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Oroszországban
Berlin, február 2.

Rigából érkezett hírek szerint 
Oroszország egyes részeiben az 
éhínség oly nagy arányokat öltött, 
hogy egész családok a tilzhalálnak 
vetik oda magukat

A ár oly i József gróf h azaérkezett 
és nyilatkozik Iequeitiói élményeiről

Tendenciózus koholmánynak minősiti a spanyol kormányhoz intézett ultimátum 
hírét— Zita királyné nem politizál — Csöndesen éldegélnek a spanyol halászfaluban

Apponyi Albert gróf Lequeitióba utazik

Athén, február 2.
Politikai körök értesülése szerint 

a kormány a legrövidebb idő alatt 
erélyes jegyzéket intéz az angorai 
kormányhoz és tiltakozik a pátri
árka kiutasítása ellen. A kiutasítás 
tényében a görög kormány az eddi
gi megegyezések flagráns megsér
tését látja. Az athéni érsek tilta
kozó táviratot küldött az összes 
európai keresztény egyházak fejé
hez.

A görög parlament a világ vala
mennyi parlamentjéhez intéz til
takozást. A görög köztársasági el
nök első bálját az események miatt 
elhalasztották, csak a diplomáciai 
testület tiszteletére tartottak dísz
ebédet. Amikor a török ügyvivő a 
bál elhalasztásának okáról értesült, 
nyomban az ebéd után Konstanti- 
nápolyba utazott. Törökországi hí
rek szerint a török kormány három 
másik érseket is kiutasít Törökor
szág területéről.

A Reuter-iroda jelentése szerint 
a görög kormány elhatározta, hogy 
a konstantinápolyi görög pátriár
ka kiutasítása miatt a török kor
mánynál erélyes lépéseket fog ten
ni. Görögország azt indítványozza, 
hogy az egész ügyet terjesszék a 
hágai döntőbíróság elé.

Győr, február 2.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósító

jától.) Károlyi József gróf, aki négy 
hónapot töltött családjával Lequoitio- 
ban Zita királyné mellett, héfőn dél
után félkettőkor érkezett meg Győrbe 
és fülkéjében fogadta a Hétfői Napló 
munkatársát, akinek kérdéseire a kö
vetkező nyilatkozatot adta:

— Pár héttel ezelőtt a kisantant 
sajtóorgánumaiban az a hír jelent mog, 
hogy a nagykövetek tanácsa ultimá
tumszerű jegyzéket intézőit volna a 
spanyol kormányhoz. Az ultimátum a 
jólismert forrásból tendenciózusan ter
jesztett híresztelések szerint a nagykö
vetek tanácsa felhívta a spanyol kor
mány figyelmét Zita királyné politi
zálására é'-í értesítette, hogy olasz-fran- 
cia-angol bizottság utazik Zita király
néhoz. A bizottság célja az volna, hogy 
felszólítsa Zita királynét a politizálás 
abbahagy ás ár a, ellenkező esetben egy 
távoli szigetre deportálnák.

—- Ezekre a híresztelésekre csak any- 
iiyit mondhatok, hogy

alaptalanok.
Mindezekből a rosszindulatú 
az világllk ki, hogy

félnek a Habsburg-dlnasztla 
térésétől,

mert ez magi', után, vonhatja 
megszűnését

A királynétól családjától távol 
áll minden politika

s így a kisantant külpolitikai hátterű 
hajszája, amelyeteHenünfc a nagyantant 
felé irányít, megdől.

Azt hiszem, hogy fölösleges cáfolnom 
a kisantant államainak azt a ravaszko- 
dásút, amelyet kifejt, hogy a magyar
ságot királyától elhidegítse légből ka
pott hírekkel, mert a magyarság, bár
milyen aknamunkát folytatnak is az 
utódállamok, alkotmányához és kirá
lyához hű marad.

— Egyébként iebruár 8-án tartom 
Székesfehérvárott választóim előtt be
számolómat., s ekkor részletesen meg fo- 

\ fogom világítani a lequeitio-i helyzetet. 
. Most még csak ennyit:

a spanyol kormány, a királyi család 
és a nép száműzött királyi csalá
dunk iránt a legnagyobb rokon- 

szenvvel viseltetik.

órakor már csendes a háo, pihenni fáü 
tér mindenki, csak néha élénk még es-i 

gyermokek

hírekből

vlssza-

uralmuk

— Egyébként az inszenuációkat csak 
azért dobják időnként az európai saj
tóba, hogy a Habsburg-kérdést napiren
den tartsák. Attól tartanak ugyanis, 
hogy hallgatás esetén a Habsburg-res- 
taurácló napirendre kerülhetne.

Károlyi József gróf a győri vonat
tal háromnegyed ötkor érkezett a fő
városba és ötórakor máris továbbuta
zott Székesfehérváron át fehérvárcsurgói 
birtokára.

Hogyan él a királyi család 
a spanyol halászfaluban

Hagy harcok a francia 
kamarában a uatikáni 

HMség hM
Peris, február 1.

A francia kamara holnap délutá
ni ülésén á külügyminisztérium 
költségvetésének tárgyalásánál a 
francia vatikáni követség tétele ke
rül sorra. A követség kérdése kö
rül nagy vita várható, amely min- 
gyárt az ülés elején kezdetét veszi, 
minthogy több jobboldali képviselő 
oly indítványt tett, hogy a vatiká
ni követség tételét a pénzügyi bi
zottsághoz küldjék vissza. Eddig 
összesen 30 képviselő jelentkezett 
szólásra. A hozzászólók nagy szá
ma következtében valószínű, hogy 
a tárgyalás a hétfői napon nem fog 
véget érni, hacsak a kormány maga 
nem terjeszt be — a többség támo
gatására számítva — a vita befe- 
iezésére iránnló javaslatot. Általá
ban véve úgy hiszik, hogy’ ti fenti 
fontos kérdést végső esetben é^sza- 
IíUí ülésen fogják elintézi.i

Munkatársunk beszélt Kélety József
fel is, aki Károlyi József titkára
ként szintén Lequeitioban tartózkodott 
és a gróffal együtt érkezett haza. 
Kelety titkár a következő részletekkel 
egészítette ki Károlyi JózseJ gróf nyi
latkozatát:

— Három nappal ezelőtt ültünk autó-

mint tolmács, Degenfeld Henrik gróf 
mint katonai nevelő és Kerscnbroch 
grófnő mint akirályi gyermekek neve
lője tartózkodnak.

— Zita özvegy királyné állandóan ér
tesül a magyar eseményekről és bár a 
falucska a világ forgatagán kívül esik, 

—.—x- —x-r-- ------ ----------- és minden értesítés a szomszédos, mint-
mobilba Lequeitioban és csütörtökön egy ötven kilométenyiro eső állomásról 
délután 2 óra után szálltunk be San.................... - - - - -
Scbastianban. Itt vonatra szállva Lyon, 
Paris, Bécs érintésével érkeztünk Bu
dapestre.

— Leqneltio a legszegényebb spanyol 
faluk egyike. Sem vasútja, sem kikö
tője nincsen. A világtól teljesen elzárt 
faluban, egy Isten hátamögötti helyen 
fekszik a szürke kétemeletes villaszerű, 
de rosszul épített kastély. Előtte kis 
udvar terül cl és az épület hátában 
gyéren fásított park.

ür'barrennek hívják és rendkívül 
egyszerűen van bekerítve. A kastélyt 
Viskója spanyol megye legtöbb adót 
fizető arisztokratái vásárolták meg 
Urchiho gróf kezdeményezésére és ne
mes gesztussal bocsátották a királyi 
család rendelkezésére. A kis faluban 
tengeri halászok laknak, akik a szám
űzött királyi családért rajonganak. 
Lequeitioban az időjúlrás szeszélyes, 
hajnalban nyúlós köd üli meg a I

után is a kis királyi 
csengő kacagásától.

— A második emeleten ___________
azobából áll Ottó királyfi lakosztálya, 
az egyik a tanuló, a másik a hálócno 
bája. Szobáját Szent István királyunk 
arcképe díszíti, amint felajánlja Ma
gyarországot a magyarok Nagyasa©- 
nyának. B festmény mellett a viruló 
korában elhunyt Imre heroeg képe 
díszeleg, aki rendkívül hasonlít a loá 
királyhoz. A tanulószoba puritán egy
szerűséggel van berendezve, a pulpitus 
mögött padka. Mindenütt a legszoli
dabb bútorzat. Térképek a nagy világ 
égésről, a Dana folyamról, Magyarom 
szág vízrajzi térképe.

— Ottó királyfi erős, nyúlánk testi 
alkatú. A király is állandóan fekete 
öltözéket visel, csak a játék ág sport 
idejére ölti fel matrózruháját Ha töb
ben vannak előtte, akkor kissé félénk, 
de ha egyedül ül szemben valakivel, 
bátran viselkedik. * - • - _ •;
hogy magyar, azzal csak magyarul haj
landó társalogni.

Blazovich Jákó, a pápai bencés fő
gimnázium volt Igazgatója, II. Ottó ki
rály nevelője már megkezdte tanítását 
a főgimnázium negyedik 
anyagáról. II. Ottó király 
% 12-ig -a délután 4—6-ig 
tanulmányaival. Tökéletesen 
gyárul és nagyon kedveli 
nyelven kívül a magysr történelmet és 
földrajzot. Lelkében az integer Magyar
ország képe él. A magyar nyelven 
kívül németül, franciául és spanyolul 
beszél. Kívüle még Etel kir. hercognő 
és Róbert kir. herceg beszélnek magya
rul. II. Ottó király összevont tananya
got tanul és április első felében fog 
vizsgálaton megjelenni a főgimnázium 
negyedik osztály anyagából magyar bi
zottság előtt. 1

Szorgalmasan tanul kis testvérkéi
vel, Etellel, Róberttel és Folixxel, akik
kel gyakran emlékeznek vissza édes
atyjukra, a béke királyéra. Egyébként 
egészen fesztelenül érintkeznek és paj
tásodnak a spanyol gyermekekkel.

Károlyi József gróf, Székesfehérvár 
nemzetgyűlési képviselője, Madzarro 
spanyol foető özvegyétől bérelt villá
ban lakik, melyet Zita özvegy királyné 
közbenjárására kapott bérbe. A villa 
kétemeletes és tizennégy szobából áll, 
a királyi laktól pár száz lépésnyire. A 
lakás magyar motivumu bútorokkal 
van b~ •'rdnv-.-n.

van és két

Akiről meg tudja,

osztályának 
reggel 8— 
foglalkozik, 
beszél ma- 
a magyar

érkezik ide, a fenséges asszony, aki ál
landóan foketo ruhát visel a gyász je
léül, nagy érdeklődést tanúsít minden 
magyar mozgalom iránt — a politikát 
kivéve. — Szorgalmasan olvassa a ma
gyarországi lapokat is.

— Lelkének ruglmassúgát nem vették 
el a csapások és az utóbbi hetekben a 
kisantant által terjesztett rémhírek 
sem. Mélsyéges hite felemeli a csiiggc- 
désből.

— Az özvegy királyné erősen bízik a
jövőben. Szent meggyőződése, hogy Ma
gyarország mielőbb talpra fog állant A 
magyar fölről jött 
kitüntető örömmel 
•lül elbeszélget vei 
A királyi család . _ _
is rendezettebb \ zonyok között él. 
Károlyi József gróf mindent elkövet, 
hogy a szám űzőitek királyi családhoz

Fehérvári Sándor.

, királyhű magyarokat 
I fogadja és közvetlc- 
i a hazai dolgokról, 

most már anyagilag 
v-.zonyok

Legitimista körökből szerzett értesü
lés szerint Apponyi Albert gróf, aki je
lenleg Olaszországban tartózkodik, pár 
nap múlva Leguoitióba utazik, ahol 
Károlyi József grófot felváltja. A legi
timisták ugyanis abban állapodta?: 
inog, hogy egy magyar arteztokraí.-i 
mindig künn lesz a királyi család 
’ “ Hír szerint Aponyi Albor

int méltóan éljenek. Hajnalban nyuios kou un mivK <» ( . .
A királvi osalád egészséges. A királyi | — A királyi család tagjai egyébként 
család mellett Károlyi József gról és, reggel félhótkor kelnek, déli 12 órakori lett. Hir szerint Apói 

kívül Oudenus báró, volt | van az ebéd és mi időnk szerint epen ezért kórt hó.'StnívSafyi’r nagykövotsógl tanácsos,'este félnyolckor van a vacsora, kilenc I nwnMteyilltatíl.1UUUK B/.»UUk . WJM*-** “-- -
vacsora, kilenc I nemzetgyűléstől.
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Hat ellenzéki képviselő feladja 
passzivitásét

Dénes István, Droxdy Gyfizö, Szakács Andor, Csertjf 
József, Lakó Imre és Rákóczy Ferenc CíUt«rt«K6n meg
jelennek a parlamentben — Nagy Ernő is az aktivitás 
mellett érvet — Szerdán lejár a kitiltások időtartama — 

Megkísérlik az aktivitási akció leszerelését 

Házfeloszlatást tervez a kormány 

I Lakó Imre és Rákóczi Ferenc 
feladják a passzivitást ós csü
törtökön megjelennek a parla

mentben.

