Férfi műkorcsolyázó-bajnokság: 1 Ja
ross Pál, 2. Lápocsy József, 3. Finster 
Antal.

A bajnokság helyezése: L Eötvös Zol
tán 3 pont. 2. Korenek 9 pont. 8. 
Desohán Iván 10 pont 4. Kanser István 
11 nont. 5. Déván István 15 pont 
6. Mérő 18 pont

n Budapesti Korcsolyázó 
Egylet gólaránnyal győzőit a 
nemzetközi jéghokki-tornán

K gróf Csáky-vándordíj mérkózósei izgalmas 
ka< delmeket eredményeztek — n Belpztger Sport 

Club részvétele nivossd tette a küzdelmeket
A jégszozónnak mindenkor legérdeke-;] 

sebb sporteseményét a Csdfcy-vándordíj 
küzdelmei képezik. Európa egyik lég- I 
nagyobb csapata: a Leipziger Sport 
Club nagyszerű együttesének részvételo 
kölcsönöz különös vonzóerőt ezeknek a 
klasszikus küzdelmeknek. Az idei jég- 
hokki-tornán mindössze négy csapat 
vett részt A benevezett Magyar Hockey 
Club és az FTC nevezéseit a rendező 
BKE visszautasította, miután azok el
késve érkeztek.

Az el ömérkő zéseket szombaton bonyo
lították le. míg tegnap a döntőmérkőzé- 
sekre korült a sor.

Heves és izgalmas küzdelmek után az 
érdekes trófea idei védését a Budapesti 
Korcsolyázó Egylet nyerte el 6 ponttal, 
a Leipziger Sport Club 6 pontja, de 
rosszabb gólaránya ellen.

A lipcseiek utolsó mérkőzésüket a 
BBTE-vol játszották s az ebben szereplő 
finn Keim önfeláldozó játéka hozta meg 
a már-már kétessé 'vált díjat a BKE- 
nek. __ «. *,*,**• xvrexrc.Ty r,w.

A körmérkőzések részletes credmé- ■ meg a vezetést, míg Weinor a második

Igon figyelemreméltó tehetség a fiatal
— bár ezúttal csak
— teljesítménye és

biztat
Magyarország gyors- és műkorcso

lyázó lmjnokságának eredményei 24-én 
(Szombat):

500 m. gyorskorcsolyázó-bajnokság: 
Bajnok: 1. Eötvös Zoltán 53.4 p. 2. Koré-

| BKE—BBTE (:1 («:•)
Biró: Minder Frigyes.

■ Erős és ■gyors iramú játék. A gólokat 
Krempels Péter (4), Barna (2). Kehrling 
(3) (BKE) és Lepp (BBTE) ütötték.

Leipziger SC—MAC 2:1 (<:() 
Biró: Szántó Lázzló.

Első mérkőzésük alkalmával a lip
cseiek meglepő fölénnyel lépték le el
lenfelüket, akik rossz taktikájuknak tu
lajdoníthatják vereségüket A gólokat 
H. Schombergk (5), Hagens dr. (4) (LSC) 
és Röitzner (MAC) ütötték.

BKE—MAC 1:3 ((»:») 
Biró: Szántó László.

A BKE, takarékoskodva erejével, a 
‘ fekteti,

meg is
, fősúlyt 
j amelyet 
szerez.

csupán a győzelemre 
Krempels Péter révén

BBTE-MAC 1:1 (l:t) 
Biró: Minder Frigyes.

Egyenlő ellenfelek küzdelme,______
ellenére, hogy a MAC játékosai még lá
bukban érzik az előző mérkőzés fára- 

| dalmait A BBTE részére Kelin szerzi * - - - - - . > — ,  * - •  . ...— --------- xuoa U TVil lCOI, xi»m TT ciuur U XUCUSWU.IK
nyei a következők: I félidőbon kiegyenlít.

• 25-lk előadását ünnepli pénteken algyogó együttesében. A hét többi osté- 
Krizantém. a Városi Színház diad.almas' jén a „Ki babája vagyok én", a szezón 
operettje, amely Schöne Lőtte vendég- i legmulatságosabb francia bohózata, va- 
játéka és AlpÜr Gitta szereplése miatt1 sárnap délután pedig Szenes Béla pél- 
Jubiláris előadásán kívül kedden és jövő 1 dátlanul népszerű vígjátéka, „Aa olasz 
hétfőn est© kerül színre, mindenkor a i asszony" megy.
bemutató ragyogó együttesével. • a Városi Színház heti műsora: Hőt-

• A „Fej vagy írás** második hete. ’ főn: Bohémélet, (Lőtte Schöno vendég- 
Lakatos László szenzációsan mulatságos játéka). Kedden: Krizantém (Alpár 
pesti komédiája dominálja a Belvárosi Gitta vendégjátéka). Szerdán: A szevil- 
Színház jövő heti műsorát is. A „Fej lai borbély (Lőtte Schöno és Palló Imre 
vagy írás", amely bravúros színpadi vendégjátéka). Csütörtökön: A cigány 
technikájával és ragyogó szellőm ességó-! (Rózsahegyi Kálmán és Molnár Aranka 
vei a legkülönb francia vígjátékkal ve- vendégjátéka). Pénteken: Krizantém 
tekedik, kedd, csütörtök, péntek és va-1 (25-ödször. Alpár Gitta vendégjátéka), 
sárnap este kerül színre ezen a héten, ' Szombaton: Rigoletto (Lőtte Schöne 
mindannyiszor Titkos Ilona, Mészáros ' vendégjátéka). Vasárnap d. u.: Túl a 
Giza, Törzs Jenő, Kertész Dezső, Rubi- nagy Krivánon. Este: Ab iglói diákok 
nyi, Gárdonyi, Z. Hahnel Aranka ra-' (Palló Imre vendégjátéka).

annak

BKE—Leipziger SC J;3 (9m
Bíró: Szántó László.