Hir szerint

Nagy Ernő is az aktivitás mel
lett érvel.

A Blokk vezetősége természetesen 
mindent elkövet, hogy ezt a kivá
lási processzust megakadályozza. 
Hétfőn Szilágyi Lajos hosszasab
ban tárgyalt ez ügyben Dénes Ist
vánnal. A tárgyalás eredménye az, 
hogy

kedden este a párfonkiviili kép
viselők között ujabb tanácskozás 

lesz,

amelynek célja, az, hogy a passzi
vitás feladóit leszerelje. Hír szerint.

Szilágyi Lajos produkálni fogja 
kedden az egész vonalra kiter

jedő titkosság garantálását

A passzív ellenzék tagjai közötti 
elvi és taktikai kérdésekben már azi 
akció kezdetén megnyilatkozol t el
lentét kimélyiilt. Az elmúlt héten 
olyan események játszódtak le, 
amelyek alapján teljes bizonyos
sággal megállapítható, hogy

csütörtökön véget ér a passzi
vitás,

illetve a passzivitásba vonult ellen
zék több tagja megjelenik a parla
mentben és felveszi n harcot a kor- 
Hiány ellen.

Az ellenzék egy részének taktikai 
hangulatváltozásár-d az egyik ak- 
óiéba lépő baloldali képviselő a 
következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— A Demokratikus Blokk teljesen 
egységes volt a Bethlen. Scltovszky, 
Vázsonyi és Deleli Gyula közötti 
megbeszélés napjáig. Ekkor azonban 
nyilvánvalóvá vált, hogy a Blokk 
vezctöegyéniségfü az általános, tit
kos választójog kérdésben kompra- 
fnisuzunios megoldásra. i» hajlandók. 
Az irányadó felfogás ebben a te
kintetben az volt, hogy a passzivitás 
nem végződhetik eredmény nélkül: 
tehát a Blokknak egy esetleges 
félmegoldással is ineg kell eléged- 
aie, ami azt jelenti, hogy

a parlamenti béke helyreállít
ható a rendezett tanácsú váro
sok és az ipari gócpontok vá
lasztójogi titkosságának garan

tálása esetén is.
A Blokk vezetősége akkoriban erő
sen hangoztatta, hogy kitart az ál
talános, titkos választójognak az 
egész vonalon való kiharcolása 
mellett, mi azonban tudtuk, hogy

- épen azérl, mert ezt Bethlen, 
amig csak hatalmon tudja tartani 
magút, garantálni nem fogja — u 
Blokk, intézőbizottsága meg fog elé
gedni mtol, ha egyes kerületekben 
biztosíthatja a titkosságot.

A falusi kerületek képviselői te
hát lis-zta helyzetet akarlak terem
teni. Dénes István azt követelte,

a Blokk adjon jegyzőkönyvi ga
ranciát arról, hogy kitart az ál
talános, vagy legalább is a tit
kos választójognak az egész vo
nalon való érvényesítése mellett.

Az inlézöbizoltsdg orré nem muta- j 
folt hajlandóságot, Így történt az
tán, hogy több vidéki képviselő a. 
passzivitás feladására határozta cl 
magút. Ez az elhatározás már ré
gebbi keletű, mindezidáig azonban 
Mért nem jutott a 
stádiumába, mert

a Blokk tagjai 
egész, tartanukra 
vállaltak, a hatálytalanítást pe
dig amnesztiának és igy el ueni 

logadhatónak minősítették.

Most azonban változott a helyzet.

Szerdán ugyanis letelik a kizá
rások időtartama, a huszonöt 
nap és igy azokat, akik szolida
ritást vállaltak, a passzivitás 

feladása nem feszélyezheti.

A Blokk szerdán, az utolsó kizá
rási iilésnupon plenáris ülést fog 
tartani es az uj helyzetben dönteni 
fog további magatartásáról. Akár
hogy döntsön a szerdnl értekezlet, 
az bizonyos, hogy

Dénes István, Drozdy Győző, 
Ceerty József, Szakács Andor,

Bonyolódik a Budapesti Bank 
adóeltitkolás! ügye

Mit mond a feljelentők ügyvédje — Zsolnay államtitkár 
nyilatkozata

I itányu nyomozást inditott és álli- 
| lolag közölte a gyanúsított igazga- 
| tokkal a feljelentés adatait, úgy, 
I hogy azok előre készülhettek a vé- 
' dekozésre. Feljelentésében megem
líti, hogy Darvas tanácsos a nyo
mozást hónapokig húzta és meg
várta. míg a szanálási törvény ér
telmében a bírságösszeg a harma
dára csökken, sőt még ezt is any- 
nyira redukálta, hogy a bank. 3 
milliárdos büntetés helyett 6 millió 
koronát fizetett, tehát 
minha rendesen adózott

Kérdést, intéztünk ez
i Zsolnay államtitkárhoz, 
vetkezőket mondotta 
búnknak:

— Az ügy érdemi részére vonat
kozólag nem nyilatkozom. Az ak
ták a pénzügyminisztériumban van- 

' bak és a minisztérium döntése fog- 
' ja megállapítani a felelősség kér- 
| dósét és további lépéseimet.

kevesebbet, 
volna. 
ügyben dr. 
aki a kö- 
munkatár-

szék- 
a fnj- 
Tfbor, 
va’a- 

repro-

Tibor szó-

ugv leliöt 
kulturális, 
felszerelve

A Budapesti Bank ismeretes adó- 
cltitkolási ügyében dr. Darvay Já
nos ügyvéd, a kisrészvényesek kép
viselője, hivatalos hatalommal való 
visszaélés és bűnpártolás elmén 
feljelentést tett dr. Zsolnay Imre 
helyettes államtitkár, budapesti 
adófelügyelő és a referense: Kozo- 
csa Mihály pénzügyi tanácsos el
len. A feljelentés indoka — mint 
DaT*vay munkatársunknak mondot
ta — az, hogy Zsolnay és Kozocsa 
számtalan sürgetés dacára, sem 
foglalták le a bank könyveit, biz
tosítási végrehajtás iránt nem in
tézkedtek és a bank ellen az ügyész-, 
ségnél feljelentést nem tettek. Meg
várták, mig a bank összeomlott és 
így az állam adó- és birsági génye 
beli ajt Ji a ta tlan ná vál i.

Elmondotta még Darvay, hogy 
j feljelentést tett Darvas Lajos pénz-' 
I ügyi tanácsos ellen is, aki ez ügy- 1 
! ben — hatáskörét túllépve — több-

Minden poklon, 
^kormányhatalmon és zsidópénzen 
át is mi leszünk az urak — mondja 

Eckhardt Tibor
ülain Ferenc az antinaemita szocialistákról — Hárffy 

cljenx&tt. leplsagegték a» I'Dllí gyűlésén
akkor minden poklokon, kormány
hatalmon és zsidópénzen rít is mi 

leszünk az urak.
— Magyar és rongyar között a zsidó 

bZitja a viszályt. Ahol egy kis rést érez, 
betolja a feszítő vasat, hogy a lóken át 
betóduljon r galíciai horda. Ezért nem 
tudtunk, egymásra találni az ötvenéves 
gyászos liberalizmus alatt. Sorsunk 
ozonbau a ml kezünkbe van lotövo. Szo- 
porúiui kell magunkat a zsidóságtól. 
Nem szabad uckfiuk kooperálni. Az asz- 
szimiláció csak -propagandaeszköz. A 
sidó nyelvben lehet magyar, de lélek- 

bn soha.
Passzív rozlbztenciút hirdet a zsidók

kal azambon.
A nuniorus clatisusról elmondja, hogy 

minden népfaj olyan arányban részcsiil-

megvalósulás

a kizárások 
szolidaritási

Vasárnap délután báróin órakor n.z 
ÉME VI. kerületi szervezete gyűlést {ár
tott « MOVE Fodmaniczkyuccai 
húzóban. A gyűlésen megjelentek: 
védő képviselők közül Eckhardt 
fiain Ferenc és 7.sirkay János, 
mint n fajvédőtársndalom több 
zentánea.

A kerületi worvezett. elnökének meg
nyitó beszéde után Eckhardt 
lalt fel.

— Az ébredő eszmét c«;ak 
szolgálni — mondotta —ha 
gazdasági harc eszközeivel ______
vesszük tol a harcot. Nkii húzhatja ki 
zsebünkből a pénzt az öt százaléknyi | 
kiaebbsóg. Ha a kereszténység elható-; 
rozza, bog?’ maga lesz az ur a liazájá* i 
bán,

1 Jön "Z állam által nyújtott Javak.,.,, 
nmilyc.i . zozaló’.o, arányban képvisel™ 

fcuart /cTrr.uíértM nianyarság minden ki:
\rüb,.ínyek kIM,, ,i mn 

mát rcmlKzrr fennakadjon
| Eckhardt Tibor után KdMr Lohol , 
kereszt,ny sajtóról a, egysögí. 
vélemény kialakításának szükség.' 
Keiről bőszéit. Beszéde közben eafitfet 
tesz Mai flyrol, mire a terem sarkában 
nehanv babiloni >■>*,.
gát. ---------- ~ ma-

! — Éljen Márffy!
A közönség azonban csakhamar la. 

pisszoKta az éljenzőket. A gyűlés utalvi 
szónoka Ulain Ferenc dr. volt
- A hercegprímásnak nem lehetett 

szándékúban— mondotta Ulain— arcai 
ülni bennünket. Az egyház hívei mi 
gyünk. A fiatal papok, katolikusok és 
protestánsok velünk vannak.

— Ggöcnünk kell a klérussal: ha |e. 
hét: ha nem: a klérus elleni

Majd a numerus elansns intézményéről 
ctwAl íviAtr " 1

lés ezzel elimináljn az ellentéteket. 
Ez a garancia azt jelentené, hogy 
a passzív ellenzék még húzfeloszla- 
tás esetén is kitart az egész or
szágra kiterjedő titkos választó
jog követelése -mellett és ennek ki
vívásáig teljes passzivitást hatá
roz el.

A kormánynak — mint beavatott 
helyen értesülünk — erre a lépésre ........_ BttrK
is meglesz az ellenszere és valóban nohány fiatalember ós nő elkiáltja 

arát: J
élni fog a házfeloszlatás jogával,

ami ujabb bonyodalmakat idézhetne 
elő.

Mindezek természetesen csak tá
voli kombinációk. A pillanatnyi 
helyzet az, hogy egyelőre hat el
lenzéki képviselő komolyan foglal
kozik a passzivitás feladásának 
tervével, ami annál is inkább be-! 
következhetik, mert a Blokk tagjai 
a választójogi esetleges kompro- I 
misszum tekintetében nincsenek beszél még. 
egy véleményen. , Ulain Ferenc beszéde után az 6iuuk

A kétnapos ünnep alatt az a. hír rövid beszéddel bezárta a gyűlést. A ki
terjedt el, bőgj' a kormány, illetve .tóduló közönség soraiban 
a nemzetgyűlés elnöksége és a 
passzív ellenzék vezetőd k,,...,.., 
ujabb tárgyalások indultak meg a 
parlamenti béke helyreállítása ér
dekében. A beavatottak tudni vél
ték, hogy a megbeszélés ismét 
7jsitvety Tibor lakásán folyt le, sőt 
már megállapodások hírét is kol- 
pörtálták. Illetékes helyen azon
ban az erre vonatkozó híresztelése
ket a legkategorlkusabban megcá
folták.

egy-két
kiáltás hangzott el: 

között ~ Kegyelmet Márfíynak!

Párisi
MvAraházrt-
Kuűajzü? Vj, Mrássy uf 39

ir

’i

Merni legfinomabb 
tea keverékei.
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Válasz a M. 7.1.-nak
a páűó-hangvepseny ügyében

■Műi napon át. némaságra voltunk 
, .7?„.,tatva. Tétlenül és tehetetle
nül kellett néznie a Hétföl Napló- 

k hosv a hullámok, amelyeket 
"nrá támasztott, tajtékzanak a 
Capitol-mozgó rádiója és a M II 
körül de nem volt módunkban eb
be a „hazai" hengveraenybe bele-

,]ní mert, lapunk korlátozott 
jelenése ezt nem tette lehetóve.

Mit irtunk ?
X, események és a történtek teljes tisz

tázása szempontjából is köelességnek 
tartjuk rekapitnlálui, ml is volt am 

írtunk illetve, amivel a. M. 1. !• 
szerint vádoltunk. Megállapításaink ezek 
voltak:

1.
van

2.

n leadás lehetőségére. Innen azonban a 
titkárt azzal utasították el, hogy a cse
peli leadó állomás a M. T. I. helyiségé
ben lévén felszerelve, ott érdeklődjék a 
továbbiak iránt. Lakner titkár Az Est 
szerint is személyesen és szóbelileg meg- 

1 állapodást. kötött Wünscher Frigyessel, 
\a M. T. I. kereskedelmi igazgatójával 
. amely szerint

„a M. T. I. minden délután 5-10-lg
' rendelkezésére bocsájtja a Capitol- 

mozgónak leadó-állomását, melyért 
a. Capitol-mozgó napi 800.000 koronát 

tartozik f izet ni."

„A „Hétfői Napló" f. évi január 26-án 
megjelent számában „Hogyan csapja ......................
be a közönséget, a Távirati Iroda a rá- i . > '.af hozásban 
dióval" címmel megjelent cikkben több 
valótlan tényállítás foglaltatik"

A való tényállás az, hogy a cikkben 
miitett leadó-állomás, valamint annak 

helyisége nem a Magyar Távirati Iro
dáé, hanem a Magyar Klr. Postáé, 
amely kizárólagos rendelkezési, jogánál 
fogva a Capitol-mozgónak engedélyezte,

hogy a rádió-állomás utján az előadá
sok naponta háromszor 10 percig zene 
és híranyag közvet itt essék. Minthogy a 
M. T. I.-nck ezekhez nz előadásokhoz 
semmi köze nincs, következésképpen a 
Mugyar Távirati Iroda sem rádió-hang
versenyeket nem- közvetített, sem pedig 
írre a célra állomást senkinek rendelke- 

:;ére nem bocsátott, sem pedig ven
dégművészeket nem alkalmazott, végűt 
<: cikkben leírt rádió-akciónak semmi 

cselekvő alanya nem
volt.

I Ezután 
[is, hogy 
valamint
M. T. I.
versenyt
mozgónak a. Városház uccui helyiségből 
felsőbb rendelkezésre.

n cáfolat után elmondjuk azt 
január hó 26-rtn, hétfőn este, 
az utána kővetkező napokon a 
helységéből újabb rádió-hang
nem továbbítottak a Capitol

Canitnl-mozoóban valóban fel 
szerelve <W rádió felvcvöállomas ■ 
A rádió-hangversenyek, amelyeket 

, CnMol és 17 vidék számára rendeznek 
„ VT. 7. félemeleti helységében falu- 
nak le, e célra szerény honaráriummal 
fofcfW diletdns „művészek" közreműkö
désével". „ . .

A „dilettáns" kitételért a 
reputációja érdekében is a werePWkW’ 
érámként és összesen azzal kérünk no 
Jénatot, hogy a „dilettáns" jelző legtá
volabbról se akarta az egyen művészeket 
személyében, avagy művészetében 10- 
klcslnylöon érinteni.)

eíjyOTíísf cáfnlltík
Cikkünk nyomán ezzel n közvéle- 

ményt ie kínosan ériutő kérdéssel fog- 
lalkoztak a napilapok. Az „Esti Kurír | 
héttőn délután a második oldalon ér
dekes interjút közölt a két érdekelt fel
től:

A M. T. I. kereskedelmi igazgatója, 
Wünscher Frigyes többok közt ezoket 
mondotta:

„A M. T. I.-nak a hangversenyek
hez és énekesekhez semmi köze. A 
rádió felvevő-állomás a posta tulaj
dona, csak a leadó-állomás van a M. 
T. I. helyiségében. A Capitol-mozgó- 
val nem a M. T. I. kötött megállapo
dást, hanem a Magyar Királyi Posta. 
A M. T. I. itt semmi más szerepet nem 
játszik, csak a helyiségeit adja oda a 
posta, illetve a „Capitol-mozgó hang
versenye számára'*
Viszont nz ugyanazon időben megkér

dezett Capitol-mo""ó igazgatósága így 
nyilatkozott :

„A. M. T. I.-nak tudomása, volt ar
ról. hogy mi milyen hangversenyeket 
rendezünk és hogy mi hogyan állít
juk be a budapesti közönségnek. A 
Capitol-mozgó a M. T. I.-val kötött 
megállapodást és ennek a megállapo
dásnak az értelmében a M. T. I. he
lyiségeiben éneklik az e célra felfoga
dott művészek a rádió kagylóba az 
•gyes zencszámokat."

I

R Wl. T. V. cáfol
A .V. T. 1. január 27-iki 20 órakor ki

adott 19. és 21. sz. kiadásában Az Est 
cikke kapcsán hasszobb cáfolatot adott 
ki, amelyben minket érdeklőén is töb
bek közt ezeket mondja:

„Ami azt a közlést illeti, 
Magyar Távirati Iroda a 
mozgótól napi 800.000 koronát kért an
nak fejében, hogy a Magyar Távirati 
Iroda mellé rendelt, postahivatal rd- 
di-állomását igénybe vegye, ennek 
egyszerű magyarázata, az, hogy en
nek a postahivatalnak minden néven 
nevezendő költségeit, még pedig az 
odarendelt postaszemélyzet fizetését 
és illetékeit, a házbért., fűtést, világí
tást, stb. stb., a Magyar Távirati 
Iroda a m. leír, postának készpénzben 
megtéríteni tartozik. Egész természe
tes tehát, hogy amikor ennek a helyi
ségnek használatára a posta enge
délyt adott, másoknak is, nekik is, — 
különösen, ha ilyen üzleti alkalmi 
vállalkozásról van szó, — hozzá kell 
járulniok a költségek f 
nem szólva arról, hogy a fentemlített 
összegben benfoglaltátik a 
Távirati Iroda híranyagának 
t-ési dija is.”
Ugyancsak január hó 27-n a 

Kozma Miklós és Wünscher 
uraknak aláírásával a hétfői Naplónak 
az alábbi helyreigazító nyilatkozatot 
küldte:

hogy a 
Capitol-

Milyen volt a vádiő-fian^venseny 
a eapftolban január 26-íka után

A Capitolban a rádióhangverseny . léken levő hallgató 
a következőképen folyt le leleplc-1 ......... ..................
ző cikkünk utáni napon kiküldött 
munkatársunk jelentése szerint: _ __ _ ______~~ ______________ - •

I A szünet megkezdésekor a vászon páholyban levő YöícsérbőFegy* mély 
'előtt megjelent a mozi titkára és UlUa,. „jaki
mosolyogva bejelentette, hogy a 
„leleplezés*' után is nyugodtan (!) . 
folytatják a rádióhangversenye-1 
két. Valóban rövidesen az egyik 
páholyban elhelyezett tölcsérből 
énekhang hallatszott, de annyira 
krákogó és élvezhetetlen volt, hogy 
a közönség oda sem figyelt, hanem 
inkább a foyében elhelyezet készü-

.segítségévéi 
próbált a iádló örömeiben része
sedni. Néhány porc után és ének
hang’ elhallgatott és ekkor a másik

bariton hallatszott. Híreket adtak 
i le — a monoton hangból erre lehet 
következtetni —, de egy szó sem 
érthető az egész beszédből. Ez a 
szám is csak néhány percig tartott

és a közönség csalódottan kon
statálja, hogy ez a rádióelőadás 
egészen más, mint amilyent a 

napokban tartottak.

Történt-e becsapás 
a rádló-kangversenyekkel?

Amikor mindezeket elmondjuk, 
önkénytelenül felmerülnek a kö- 

f evezéséhez, vetkező kérdések:
1. Történt-e becsapás a rádió- 

Magyar hangversenyekkel?
előfize- ------ - - ....

len nem szólnak,
sőt azt se cáfolták meg. hogy 
az MTI helyiségében olasz és 
német

M. T. I.
Frigyes

2. Ki követte ©1 a becsapásokat?
3. Tudott-e a MTI ezekről a visz- 

szalésekről?
Állításunknak ezt a részét sem a 

MTI, sem a Capitol-mozgó nem 
igyekeztek megcáfolni. Az összes 

i hivatalos és nem hivatalos inter
júk, cáfolatok aténybel i állítás el-

nyelven énekeltek, tehát 
ezt is elismerték.

cáfoltak, az nem a kérdés 
s fentebb már rektifikál-

Amit 
lényege 
tűk, hogy a művészek nem „szeré
nyen dotált dilettánsok**. Garas ug 
is, akinek nevét cikkünk megemlí
tette, mindössze ennek az elbírálás
nak helyreigazítását kérte.

Legjobb műsor! 
Legjobb zene!

PEHSVLVANIAHS BÁND
Február 1-től

i labarinbar
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Mit állapított meg Hz Est?
A .V. 7. I. napi kiadásában külön cá- 

- ’ Mot ír ndott ki, mely lényegileg 
egogyezik az. Esíl Kurírban megje- 

Iont nyilatkozattal.
J? Est január 28-iki számának 8. ol- 

dalán „Párizs, Róma, Milánó a Város
ház uccában" cím alatt ugyancsak ki
merítően tárgyalta a napvilágra került 
vádló-affért, amelyben többek közt ezek 
a részletek olvashatók :

..A főpostán közölték Az Est tudósí
tójával, hogy a Capitol-mozgónak min
den további nélkül kiadták rádió-hang
versenyre az engedélyt, aminthogy ki
adnák másnak is, ha kéri.1*

Megírja Az Est azt is, hogy a posta 
hozzájárult, ahhoz, hogy a Capitol a 
csepeli rádió-állomás közvetítésével a 
M. T. I. helyiségéből zene- és énekszá
mokat adhasson le. „A Capitol a kérést 
azzal indokolta, hogy természetesen kül
földi hangverseny élvezetében akarja 
részesíteni közönségét'1, de a M. T. I. 
helyiségéből leadandó hangversenyre 
esetleg mint pótlékra volna szükrtg."

..Mintán — mint Az Est Írja — a C'a- 
Pltol vzübályszerúen megkapta az en-

Vili, RÁKÓCZI ÜT 63. SZÁM
TELE.FON: JÓZSEF 21—16

Ma, hátfőn záróra
reggel órakor

Alkalmas volí-e a Capitol 
vevőkészüléke külföldi hang

versenyek továbbítására ?
Álljon itt egy rádiószakértő mér- hangversenyeket hallhatóvá is le- 

nőknek a véleménye, aki a fenyege- hét tenni. Aki a fizika legelemibb 
tett sajtópör idején szakértői val- törvényeivel tisztában van, az előtt 
loinást hajlandó tenni. V. M. mér,- ez a kérdés nem is lehet probléma, 
nők a következőket mondotta:

— Ha egy fel vevőállomás fel van 
szerelve, természetszerűen semmi 
nehézsége sincs annak, hogy a ké
szülék a levegőben levő rádióhullá
mokat fel nef oghassa. Más kérdés 
azonban, hogy a rádióhullámokat 
hallgatóvá tudja-e tenni, mint a 
jelen esetben volt, egy tágas te
remben mindenki számára?

— Teljesen kizátnak tartom, hogy 
oly tágas helyiségben, mint a Capi
tol-mozgó, egyetlen felvevőkészü
lékkel mindenki számára külföldi5

női-, férfi" és gyermek" 

harisnyák 
elpusztlthatatlanok t 

Főraktár:

Kovács Victor I

kedélyeket, Lökne? krtfix titkár a posta ■ tv . 
i^aegatóeágffal tárgynlásokat kezdett ■ —

áruházaiban
M. 94. - W, Kfrd/F *O

— Véleményem szerint egy oly 
helyiségben, mint a Capitol-mozgó, 
legalább 6—8—10 felvevőkészülékei 
külön attentákkal kellett volna fel
állítani, hogy akik Rómából, akár, 
másünnan jövö rádióhullámokat a 
nagyközönség számára hallhatóvá 
lehessen tenni és egyenként leg
alább négy erősitócsővel.

— Az egyetlen készülék legfeljebb 
arra volt elégséges, hogy oly kis 
távolságból hallhatóvá tegye a ze
nét és éneket, mint Csepel.

Mi is van az időjárás 
szeszélyessége mögött ?

Megkérdeztük szakértő informá- 
toninkgt arra vonatkozóan, hogy 
az időjárás szeszélyessége befolyá
solhatja-e a rádióhullámok felve- 
vését s általán fennálhal-e az a ki
fogás, hogg a vdroshdzuocai hang
versenyekre mint „pótlékra" volt 
szükség arra az esetre, ha légköri 
zavarok állanak be,

Informátorunk ezeket mondotta:. ______ ......... ...... .. .......... ...........
— Azok a légköri zavarok, me- hangversenyeket azért rendezte a 

Ívekről itt szó van, egyáltalán nem!MTI helyiségéből, mert a közönség 
jöhetnek számításba és különösen vágyott a rádióra, viszont a légkü- 
nem téll^ldöszakban (vtllámesapás ri zavarok nem tették lehetővé 

j minden időben a hangversenyeket 
................ .............. Szakértők viszont nz állítják, 
akadályozhatná, | hogy a 3 Andiós lámpás egyetlen

mely a felvevő- vagy leadóállomás 
közvetlen közelében van.

Fennáll-e a becsapás fíhr-y^?
A fentebb elmondottak alapján 

teljesen olvasóinkra és a közvéle
ményre bízzuk annak elbírálását, 
hogy történt-e becsapás és tudatos 
volt-e az?