Lolpzinor SC: BreuU-’Í^K B. 
Junck dr. - Sohombnrgk dr íre*b?re. 
H. Schomburuk, nnírrM dr ~ F8bor-

Heves küzdelem mindkét ’ «»
cgÓHz mórkőtós folyamin tcljtse!? ' n? 
volt a küzdelem és sok izLa 
untot szereztek a nugys^e “S1 ..r,1>a- 
“ok. A mérkőzést különb? közönség- 
félb0. kellett szaki tanJ, * ‘’0rc™
egyik korcsolyája clthrotL » ™>«nu>k kötüztók be Schomburgí* 
aki sérülést szenvodott ' Í0^ét 181 
véiVtMt 8ki •

küX«U &£ 

a második gólt a 28. pedebon j p6® 
cseiek erős tempót diktálnak ?ip' 
eredménytelenül. Közvetlen 
S,. 2. Percben H. Seben,burgk üt 
Ekkor a pestiek a védelembe MmöSí- 
nek, de ez sem gátolja mc i: o ín ’ 
burgkot, hogy » kiegyenlítést' 
rézzé a 23. percben. Most is erősebb tempót diktál 8 ar /reíi dr‘ 
26. percben újra vezetünk (S-^'mIíJ 
Hagens dr. a védelemből megszökj 7 
28. percbon kiegyenlít s ezzel . 
zés sorsa is eldőlt mérkö-

I^lpziger SC—BBTE 3:3 (*.n 
Biró: Kehrling. '

A mérkőzés roppant heves éa izmt 
‘•..^“k cUonóre, hogy sikereit 

® Kúlt beutal. Nagyszerű játékukkal ki- 
XkKo^C11On,b6r8k ÓS 8

M Törekvés 
ifjúsági bipkoző- 

versenye
Ifjúsági birkózógárdánk szép küzdel

meket vívtak a Törekvés Sport-Egylet 
által vasárnap rendezett ifjúsági bir
kózóversenyen.

Részletes eredmények:
«H Zom‘bori (MTK), 2. 
Szél] (Vasa), 3. Lusinszky (Törekvés). 4. 
Bayep (Törekvés).

Könnyüsüly: 1. Aranyi (MTE), 2 
Szemerünyi (Törekvés), 3. Seifeld (Va
sas, 4. Lakó (Debreceni TE). 25 lndnió.

Ktskozépstiky: 1. Stiedor (Testvériség! 
7a‘írW)' 1 (Tö-

rekvés). 13 induló.
Nagvközápsúly; 1 Welisoh (MTK) 2 

Erős (Postás), 3. Lukács (MÁV). 10 in-’ 
dúló.

Wekdaatllg- 1. Szabó (MAC), 2 Tö- 
nyogi (FTO, 3. Pathö (Vágás).

n Pénzintézett 
Sportszövetség 

bajnoki vivővevsenyc 
Bajnok t Szűcs Géza át*. fXfen- 

kur-vdlfótlzM}
Santelli Haló mester vívótermében 

rendezte a Pénzintézeti Sportszövetség 
bajnoki vívóversenyét nagyszámú és 
előkelő közönség jelenlétében. Az elő- 
mérkőzéseket vasárnap délelőtt bonyo
lították le, míg délután a dontőmérkő- 
zések kerültek sorra. A zsűri elnöke 
Werkner Lajos volt, míg a zsűritagok 
helyén Gombot, Kovács György dr., 
Kovács Andor és Glykais Gyula ültek.

Eredmények: L Szűcs Géza dr. (Mer
kúr Váltóüzlet) 4 győzelem. 2. Tánczos 
László (Angol-Magyar Bank) 4 győze
lem. A két kitűnő vívó az elsőségért 
döntő küzdelmet vívott, amelyből Szűcs 
dr. került ki 4:2 arányban győztesként 
3. Pál István dr. (Kereskedelmi Bank) 
3 győzelem. 4. Kun Sándor (Angol- 
Magyar Bank) 2 győzelem. 5. Szűcs Jó
zsef dr. (Angol-Magyar Bank) 1 győze
lem. 6. Barta Sándor (Leszámít Bank) 
1 győzelem.

A díjakat Herendi Artúr, a Szövetség 
elnöke osztotta ki.

X Szűcs János megvált az UTE eb 
nöki tisztségétől. Az Ujppsti Torna- 
Egylet vasárnap tartotta rendes évi 
közgyűlését amelyen a lemondott Sziket 
János helyett Kémét Oszkárt választot
ták meg a hatalmas újpesti sportegyo- 
sülot elnökévé.

X Bécsi eredmények. Nemzetközi jég- 
hokki-mérkőzés eredménye: WEV—SÍ a 
via 2;2. félidő 1:0 és 2:2. — Futball* 
eredmények: Wackor—SC Graz 2:1 (1:0), 
Admira—Slmmoring 0:0, Ostmark— 
Rudolfshügel 2:1, Internationale—Gór- 
mán la 2:0, Nicholson—Red Star 8:0..

Kiadja:
A „Hétfői Napló** lapMadóváHalat

l