A Capitol azt állítja, hogy a

télen!). Egyébként is a rúdióhrullá-1 minden időben a hangversenyeket 
inok felvételét csak olyan elektro
mos telítettség



k

készülék nem Is volt alkalmas kül
földi hangverseny hangosan való 
továbbítására, aminthogy ezek a 
kísérletek a MTI helyiségében be
tiltott hangversenyek után nagyon 
gyengén is sikerültek. Ez! pedig 
tudnia kellett a Capítnlnuk és. tud 
nia kellett volna a NTI nak is.

Tudó t-e a A(. 7. H. avwóe 
ami f» Capitotetan t&P~

mint a
_ ____________  _____ _ nyilat

kozataikban trintellenül ‘hagyják ma 
gát a jogi tényt, a.iiibil az következik,

A Capitol-mozgó épp úgy 
M. T. I. kereskedelmi iga .igatója 
kozataikban

hogy a zuem i síiéi séges, hogy a M. T. I, 
fc. ncleti helyiségében a Cajdtol-mozgo 
számára a l' r siiáz uccuból rádión to
vábbított hangversenyen folytak le.

A M. T. I. azt á’litja, hogy ezeket a 
hangversenyeket a pdüítui.-azgatoság 
engedélyezte s ahoz a M. T. I.-nak 
semmi köze. De akkor b'gycn j gunk 
kérdezni:

L Miigen alapun tárgyúit a Capitol- 
mozgó titka a Wuns. kcr Frigyessel, aki 
a M. T. I. keres'.erld ni igazgatója? A 
Capitol igazgató.-. ga ugyanesax azt ál
lítja, hogy Wuns'.her igazgatóval sze
mélyesen és szóbelileg turgyall.

2. A M. T. I. J.? Bst cikkére 
nyilntkoznttibán ebi1' '*’, hogy a 
tol-mozgótól na’-i btO. tch. t 
2-!,OUO.O(W koronái kapót1, a.i'i< r: 
ergedte, hogy l»-szor tíz percen 
M. T. 1. szerint a postának átengedett 
helyiségbeu a Colától művészei hang
verseny űzzenek.

Havi 24,990.0':0 nem kis ■sszeg még 
ma sem, tehát felmerül a kérdés: mii. 
adott a M. T. I. ellő; ■ rtekiil a tapsol
nak ezért, az összi géti, fc.inúll (% hogy 
a i dió és h-Plyi.sége m m a él. T. x., ha 
nem a posta tulajdona-

És ha iVunscher igazüdtó megegyezett 
a Városház utcai hangvercsonyek ügyé
be a Capdollal As tudta, mert hall- 
lotia. hogy onuan olasz és nemet nyel
ven operai rtszlctckcí adnak le cs túlí
rnia kellett azt is hogy a hangos rck’á 
naok hirdetik a Capitol külföldi rádió- ; 
hangversenyeit, miért mulasztotta el azt 
a köteles koeskedolmi óvatosságot, hogy 
érdeklődjék, vájjon egy privát vállalat, 
mely nagy hangon roklamírozza magát, 
nem él-o vissza a félhivatalos M. T. I. 
presztízsével. Nekünk konkrét adataink 
vannak arról, hogy Wiinscher Frigyes 
a M. T. I. kereskodolmi igazgatója ne- ■ 
hány alkalommal maga személyesen j 
is hallgatta a Városház uccui hang- 
verseny loadását.

Hó-assárcipök teljes kiárusítása
l —,, „.,7,1 '. •'fi • áledobbminőségűamédkal '

" t-várínúavú, c y a p j übé lé sú .
8tó»;3fikneh

adott 
Ua pi- 
ha vl 
meg
át a

I’ eredeti Kcitholíci ’-’^nnaiiyu extra 
l-a mi c’ű rtUi faótitiönek 
finom tev.-?z"i-i élt? •-»!

T" ... ,1 papa a IcgrégibE közismert. léc-
unr 1 gphlm. ital sí.i'cípCneí'.

5^’ — J 1 íi’ind'P'w^b.vi ... aow kor
ÍByeiwak-hActasírk .............. ‘9SO ezerjcc-i.j

Sck.-ifer-céinnil, Dűbrenlei tír 4. sz. Telefón : 
Jórsrf !?5- — 2* év ó‘a kArisi -rt, olcsó céjrl

NagX Endre és Lá yi Vi itor operettje:

& császár 
racídráiá 

Kaboa dtfula. Berczeliy Magda, 
Kag.cvich Mariéit és Vig Miklós 

s. l a főszerepekben

Terézköruti 
Színpadon

Teleién 76—54, Kezdete tói 9 órakor

Ismét kapható regi lúóklSl bevah 
WaidhEini-jéíE 

sovanyitű-iea 
Síl0s.,'Í’tósú' lgea kellemes izü, telje
sen artalmaüan. Életmód meeváltozta- 
tasa nélkül, állandó súlycsökkenés niel- 
K<nh.MSCS|n,VUlii,,k a'ak Érhctó <-■' 
nif gyógyszertárban é
Drogériában. Magyarországi főraktár 

zeni Pété gyóqysrerjggyészeíi 
, laboratórium

Hudape-1 ruta rrd n, sxam
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Leszerelték a numerus eiuusus ellep 
meginditeil koriiiánpárti tkeiét ixüninlszte/ í«ifi)a‘:taoz-..ta vasét watet 

ra.mén3?58®tíAsíi.ffiüi — B'-jsitát-aesés a®< s; Z®i?*vítl ,s
Scortnányifsáríí HSerííJísmws.reS

Klebelsberg Kunó gróf kultusz- 
miniszter megszólalt és hat nume
rus clausus ellenes kormánypárti 
fohzóhdás után kijelentette, hogy

a numerus claususl élében (?!) 
helyteleníti, de megsziín’ctésé- 

re még nem lát okot.
Sőt... Az intellektuáls pályákon 
mutatkozó többfermelési '’e’.esleg 
levezet 'sére még szükség is van a 
numerus claususra.

Ezekutan érdekesnek tartottuk meg
kérdezni a kormánypárt egyik liber'i- 
is érzelmeiről ismert tagját, mi a vé

leménye a kultuszminiszter megnyilat
kozása utón a numerus clnu -' s 
;ne: indult mozgalomról.

Bessenyey Zénó,
ismerten .lioerál’s“ ogyí>ó;tespárí.i 
viselő a következőket mo idotta a 
fői Navlő munkatársának:

— Tény, hogy a pártban sokan 
va.nmk hívei a numerus clausus 
eltörlésére indított mozgalomnak. 
Mi azonban nem tehetünk konkrét 
proporciót a hatályonkiviilhelyezö

vasl-i t beterjesztésére.

A kormány diszkrecionális jo
ga az. hogy megállapítsa^ 
érkezett-e az idő a numerus 

clausus eltörlésére?
Munkatársunknak arra a kérdésére, 

hogy — ha állandóan liberálisoknak 
Játsszák ki marjukat, — miért nem szo
rít já.k ki a kormánypártból u,-. ébredő 
vv’leHá-uaknt! — Bessenyey Zénó így 
válaszolt:

Aratási sztrájkra
UzBatilMc a földmunliésokat 

a falvakban
I Ügynökök biciklin járják he a Cirnán úi és a TiszánSúE 
: községeit - ÜrUgy: a földreform végrehajtásán<*k hibái 

és eihésódása

Politikai pártok az ágatokat?

re, igy hk.irják elfojtani a föld 
reform ve>’TPlmJiúi-a ir-'n-i 1 
kedésükéi, moghurcclva n zervez’

nagy az ’zg iCIÍl 
es ajánlom a magyar korinánv 
figyelmébe azt, hogy y
t ö i ■ vé n1' ne k é r v c n y t 
meg a zaklnt/isokat

— Mi ellenségei
sztrájknak

OS Üli nem izgatunk, ellenkezői,,., 
harcolunk a szirájk ellen, mer'; 
tisztában vagyunk azzal, hogv , 
sztrájk egy búbom, a melyben 
mindig a gyengék véresnek el.

---- — íny 
szerezzen a 

és szüntesse
— Nagy gouverueméntális

!>an mindig vannak kisebb 
m n y k < i 1 ? m h <;é go k.

.4 párt egységéi pedig nem 
hét elhamarkodott intézkedé

sekkel megbolygatni.
Szóval a numerus clausus eltörlése 

. '.'hol' riá az ogységospártotl
— Az a kérdés ugyanis — felelte 

Hessenyey Zénó, — hogy a numo- 
rus clausus eltörlése ellen hány 
egyséírespárti képviselő emelne ki- 

’ fogást.
A fajvédőknek a kormánypártból 

aló kiszorítása — vetettük közbe — 
i kétsógtlonül azt eredményezné, hogy 
' a liberális ellenzők több olyan tagja 

• at.lakozp k a kormány táborához, akik 
rték és tekintély szempontjából Bctli- 
ennék nagy nyereséget jelentenének?

— A umerikusan azonban ez a cse
re veszteséggel járna, — felelte Bes- 
fenyey. Különben is a politikában 
nem lehet egyik napról a másikra 
megbolygatni a pártkereteket. Az 
dő majd megérleli a holyzetet az 

egészséges fejlődés felé.
Érdeklődtünk több más liberális ogy- 

ségespúrti képviselőnél is. Megállapí
tottuk, hegy

a kormány leszerelte a numerus 
clausus eltörlésére megindult ak

ciót
s u leszerelés első fázisa Klebelsberg 

Kunó gróf nyilatkozata volt A nume
rus clausus ellen előreláthatóan nem 
lesz több kormánypárti felszólalás.

le-

vagyunk a

i

k.p- 
fíét-

el-

; Hármon

iíEís
StMfíabackes" 

Mariiét
Elsőrendű elegáns személ^auiún 
mobiick, valamint italta, Ce.’iiet

áslanSa gyáirl !eraS?aU, Minden
nemű autóalkatrészek és felszerelési 
cikkok. Gy irl javítóműhely éc 

karssszériagyár.
Garanciális munkákat elvállalunk ’

Mctfosawche
világhírű moiorker éltpár gyi;

ieraha.a:

Bárdi József Automobil Részv. társasa. 
^u4epest, Vi kehU ucca 2it, 
Telefón 112-23, 112 24, 112-25, 112-27 

na^iyvííposS gavíizs 200 kocsi sr.ámára 
Jutányos garázsdijak, ázakszerűkozelés
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Hétfőn délelőtt a kormányhoz 
közelálló helyen közölték a Hétfői 
Napló munkatársával, hogy 

illetékes helyre érkezett jelenté
sek szerint a Dunántúl és a Ti
szántúl lelkiismeretlen izgatok 
aratósztrájkot készítenek elő.

Agrárszocialista ügynökök, nagy
fiatalemberek biciklin járják be az 
országot és igy például Slmontomya 
vidékén arra izgatják a földmun- 

aratási szerződéseket |

I

vidékén arra 
kasokat, hogy 
ne kössenek,

a munkát 
tagadják meg.

Az izgatok a földreform végreliaj- 
visszássága ívni agitál-

pedig annakidején

i

ttmLJnl
fogorvos specialista fogász 

BpeslVILErzsébei körút M 
Mafogak, fogsorok, teljesen száj
padlás nélkilí. XranyHlda* 
cs koronák aranyatpótlo fémből 
is. F’odjr éuz«fs, forftömés 
(plomba iás) tfnaáX-ítí/cnfi’v® 
altatással is. vittétek esetén is 
lordulio i a legnagyobb bizalom
mal 40 éj áfa jennüló 
rendelőnkbe Vidékiek soron- 
kivíil fogadtitnak. - 10 évi jót
állás 1 Rendkívül mérsékelt árak! 

Orvost tanács díjtalan.
Rendelés : d. e. 9 - 12-ig, d. u. 2—7 
Vásár- és ünnepnap d. e. 10—1-íg
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Érdeklődtünk ez ügyben az ag- 
rárellenzék több képviselőtagjánál. 
Legtöbben azonban vidéken tartóz
kodnak.

Dénes István 
a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának

— Az kétségtelen, hogy különösen 
a Dunánfúl, részben a nagybirto
kosság ellenállása, részben a föld
reformot végrehajtó bírák hiánya, 
nagymérvű más elfoglaltsága és 
lassú munkája miatt a nagyszámú 
földmunkásság és törpebirtokosság 
körében igen nagy az elkeseredés.

— Egyedül és kizárólag az attól 
való félelem izgatja, az emberekei 
hogy nem kapnak földet és igy 
továbbra is kizárólag az uradalmak
tól fog fiiggenl kenyerük és sorsuk. 
A Magyarországi Munkáspárt, 
amelynek Dunántúl is több százra 
menő szervezetei vannak, minden 
törekvését arra irányítja, hogy

a földreform törvényes lefolyá
sát az O. F. B. által siettesse és 
így nruden izgalomnak, avagy 
minden izgatásnak földhöz jut- 

tás által elejét vegye.
A Magyarországi Munkáspárt szer
vezeteinek kiadta a legszigorúbb 
parancsot, hogy abszolút nyugalom- 
mai és türelemmel várják be a föld- 
relormbiróság által ígért gyors in
tézkedések foganatosítását. A baj

' -’-v ott van, bőgj- a földre- '

IS IS

t ásónak 
nak és

i látható 
jak fel

I kétségtelenül nagy hibáját,

I hogy u földreform végrehajtásánál 
'Incni tanúsított elég erélyt, eltűrte 

érdekeltek késleltető ellenszegü- 
| lését és ezzel okozójává vált a végre- 
! hajtás elhúzódásának.

Mini informátorunktól értesü
lünk, a belügyi kormányzat a leg
szigorúbb vizsgálat foganatosítását 
reudelte el. Mindenekelőtt azt nkar- 
.ú'k megállapítani, hogy valamelyik 
politikai párt ágensei csinálják-e a 

i ^ Y'-ikbangulalol és az akció mö- .vMiniweK íoganatosit-ását. A baj 
gott noinzptgyuh st képviselők ólin- iguzi oka olt van, hOgv a földia 

I A arra is kl’erjed, lörmmai ellenszenvezfi' magasabb!
I gvúö'köke '• rArtOk ,penzeVk:" ! kö1rök ?ok légben rászabadító!- I 
Sl -en móromé "küK> ták a közigazgatási hatóságokat al

tljin miiokUt oltott? | szerencsétlen földigénylők vezetői-1

eredménnyel haszmil- 
a kormányzatnak azl a

FOGORVOS

£í ö és e^ésisé^ 
honol ott, ahol a 

:ÍHaM-S»®íSZCSI 

használata állandó.
Ex a caodfilatoa hárlewr ax egéaz víláfron 
kariamért ée elterjedt, núnt kitűnő hafMJ 
fújdaiomcailiapító, bedörzsölő ezeojMáj- é. Coroköblítő.Kockacukorra cseppentve beieo 

heeznélatre le elkalmae.
Kis üveg ára............... ........K Jn’ooO
Közép üveg ára.......... — K £8.000
Nagy üveg ára.....................K 96.OUU

Mindenütt kapható I
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Kereskedő é$ Iparos Újság
A hitel

kedése súlyos problémává fajult a 
magyar, gazdasági élet minden 
egyes ágánál s csak elismerés illet
heti meg a pénzügyi kormányt azért, 
hogy hetek óta tárgyal ennek a 
problémának megoldása érdekében 
a mezőgazdaság képviselőivel arra 
törekedve, hogy ezeknek igényeit 
lehetőleg előmozdítsa, számukra egy 
megfelelő külföldi kölcsön biztosí
tását kieszközölje. Sajnos azonban 
nem illetheti meg a pénzügyi kor
mányzatot ugyanez az elismerés ak
kor,, amidőn a kereskedelem és ipar 
igényeiről van szó, noha, ezek az igé
nyek a változott gazdasági viszo
nyok következtében lényegesen meg
növekedtek. Ellenkezőleg azt kell 
tapasztalnunk, hogy a Nemzeti 
Bank hitelpolitikája az utóbbi idő
ben tervszerűen arra törekszik, hogy 
egyrészt minél kevésbbé elégítse ki 
a kereskedelem és ipar igényeit, 
másrészt pedig teljes káoszt terciut- 
sen abban a tekintetben, hogy mi
lyen szempontok szerint bírálja el 
a benyújtott váltókat. Elsőrendű 
bouitásúnak ismert cégek váltóit 
utasítja vissza a Nemzeti Bank 
ugyanakkor, amidőn elfogad olyan 
váltókat, melyek joggal szolgáltat
hatnának aggodalomra okot, sőt hír/ 
szerint, a. váltók elbírálásánál még 
a befolyásos pártfogóknak is döntő 
szerepük vau. Közszájon forognak 
viszont azoknak a nevei is, akik 
minden tárgyi ok nélkül részesül
tek közvetlen hitelnyújtás elönyei- 
ben. S ugyanakkor, amidőn a Nem
zeti Banknak ez a hitelpolitikája 
az ultimé előtt arra kényszerített 
elsőrendűen fündált kereskedelmi és 
ipari cégeket is, hogy értékpapír
állományukat bármily áron értéke
sítsék a tőzsdén, kétségtelenül terv
szerűen belekapcsolódtak ebbe a 
manőverbe a bankok is s exekutálás 
terhe mellett körlevélben szólították 
fel ügyfeleiket újabb fedezet nyúj
tására. Ilyen körülmények között 
nehéz volna szemet hunyni az előtt 
a tény előtt, hogy a hitelválság ki
használásával mesterséges rombo
lási manőver indult meg a tőzsdén. 
Ila pedig összehasonlítjuk azoknak 
névsorát, akik a Nemzeti Bank fő
tanácsában vezetőszerepet visznek, 
azoknak névsorával, akik a bankok 
1 őzsdemanővereinek i ntézésében 
döntő szerepet visznek: úgy kény
telenek vagyunk megállapítani azt 
a személyazonosságot, amelyből 
nem lehet más következtetést le
vonni, mint azt, hogy a Nemzeti 
Bank hitelmegvonó politikája és a 
bankok cxekuciós politikája között 
olyan okozati összefüggés van, mely 
szükségessé teszi, hogy felvetődjék 
az összeférhetetlenség kérdése. Er
kölcsi lehetetlenség az, hogy a Nem
zeti Bank hitelpolitikájának irá
nyításánál a közérdek szempontjain 
kívül más szempontok is érvénye
süljenek, erkölcsi lehetetlenség az, 
is, hogy a Nemzeti Bank hitelezési 
programjának előzetes ismeretéből 
magának bárki anyagi hasznot ko
vácsoljon. A kereskedelem, az ipar, 
az egész gazdasági élet, de a Nem
zet Bank jól felfogott erkölcsi érde
kei is szükségessé teszik, hogy a 
kormány haladéktalanul módot ke
ressen ennek az összeférhetetlenség
nek a megszüntetésére, mert külön
ben a Nemzeti Bank egyszerű fiók
jává. egyéni akciókat szolgáló kü
lönítményévé válik a nagybankok 
s P okú 1 ú ci ó j án a k.

„A vámok idézik elő 
a drágaságot"

piac olcsóbbátételét, az állatkiuitel megszüntetését, 
az építkezés megindítását, termelési hitelnyújtási és 
munkanélküliség elleni biztosítást követel a munkásság
A Szakszervezeti Tanács memoranduma
A Szakszervezeti Tanács az el

múlt napokban memorandumot 
nyújtott, át a kormánynak, mely a 
munkanélküliség enyhítésének kér
désével foglalkozik. Ennek a me
morandumnak kivonatát annak il
lusztrálására közöljük, hogy a dol
gozó polgárság és munkásság 
gazdasági érdekei és kívánságai 
mennyire párhuzamos irányban ha
ladnak.

Egy év óta — mondja a. memo
randum — a szakszói’vezetékben 
nyilvántartott munkanélküliek szá
ma 114.5%-kal szaporodott és mind
ennek ellenére még ma sem foglal
koztak a munkahiányban szenve
dők részére munkaalkalom szerve
zésével és nem tettek olyan intéz
kedéseket. amelyek melleit, a külön
böző foglalkozási ágakban munka- 
a^Ka^J? J,k teiomthotő oi -r ' /■ i ejzeri javasoiiuii, nogy ai

Evek óta munkanélküliség mef és lengve! kormánv
szervezze >«eg ii Magyarországon , •bAT<,li1í«0'10S^ i mu n kanéi kuliseg | fölöslegesnek mutatkozó munkaerők 

vilag.ielenscg es hogy a munkanel-1 ^Wií,We^ külföldi elhelyezését, 
kuliseg egyik okozója a fogyasztó-1 A, , ; b , 1/ m. , z .. ~ ’•
piacnak a békeszerződés által tör- ?   "
tént szűkítése. De tudjuk azt is, t *’ ;
hogy

Európa minden
bán 
kel

Az építkezések megindítása nem
csak a kőműves, de más iparágak
ban is munkaalkalmai fejlesztene. 
Az építkezések megindítása céljából 
az építtetőknek építési hitelt kel
lene nyújtani.. Az állam és a város 
természetben is nyújthatna ilyen 
hitelt, telkekben és építési anyagok
ban, A tclckértéhadó visszaállítása 
mellett a beépítetlen területeket 
súlyosan adóztassák meg és ennek 
a jövedelmét az építkezések meg
kezdésére fordítsák. Történjék gon
doskodás arról is, hogy az ipari 
munka megindítása céljából az 
ipar . megfelelő hitelhez jusson és 
ellenőriztessék, hogy ez a hitel va
lóban a termelést szolgálja.

Az ország gazdasági életének 
nem lehet célja, hogy a magyar 
munkások munkaereje elpusztuljon. 
Ezért javasoltuk, hogy amint a né- 

is tette.
Ma gy a rorszá gon

kultú ralit imú- 
erőfeszítések-a legnagyobb 

igyekeznek munkaalkalma
kat szervezni,

a munkaerőben rejlő nemzeti

, jSl < JUTMANN J^&o"5R
. ^ »nunAi>ar.BÁMÓCTi-ŰTl6^S *

móri enyhíteni. de figyelmébe 
ajánljuk Nagyméllóságodnak. hogy 
a nyomor csökkentése nem a nyo
morgók föladata. Ez az állam föl
adata. Ha a yomorgók. dolgozó, de 
ugyancsak nyomorgó társaik segít
ségével pillanatnyilag igyekeznek 
enyhíteni a nyomort, ez még nem 
mentsíti az államot attól, hogy ezen 
á (éren megtegye kötelességét.

Ezért arra kérjük Nagyméltósá
godat, méltóztassék intézkedni:

1. munkaalkalmak azonnali szer
vezéséről, de méltóztassék gondol
kodni arról is, hogy:

a) a városok és községek is sür
gősen megkezdhessék területükön a 
munkaalkalmak szervezését;

b) hogy az ipari termelés megin
dítása céljából az ipar termelőhitel
hez jusson.

2. hogy azok részére, akiknek az 
állami előrelátás nem tud testi ere
jüknek, foglalkozásuknak megfelelő 
munkaalkalmat biztosítani, egyes 
munkaalkalmakkal rendelkező or
szágok kormányaival létesítendő 
szerződéses megállapodás útján, át
meneti munkaalkalmak szervezi esse
nek és biztosítsa a kivándorlás út
ján kereseti lehetőséget váró mun
kásoknak a ki- és bevándorlás lehe
tőségét;

3. hogy a munkanélküliek esedékes 
házbérükre, a, munkanélküliség ide
jére, íizetési halasztást kapjanak;

4. hogy Nagyméltóságodnak az az 
ígérete, bőgj- a munkanélküliség 
esetére való biztosítást megalkotja, 
sürgősen való váltassák és gondos
kodjék arról is, hogy a munkahiány 
következtében, nyomorgó munkások 
és családtagjaik addig is, amig 
munkaalkalomhoz jutnak vagy amíg 
a megígért biztosítási intézmény 
működését megkezdi, az államtól

i Az, hogy e kérdések még mindig
..... \. rendkívül elkeseríti

!a, munkanélküliek nagy tömegét.
’ de azokat is. akik ma még ugyan
dolgoznak, de minden pillanatban, ... ____
kenyértclenek lehetnek. A szakszer-1 vagy a városoktól azonnali segélyt 
vezetek igyekeznek ugyan a nyo-1 kapjanak.

hogy _ ______________  ____  ____
értéket megmentsék óh a biztosítás 
vagy állami segítség útján a. mégis 
munkahiáuyban szenvedők nyomo
rát enyhítsék. Nálunk nem történt 
semmi. Pedig nálunk a dolgozók 
helyzete is súlyos és inár egy év

munka-

Hasba Vilmos részt vesz
QKiSz ttlUtfpvisM munkílában

Az. Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség leguióbb megtartott tag
összejövetelén megjelentek ilusku 
Vilmos és Benedek János nemzet
gyűlési képviselő!; is. akikel a Szö
vetség uevében Retek y László dr. 
üdvözölt meleg szavakkal, felkérve 
a képviselőket, s különösen Huska 
Vilmost, mint az első vérbeli ipa
roskép visel ő1, hogy az OKISZ ér
dekképviselői i munkájában \egye
nek minél intenzívebben részt, s 
mozdítsák elő a dolgozó polgárság
nak szerény, de jogos gazdasági 
érdekeit.

Az üdvözlésre elsőnek Benedek 
János nemzetgyűlési képviselő vá
laszolt, s arra való utalással, hogy 
már egy negyed évszázaddal ezelőtt 
mint a Kereskedő Ifjak Egyesülete 
titkára résztvett a gazdasági moz
galmak bau s már akkor megta
nulta, hogy a kultúra és a haladás 
legbiztosabb alapja a kereskedelem 
és ipar nyugodt fejlődése, melyért 
lelkesedéssel fog- harcolni továbbra 
la.

Ezú tá n H uska Vilmos 
képviselő

tizede nincsen módjukban ..............
hiány esetére tartalékolni. Hiszen 
az 1923. év végén a család ellátásá
hoz szükséges összeg és a tényleges 
kereseti összeg között hetenként 
129.131 korona, míg 1924 végen már 
381.828 korona hiány mutatkozott 
és ennek következtében a dolgozók 
is teljesen lerongyolódva várják a 
még nagyobbarányú munka nélkül i- 
séget.

Az a vámpolitika, amelyet a 
nagyipari érdekeltség azért 
kényszerűéit ki, hogy a magyar 
ipart „védelmezze*', a magyar 

ipar gyengítésére vezetett,

mert amint a Statisztikai Hivatal 
mutatja, az ipari üzemek száma 
mindig kevesbedik. A vámok meg
szüntetik a versenykén yszert, en
nek megszüli le belföldi piac 1110- 
uopolizálásál, drágaságot és ez a 
bélfogyasztás erejének a csökkenté
sét idézi elő. - u • xr i

Munkaalkalmai a fogyasztás fej-< . n . Vilmos uonizej-
lődése idéz elő. A fogyasztás fejlő-1 {?.vulcsi képviselő emelkedett sze
dése érdekében tehát olyan iiitézke- s mindenekelőtt köszönetét fe
dések teendők, amelyek lehetővé j Jczte ki azért a lelkes támogatás
teszik a vásárlóerő fejlődését. 01- ért, melyben az OKTSZ vezetősége 

• a iniskolci választások alkalmával
részesítette. Hangsúlyozta, hogy eb
ben 
saját személyének megbecsülését 
látja, hanem annak a szolidaritás
nak kifejezését, amellyel az ország 
kereskedő- és iparososztályának 
össze kell lógnia. Teljes mér tőkben 
átérzi — úgymond — a vállalt fel
adatnak a nehézségét, de hathatós 
támogatást remél egyrészt a de
mokrata párt oldalúról, mely a 
dolgozó polgárság érdekeit mindig 
szívén viselte, másrészt pedig a 
megszervezett kereskedők éa iparo
sok részéről, akiknek eddig tanúsí

csóbbá kell tenni a piacol.
Az élőállatkivit el munkanélküli

séget idéz elő. Ha csupán földolgo
zott állapotban szállítanák ki a 
húst, úgy a húsiparban mutatkozó 
25.8%-üb munkanélküliség is csök
kenne. A húsfogyasztás előmozdí
tását szolgálja az élőállat ok szabad 
behozatala, meri az olcsóbbá tenné 
a hús és zsiradék árát és a városi 
lakosság ismét vásárol hal na húst. 
Ma az a helyzet, hogy 1924-ben az 
1921. évvel szemben a főváros la
kossága 45%-kai kevesebb húst fp- 

, gyászt és 1923-mal szemben 3.3% -

tott rokonszenvéért is hálás köszö
netét mond. Végül biztosította az 
OKISZ vezetőségét, s annak minden 
egyes tagját, hogy a kereskedelem 
és ipar érdekeiért nem csupán a 
nemzetgyűlésen, hanem azon kívül 
is harcolni akar, s az OKISZ-nek 
évek óta folytatott nehéz munkája 
hói ki akarja venni a maga részét 
annál is inkább, meri' a inni válsá
gos gazdasági viszonyok közepette 
nem külső hatásokat kereső szó
noklatokra, hanem komoly mun
kára. van szükség.

Huska Vilmos nemzetgyűlési kép
viselőt beszédének befejezést* után 
lelkes ovációban részesítették a 
megjelentek, utána Ledér ma nn Mór 
elnök hívta fel a. figyelmet azokrn 
az aktuális gazdasági kérdésekre, 
melyeknek helyes megoldása, érde
kében a. kereskedő- és iparososztúly 
nem elégedhet meg a kérdéseknek 
elméleti tárgyalásaival, hanem arra 
kell törekednie, hogy részese legyen 
annak a hatalomnak is. mely a 
gazdasági problémák megoldására 
gyakorlati befolyással hír. A maga 
részéről is melegen üdvözölte Iluska 
Vilmost, akinek példája igazoljíi, 
hogy a kereskedik és iparos is hasz
nos tényezője lehet a közéletnek, s 
biztosította íluska Vilmost, hogy 
munkáját az egész kereskedő és 
iparososztúly, de különösen az 
OKTSZ mindenkor a legnagyobb 
lelkt'sedéssel fogja támogatni.

LcszlaUcr Gyula. Roncsok Sán
dor és többek felszólalása Illan a 
tagértekezlet véget ért, s Huska 
Vilmos nemzetgyűlési képviselő az 
zal az ígérettel búcsúzott az OKISZ 
vezetőségétől, hogy a jövőben inlen- 
zív módon részt fog venni az OKIS7' 
érdel'képri.scleli munkájában.

Aranykorona HlfiriOftAl faellenőrzik, ellátják, társas
ás adó UlgriCSIS1 nlkószitik.lluny VISICaiSl elszámolást felülvizsgálják Hofbauer Tesfoérgk
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Szemlélődd a pénzüdyi kormány
Tíz OKlSz-f is kOzpemMódisM Mvtáá fel

Hírt adtunk arról, hogy a pénz-1 Ez az erkölcsi felelősség azonban 
iigvi kormányzat az adóstatisztikai másrészről bizonyos meggondolásra 
adatok vizsgálata során arra, a ta- kell hogy késztesse az erdekkenvi- 
,.nsztnl-itrn intntt bo-zv egyrészről seleteket, mert közreműködésük 
,z. cgves gazdasági "ágak között, nemcsak jelentékeny munkateljesít- 
násrészről pedig az egyes szakma-1 menyt követel, hanem a kereskedel- 

kon belül az adóalanyok adóterhe— ““ -> —-
között szembetűnő aránytalansagoK 
mutatkoznak, amelyeknek kiküszö
bölése céljából a pénzügyi hatósá
gok «z érdekképviseletek közremű
ködésével létesítendő kataszter gon
dolatával foglalkoznak. E katasz- 

j téri osztályozás célja az volna, hogy 
az egyes szakmákon belül az adó
alanyokat tényleges vagyonuk es 
keresetüknek megfelelően osztá
lyozza, s ezzel is elősegítse az ara
nyos adómegterhelés lehetőséget.

Azok a tapasztalatok, amelyeket

A következetesség
n közmondás szerint az ökör, tulaj
donsága, s ezért a kormány nagyon 
helyesen teszi, hogy gazdasági kér
désekben egyáltalában nem helyez
kedik a következetesség álláspont
jára. A forgalmi adó kérdésében 
egyik hétről a másik hétre helyezke
dett a pénzügyminisztérium hom
lokegyenes ellentétes álláspontra, a 
házbéreknek részletekben való fize
tésének engedélyezése pedig abszur
dum volt a kormány szerint novem
berben s egyetlen tollvonással meg
valósult februárban. Ez a két kirívó 
eset igazolja, hogy a lég merevebb 
elutasítás is, származzék akár a leg
magasabb helyről, nem jelenti ma 
már azt, hogy az elutasított kíván
ság teljesítése a lehetetlenség biro
dalmába tartozik. Hiszen még a ga
bonavámok felfüggesztésével és a 
lisztvamok lényeges 
igazolást nyert az is, hogy a mező- 
gazdasági és nagyipari érdek front- i Valóságok mintegy a kereske- 
ja sem áttörhetetlen, s a kényszerítő delem zsíróját, akarják megszerezni 
köriilnumyek előtt meg kell hajolnia epy ^kkib.k megjeTm^'óta eltelt 

a legelfogultabb csökönyösségnek is. ■ it)ö n|att sikerült az ügyre vonatkor 
Ilyen körülmények között végzetes l zólag alapos értesüléseket bószerez- 
bün volna a tehetetlenség pcsszimiz-; mink, amelyek ezt AkeHemetlep be- 

mi'saval. tekintem az előzmények a'kérdéat egégz wág világításba he- 
elé, hnem ellenkezőleg felhasználva \ ]7nik.
azokat a réseket, nie.lye.liet az eddigi \ ' Ezek szerint, arról volán szó, hogy 
hareok s a gazdasági viszonyok „la-; ™ «Kg^kS>Té?I 

halasa a kormaim egyoldal-u polili- ^kéltséget osztályozzák abból a 
báján ütöttek, sikerre számító önti- ■ szempontból, hogy az üzlet terjedcl- 
miznmsml, kell folytatni .................... ’ 11 1
igazságtalanul elnyomott gazdasági 
osztálynál.- a >i)aga küzdelmét.

I

I llicmiuojuiva- r>-a“Fi •*« ",'7, .
lkon belül az adóalanyuk adóterhe

I mutatkoznak, amelyeknek kikiiszö- 
-- -i pénzügyi hatósá

gok az érdekképviseletek közremű-

dolatával foglalkoznak.

az. egyes szakmákon bellii az. adó- 
*L ' rs

keresetüknek megfelelően osztá
lyozza, s ezzel is elősegítse oz ara
nyos adómegterhelés lehetőséget.

a keresetiadó-kivetések alkalmával 
a bevallások adatainak “~
kívül hagyásáról és különösen^ a 
kisexisztcneíákra x”
nyes kivetésekről

figyelmen

nehezedő önké- 
szereztünk, ön-

leszállításával kénytelenül is azt a ÍQ’3.™1*
tők bennünk, hogy az érdekképvise
letek közreműködésével az adóki-

Ez az erkölcsi felelősség azonban

rendkívül nagy horderejű kérdés,* 
ben. csak alapos megfontolás után 
kivan dönteni. Ezért kellett a terv- 
bevett kozremffködés^l szemben a 
kereskedelmi és iparkamarában 
tartott értekezleten bizonyos elv" 
fentartásaal elnie, ami azonban ko- 
Í?.n±?.^-:’el?nn a ^működés 

r,Innc a körré- 
működés kérdését fölveló budapesti 
kereskedelmi kamara álláspöntjá- 
nak az elítélését, Ezt azért kellett 
kifejezetten s hangsúlyoznunk, 
mert legutóbbi cikkünkben sajná
latom tévedésből a budapesti keres
kedelmi kamara szakelőadójára 
vonatkoztatva használtuk a kritiká
nak azokat a kifejezéseket, amelye
ket az egyik szónok egyoldalú fej
tegetéseinek szántunk. A budapesti 
kereskedelmi és iparkamara ebben 
q kérdésben is a legteljesebb pár- 
tatlansaggal és elfogulatlansággal 
keresi _ azokat az eszközöket, ame- 
lyekkel a gazdasági életnek hasz
nos szolgálatokat tehet.

A közeli napok tanácskozásai fog
ják eldönteni, hogy az érdekkénvi- 
sóleteknek eredményes közremukö- 
desere megvannak-e a szükséges 
előfeltételek.

I mi és ipari közvéleménnyel szem- 
' ben az arányos és igazságos adőz- 
l tatásért a felelősségben való oszto- 
í zást is magával hozza. Természetes 
azonban az is, hogy ott, ahol az ér
dekképviseletek valamely munkával 
hasznos szolgálatokat tehetnek az 

' érdekeltségnek és a közügynek, 
'netn- xzabad közremüködésültét meg- 
1 tagadni csupán azon okból,, mert e 
közreműködés nagy erkölcsi fele
lősséggel jár. Csak arról lehet tehát 
szó, hogy előzetesen megteremtsék 
azokat a feltételeket és azt az orga
nizációt. amely a munka elvállalá
sát, a vállalt munka alapos elvég
zését és a felelősség viselését lehe
tővé teszi.

Érthető tehát, ha az OKISz el
nöksége a szervezet évtizedes köz-

Serényen folynak 
a forgalmiadé’reform 

előmunkálatai
Megfeledkeztek a munkateljesítmények forgalmi 

adójának reformjáról

minden' ‘“ét és tényleges keresetét tekintve, 
i annak tulajdonosa a felállítandó 

4—5 kategória melyikébe tartozik. 
Az érdekképviseletek közreműkö
dése tehát, elsősorban nem az adó- 
összeg vagy az, adóalap pontos és 
számszerű megállapítására, hanem 
affa terjedne ki. hogy az egy-egy 
szakmához tartozó adóalanyok köz
teherviselési rangsora állapíttassák 
meg.

A pénzügyi hatóságok ezt a ka
taszteri beosztást segédeszközül 
akarják felhasználni az adókiveté
seknél abból a célból, hpgy hivatali 
kötelességüket, a tényleges és való-- 

c • ságos kereset kinyomozását, mén-ugummisjcrég - vágytól, hogy mcfl-1 né] tökéletesebben teljesíthessék. Ez 
. k- .'-.•in 7*11 .. .1 .. .ti t _- . . f • • 1 . ■ . 1 1 . * V

Ankétek
folMn.uk a kereskedelmi és pénzügy
in misztériumban olyan kérdésekről, 
amelyek már évek óla napirenden 
rannak. .4 kereskedelmi miniszter 
arra kiváncsi, hogy például mi a 
véleménye az érdekeltségnek a tran- 
zí tőkercskcdelem kérdésében, a pénz-

ismerje az érdekeltség álláspontját.- 
a forgalmi adózás ügijébcn, s falit-1 adóalapjának felemelésére. 
nak az ankétért más kérdések \" ’■ »»
körül is. öröm

I a kataszter nemcsak egyes adózók 
M..... 1* ' . hanem

z ellenkező irányban is. egyes adó- 
„ ... . , , ; zók adóalapjának leszállítására is
vesszük ludoma-: módot nyújtana, mert a pénzügyi 

wgí (2t ff hirtelen feltámadt kíván- hatóságok főtörekvése nem az adó- 
csiságot s azt a türelmes i kozadékok ^tétlenül cs minden-
is, mellyel a miniszler és államtitkár !lron, vnl'’- növ?'«RÓ1P-, . :,le
urak e-mtröl-nsnlrn i.n.,áls.;„n^ ”.- I )^“á^,tia,Aríl"To!í. ^hel'vlse' 

glyhallgatjál: rgynéháuy hivatott j 
árnak 
annál inkább becsüljük, mert hiszen j 
a miniszter és államtitkár urak az 
érdekeltség álláspontjárót már ré>- 1 
ges régen tudomást szerezhettek 
azokból a memorandum tömegekből.' 
melyet válaszolatlanul és elintézel. - 
lenül hereinek a minisztériumokban I 
•’ épen ezért senki sem veheti rossz 
néven, ka nyanápcrrel élünk és azt

......., i , ; muzsHgon un kuiujos Kozwiiervist'- 
wjo/i csetrol-csclre barátságoson vé- . lés megvalósításúra irányúi.

— , A pénzügyi kormányzatnak az az
érveléseit, s ezt o türelmet! előkelő reprezentánsa, aki ox 
’ * ■ OKISz elnökségét az önadóztatSs

ezen rendszerének jelentőségéről és 
részleteiről íójékozlatía, maga is 
annyi megértést tanúsított a. keres
kedelem és ipar mai nehéz gazda
sági helyzetével, különösen pedig 
u kisexif>‘tleveidkra nehezedő gazda
sági. krízissel szemben, hogy a pénz
ügyi hatóságok jószándékában egy
általán nincs okunk kételkedni.

Tisztában vagyunk- ázzál, hogy a 
i .......... .. Pénzügyi hatóságok az érdekképvi-

monanih, hogy ezek az anketezések selotek igénybevétele és közremű- 
ttdán nem is a kereskedelem cs ipar ^’klése nélkül is össze tudják állí- 
kivánságalngk mielőbbi teljesítését iu"? azí kalásziért, ame-
hntiein n idi-i- . Iypt az aranyos adóztatás megvaló- 

céljából akarnak felhasználni 
ccio.,Aih. egyes mi Misztériumok- legfeljebb egyes egyénekre biz-
bau valóban meg van a kellő ióaka- ■ munkálatok el-
rat arra, hont/ scaíl.sr.ml- „ \ '■'■'o^sét. Természetes nzonban,

hogy az ilyen egyem munka, elte
kintve tárgyi fogyatékosságától, 
megbízhatóság szempontjából sem 
közelítheti meg az érdekképviselet 
erkölcsi felelőssége melleit készült 
összeállítás értékéi.

rat arra, hagy segítsenek a balokon, 
akkor ezt kevesebb ankélezésscl és 
több munkával sokkal sikeresebben 
tehetik meg. Xei.i ar o fontos, hogy 
a kereskedelem é-s ipar panaszainak 
elmnnddsáral könnyítsen a lelkén, 
hanem az, hogy a kormány a nana, 
szol: orvosláséval haladéktalanul se- 
giiscii u kereskedelem és ipar hely
zetén.

|PLATSCMÉk VILMOS)Ikwu Budapl'’1 lv- kerniel. Kát * I I

A pénzügyminiszter által meg
bízott vezető érdekképviseletek a 
kereskedelmi és iparkamara helyi
ségében úgyszólván állandóan dol
goznak a forgalmi adó egyszeres 
kulcsának a különböző szakmák 
bevonásával történő megállapítá
sán.

A legfontosabb árucsoportokra 
nézve, így többek között a textil
árukra és bőrárukra, valamint a 
vasszakmához tartozó cikkekre 
nézve a szükséges statisztikai ada
tok összeállítása és .ajorgalmiadó- 
teher összegének kiszámítása már 
a napokban teljesen elkészül.

Pénteken délután az Országos 
Kereskedő és Iparos Szövetség..he
lyiségében üli össze az a szűkebfr- 
körű bizottság, amely a gyapjúszö
vetek forgalmiadó-knlcsának a ki
számítását vállalta s ezt a munká
latot el is végezte.

Ezeknél az előmunkálatoknál — 
mint előrelátható volt — bizonyos 
komplikációk is merültek föl. 
amennyiben a konfekcionálással 
foglálkozí vállalatok a feldolgozó
iparosok által viselt forgalmiadó- 
terhet a jövőre nézve Jiern óhajtják 
vállalni, hanem azt kívánják, hogy 
a fold ogozói párosok által eddig fi
zetett forgalmi adók összegét a kor- 
mány a nyersanyag forgalmi adó
jába kalkulálja bele. Ennek a kö
vetkezménye azután az volna, hogy 
pl. a szabóiparosok vagy cipészek, 
valamint a szövet és bőr konfekcio
nálásával foglalkozó nagyobb vál
lalatok (ruhagyárak, cipőgyárak, 
stb.) forgalmi adót, egyáltalán nem 
fizetnének, s az ennek következté
ben előálló bevételi hiányt a kor
mánynak oly módon kellene pótol
ni. hogy a szöveteknek és a bőrnek 
egyszeres forgalmiadó-kulesát fel
emeli.

A forgalmiadó-ktalesnak ez a fel
emelése további 2—3%-kal fogja nö
velni a nagykereskedelem által elő
legezendő forgalmi adót, érthető 
tehát, ha a nagykereskedelem a te- 
bértöbblet vállalásától vonakodik, 
mert a mai hitelviszonyok mellett 
ez további súlyos áldozatot jelent 
A nagykereskedelem ugyanis eddig

OGASZAT-DENTIST
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csupán 3% forgalmi adót fizetett a 
behozatalnál, s ezt kellett előlegez
nie az államnak, az egyszeres le
rovás folytán azonban ez az összeg 
7—8%-ra fog emelkedni,- amely a 
nagykereskedő pénztárába csak ak
kor folyik vissza, amikor az árut- 
eladta és a vételárat megkapja. Ha 
tehát a nagykereskedő az új rend
szer szerint nem 8, hanem 7—8%-ot. 
lesz kénytelen az államnak előle
gezni, érthető módon nem vállal 
szívesen ennél messzebbmenő meg- 
ierheltetést, minthogy az ehez szük
séges összegeket csak drága ka- 
rnatra szóló hite) igénybevételével 
tudja előteremteni.

A konfekcionálóvállalatok forgal
mi adójának viselése kérdésében 
egyébként a pénzügyminisztérium 
miég nem foglalt állást, s így előre
láthatólag mindkét fél a miniszté
riumnál igyekszik majd álláspont
ját. érvényesíteni, amennyiben a 
megegyezés nem sikerülne.

Még egy rendezetlen kérdés me
rült föl. amelyről a reform előkészí
tése során eddig megfeledkeztek, s 
ez a, munkateljesítmények forgalmi 
adójúnak reformja. Futólagos vizs
gálat, mellett úgy tetszik, hogy a 
munkateljesítmények után fizetendő 
forgalmi adónál nincs oly adóhal- 
mfizódá«, miül az árúeikkekné). 
Tényleg, a legtöbb munkateljesít
mény önmagában zárt, és más mun
kateljesítménytől független szolgál
tatást jeleni, itt ' ' " 
forgalmi adónak 
uom aktuális.

Mégis vannak 

egymástól függő láncolatával úr
iunk szemben, s amidőn halmozódó 
forgalmi adókról van szó. Ilyen 
eset áll fönn többek között a bútor
szállítóvállalatoknál. amelyek fuva
rozási vállalatoktól bérelt előfogu- 
tokkal folytatják üzemüket. Ilyen 
és hasonló esetekben az elófogat 
tulajdonosa felszámítja a butór- 
szállítóvállalatoknak a 3% forgalmi 
adót, a bútorszállitóvállalatok pe
dig egész bruttó bevételük után lé
vén kötelesek adózni, az általuk he
reit előfogatok forgalmi adóját is 
kétszeresen kénytelenek a költöz
ködőfeleknek felszámítani.

A Magyarországi Bútorszállítók 
Országos Egyesülete napokban tar
tandó választmányi ülésén fog ez
zel a Kérdéssel foglalkozni, s az 
egyszeres forgalmi adóra vonatkozó 
javaslatait az ülés határozatának 
megfelelően fogja a® OKISz útján 
M előkészitőbizottséghOz jnttatnl.

tehát a halmozott 
egyszeri lerovása

azonban esetek, 
muu káteliesi tnién y ek

folMn.uk
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A magyar-osztrák postaforgalom 
uj tarifái februűr l én éleibe 

léptek
A február 1-én életbelépett új magyor- 

wjrtrák posta egy esség jelentős díjmér- 
sófclést biztosit a külesönös forgalom
ban. Az egyezség értelmében február 
1-től kezdve Magyarországból Auszt
riába szóló postai küldemények díjsza
bása a következő lesz: a) levelek: 20 
érámig 4000, minden további 20 gramért 
2000 K; b) levelzőlapjok 2400 K; 
nyomtatványok: 50 gramonkónt 800 K; 
rf) áruminták: 50 gramonkónt 800, de 
legalább 1600 K; e) üzleti papírok: 50 
gramonkónt 800, de legalább 4000 K; 
f) hírlapok és folyóiratok: magyar bel
földi díjak; o) vakok használatára 
szolgáló dombornyomású írások: ma
gyar belföldi díjak; h) kiadók által 
közvetlenül postára adott fűzött, vagy 
bekötött könyvek: 50 grammonként 500 
K. A h) pont alatti díjkedvezést nem 
élvezik azoka kiadások, melyek csak 
■hfcdetest, reklámot, vagy árjegyzéket 
tartalmaznak. A Magyarországból 
Ausztriába szóló csomag díjszabása 
annyiban változik, hogy az 1 kg súlyig 
terjedő csomagok díja aa eddigi 60 
aranycentimes helyett 40 aranycentimos 
lesz. Továbbá a Magyarországból eredő 
és Ausztrián át szállított más orszá
gokba szóló. 1 kg;ot meg nem haladó 
súlyú csomagok eddigi dija 10 arany- 
eentimeMfel kevesebb lesz. Végül a Ma
gyarországból Ausztriába szóló levelező
lapok legnagyobb méretei az eddigi 
9-szer 14 centiméter helyett 10.5ször 15 
centiméter lesznek. Ugyanettől a naptól 
kezdve a magyar belföldi forgalomban 
is a levelezőlapok ilyen ugyanilyen 
•méretekig fogadhatók fel. tehát azok 
hosszúságban 15 centimétert, szélesség
ben 10.5 centimétert nem haladhatnak 
meg.

Elengedik
a behozatali kérvényeit bírságait 
Az érdekképviseltek megállapndtalí a pénzügyminiszterrel

Előző számunkban jelentettük,- 
hogy a behozatali kérvények töme
ges megleletezése miatt az OKISz 
es a többi kereskedelmi érdekkép
viseletek panasszal fordultak a 
pénzügyminisztériumhoz és a ki
szabott bírságok elengedését kérték.

Ennek az akciónak az eredménye
ként a pénzügyminisztérium szak
előadója szűkebbkörű értekezletet 
hívott össze, amelyen a budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara, az 
OKISz, az OMKE és a Kereskedel
mi Csarnok kiküldöttei vettek részt 
s a következőkben állapodtak meg:

1. A pénzügyminisztérium az 1924. 
évi szeptember hó 1. napja után be
nyújtott behozatali kérvényeket 
egyáltalán nem fogja felülvizsgál
tatni abból a szempontból, vájjon 
a bélyegilleték helyesen rovatott-e 
le.

2. A már kikézbesített fizetési 
meghagyásokban megjelölt össze
gek közül csak a tényleges bélyeg
hiánynak megfelelő egyszeres ösz- 
szeget kell lefizetni a kézbesítést 
követő 30 naptól számított havi 
1%-os késedelmi kamattal együtt. 
Kamatot azonban csak akkor kell 
fizetni, ha ez legalább 1 aranykoro
nát tesz ki; az 1 aranykoronánál 
kisebb kamat tehát számításon kí
vül hagyandó. Az így kiszámított

A fűjásáralt 
ingadozásának okai

A háború előttBudapest volt 
nemcsak 
hanem --
Európának tojáskereskedelmi, góc
pontja, ahol a szerb, román és tö
rők tojásfele<egek najf.y tételekben ( ............ ............ ....................
kerültek eladásra. Ebből az a nagy ; pokoli, a midőn a felhozatal nagy, 
előnye volt, a budapesti piacnak és ja felvevőképes kereskedelem hiánya 
elsősorban a fogyasztóközönségnek,,| az árak rohamos esésében nyilvá-

Nagy - Magy Írországnak, 
úgyszólván egész Kelet

hogy a főváros^ állandóan el volt 
látva, jórpinőségfi és olcsó tojással, 
mert, a rendszeres és állandó felho
zatal folytán nagy készletek halmo
zódtak föl.

A háború alatt életbeléptetétt for
galmi korlátozások a budapesti. ío- 
jáskereskc.deJmct teljesen tönkre
tették, a tojáskereskedök egy része 
tőkéit felélve, detailárusítvá lett, 
másik, tőkeerősebb része pedig vi
dékén rendezkedett be. minthogy a 
kormány az exportot csak vidékről 
engedélyezte.

A tojásnagykereskedelem ily- 
módon a fővárosból teljesen ki
pusztult s a forgalmi korlátozások 
megszüntetése ezen már nem tu
dott változtatni. Természetes ennek 
következtében, hogy a főváros to; 
jáscllátása terén sem tapasztalható 

a. rendszeresség és egyöntetűség, 
amelyet régebben a felvevőképes 
nagykereskedelem biztosított.

Különösen érzékenyen tapasztal- | 
hatók a. nagykereskedelem hiányé- i 
nak hátrányos következményei aj 
termelési időszakok változásával. I

összeget külön kérvények és bead
ványok, vagy személyes eljárások 
mellőzésével egyszerűen csekk-lapon 
postára kell adni.

3. A ki kézbesített fizetési megha
gyásokban megjelölt bírságösszeget 
a minisztérium előreláthatólag tel
jesen el fogja engedni.

4. A fizetési meghagyások ellen 
benyújtott . felebbezéseket a felek 
fnetarthatják. A pénzügyigazgatö- 
ság megfelelő utasítást fog kapni 
arra nézve, hogy hívja fel a feleb- 
bező feleket nyilatkozattételre arra 
nézve, vájjon kívánják-e a felebbe* 
zés tárgyalását. Amennyiben e fel
hívás folytán a felebbező fel bc- 
Jyegmentes beadványban a felebbe- 
zés tárgyalását kívánja, az az ille
tékes felebbbezési hatóság elé fog 
kerülni, ha azonban a felhívásra a 
felebbező fél nem nyilatkozik, a fel
lebbezést visszabontnak fogják te
kinteni.

5. Ezeket a rendelkezéseket a 
pénzügyminisztérium illetékes osz
tálya rendelet-tervezetbe fogja ösz- 
í^zefoglalni és azt a pénzügyminisz
ter jóváhagyása alá bocsátja.

Ajánlatos tehát, hogy az érdekel
tek várják be a hivatalos lapban 
közzéteendő pénzügyminiszteri ren
deletet és ennek megfelelően járja
nak el.

i

arnidőn a tojásfelhozatalban a leg
jelentékenyebb eltolódások mutat
koznak.

Ezek a jelenségek ' észlelhetők 
most is a piacon, amidőn a február 
közeledtével meginduló hazai ter
melés nagyobb készleteket juttat a 
piacra. Az árak január végével 
mindenütt lemenő tendenciát, mutat

óink, nálunk azonban ebben is nagy 
, ugrások tapasztalhatók. Olyan na- 

nul, más napokon viszont, amikor 
a felhozatal megcsappan, ismét ug
rásszerű drágulás áll be.

Ez a helyzet jelenléte is es e téren 
mindaddig nem állhat be változás, 
amíg a, budapesti tojáskorcskedők 
nem szervezkednek a tojásfelhoza
tal egyöntetűségének és a ,piac fel
vevőképességének a biztosítására.

Erastno M. Reda 
Biella

it *

Textilwaren aller/lrt
Reprcstntanz uon 7«xtllfabrlktn

Zsebkendők, női fürdőruhák, textiláruk nagybani
HochsfadfEr Mór és Fial
kötény-, gyerniekruha-, női- és Íéíli- 
fehérnemúck gyára Budapest, Károly 

kőrút 13. Alapittatott 18S3. Telefon: József 115-22

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
Halasztás 

awtitliiefékek lefizetésére
A nyilvános számadásra köte

lezett vállalatoknak alkalmazottaik 
illetményei után múlt hó 31. kellett 
befizetni a nyugta illetéket. A pénz
ügyminiszter most 18.618/925. számú 
rendeletével (Budapesti Közlöny 24. 
szem) a nyugtailleték befizetésére 
1925 február 20-ig haladékot adott.

A nyogfaifietékre vonatkozó leg
újabb rendelkezés a Budapesti Köz
löny 236. számában jelent meg 
(115.600/924), az alapelvet illetőleg 
ismételjük, hogy a vállalatok kimu
tatást kötelesek készíteni mindazok
ról, akik tőlük bármiféle javadal
mazást húztak az 1921. év folyamán, 
a javadalmazások évi végösszegét 
egyénenként kell beállítani, a ki
mutatást összegezni, a nyert vég
összeget 15.000-. »1 osztani, hogy így 
kitűnjék a végösszeg aranykorona 
értéke, lennek az aranykorona-ered
ménynek 1.5%-a a nyugtailleték.

A kimutatást a központi díj- és 
illetékkiszabási hivatal számfejti, 
csekket ad és erre a csekkre kell az 
l>2%-ot jelenlegi aranykurzussal 
befizetni.

Az OKISZ Igazgatóságának és főta
nácsának ülése. Csütörtökön délután az 
OKISZ igazgatósága és főtanácsa 
együttes ülést tartott, amely a forgalmi 
adó reformjával, a nyílt kereskedelmi 
raktárak ügyével, a tagdíjak megálla
pításával, a várospolitikai bizottság 
kerületi szerveinek megalakításával és 
a különböző indítványok lotárgyalásával 
foglalkozott.

— A M. kir. kiállításügyi kiren
deltség új helyisége. A M. kir. ki
állításügyi kirendeltség és a m. kir. 
kereskedelmi múzeum felszámoló
bizottsága hivatalos helyiségeit, 
Budapest, II., Hunyady János út 
(volt Albrecht út 1. JIT. cm. 2. szárú 
alá helyezte át és a legújabb bel- és 
külföldi címtárak és szaklapok, a 
hvatalos órák alatt (9—14) újból 
díjtalanul az érdeklődők rendelkezé
sére állanak.

Vágó József előadása. Vágó József, a 
Penter Lloyd egyik közgazdasági szer
kesztője febrnár 4-én, szerdán eete fél
nyolc órakor a Lipótvárost Társaskörben 
„Kibontakozás a szanálási krízisből'* 
etalon felolvasást tart. A Kör vezetősége 
vendégeket, szívesen Iát.

A valorizációs kérdések külföldi ta« 
nnimányozása. A pénzügyminiszter — 
mint jelentik — szakértőkből álló bizott
ságot küld ki Németországba, hogy a 
német valorizációs törvényeket és ren
deleteket behatóan és részletesen tanul
mányozzák. A bizottság rövidesen útnak 
is indul.

Magyar kir. udv. szállító 8 j Magyar kir. udv. szállító

Alapittatott 1850 ttPwHRw IV ■ Alapittatott 1850

Értesíti igen tisztelt vevőit, hogy
J. SEMLER

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

Maradékok mélyen leszállított árakon!
Frakk- és szmokinskelmék 
a legnagyobb választékban!

FOttzlet: Bécsi ucca 7. (Deák Ferenc ucca sarok). Fióküzlet: IV. Koronaherceg ucca 9. szám
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Nary a külföld érdeklődése n tavaszi 
áruinintavásár iránt. örömmel re
gisztráljuk a Budapesti Nemzetközi 
Árumluíavábár vezetőségéőtl kapott ór- 
tesítést, melyből kitűnik, hogy a külföld 
érdeklődése u hazánkban 10 év után 
először tartott nemzetközi áruminta
vájár megnyitása iránt, nem várt ará
nyokban bontakozik ki. Az árumintá
vá sár vezetősége Ausztria, Csehország, 
ltoniánta és Jugoszlávia részéről meg
állapodott abban, hogy úgy ezen álla
mok régi, mint, az általunk Nagy-Ma- 
gyarországból ezidfíszorint megszállott 
réHzeíből a vásár tartamára 50%-os 
üWfodméuyt nyújtanál: a vasúti sze
mély- és áruforgalomban. Ugyanilyen 
kedvezmény létesítóso ügyében folynak 
tárgyalások Olaszország. Bulgária, Tö
rök- és Görögországokkal is és o tárgya-: 
Tüsök is már befejezés eelött állanak. 
Tekintettől a vásár iránti nagy érdek
lődésre és arra, hogy mód nyujtassék a 
távolabbi vidékokröl jövő kereskedőknek 
és iparosoknak is az árumintavásúron. 
illetvo u kiállításon való részvétel biz
tosítható legyen, a f. évi január hó 
31-ében megszabott jelentkezési határ
időt olörelátutólag f. évi február hó 
16-ig fogja meghosszabbítaja.i.

A pénzügy ni'niszter 11 évre 
visszamenőleg megállapította az 
aranykorona szorzószámát. A, kü
lönféle pénzügyi hatóságok régóta 
panaszolják, hogy a közönség telje
sen tájékozatlan az aranykorona 
értékviszonyának alakulásáról, fő
kén 1 az elmúlt évekre vonatkozólag. 
Erre pedig az adó és illeték kiszá
mításánál föltétlenül szükség, van. 
A pénzügyminiszter most körren
deletét adott ki, amelyben az 1914. 
évig visszamenőleg megállapította 
a papír- és aranykorona egymáshoz 
való viszonyát minden hónapra és 
kiilöi megállapította az évi átlagos 
aranykorona szorzószámát is, ame
lyek a következők: 1914-re 1, 1915-ro 
1.25, 4916-ra 1.60, 1917-re 2.20. 1918-ra 
240. 1919-re 9.20. 1920-ra. 48, 1921-re 
85. 1922-re 280, 1923-ra 3500 és 1924-re 
15.000.

Fővárosi kereskedők látoga
tása a Gutímann és Fekete kötszö- 
v öt f űrügy árban. Az elmúlt napok
ban a fővárosi detail kereskedők 
egy csoportja Dán Leó és Neustadt 
Miklós vezetésével megtekintette a 
Guttmann és Fekete cég kötszövött- 
áru.gyáruk ahol a látogatókat Fé
kéé Jenő, a gyár tulajdonosa fo
gadta. s a társaságot csoportokba 
oszt va, részletesen bemutatta a gyár; 
működését. A két hatalmas, kitü
nően megvilágított és teljesen mo
dern berendezésű gépterem közül 
az elsőben kötött kabátok, ujjasok, 
mellények, blúzok ób sálak gyár
tása folyik. A legújabb típusú gé
nek között számos olyan van. ame
lyek Magyarországon ma még csak 
itt találhatók. A gyár három iroda
terme ez alkalomra pompás kész
árukiállításra volt átalakítva, s 
egész kis divatrevűt rendezett a vés 
■ze tőség a látogatók ti sztéléére. A 
Jáogatás végeztével a fővárosi ke- 
reskedők ismételten köszönetüket 
fejeztek ki Fekete Jenőnek a szives 
vendéglátáséi t és kalauzolásért.

A fuvardíjul tclezős határidejének 
íneghomabbítása. A fuvardfjhiteleket 
n kormány osak egy hónapra engedé
lyezi. ami a fuvardíj-hitelügyletek lebo- 
jiyolításút rendkívül nehézkessé teszi és 
meg is drágítja. Amíg békében a fuvar- 
dijhif.leket ti hónapra nyújtották és o 
.kamat ns Osztrák-Magyar Bank kamat
jába felének felelt, meg — addig most 
az egyhavi fuvardíjhitelt a jegybank 
kamatlábán felül ó százalékkal számí
tott kaniattnJ nyújtják. A kormány az 
érdekeltséguok a fnvardíhjitel határ- 
Hej. felemelése iránti kérelmét azzal 
nímítottu el, hogy nem hajlandó olcsó 
hitelforrást nyújtani a szállítóknak. Ez 

•”'z elutasítás annál kevésbé indokolt, , 
mert hiszen a szállítmányozók nem ma- 
■ ik használják fel a fuvnrdíjhitoleköt, 
hanem továbbítják a szállító kereskedők
nek és ipari vállalatoknak. Értesülő- 
Mink szerint a fuvardíjbitel ügyében je
löniig is folynak tárgyalások és a pénz
éé ymiivs-zter hajlik is az érdekeltség 
1 reiine fele - a kereskedelmi minisz- 
i rinri azonban nem akar hozzájárulni 

1 f' díjhitelek határidejének feleme
léséhez.

Nem kell vfxumdij a prágai tavaszi 
vásárra. Prágából jelentik, hogy a ta
vaszi vásár alkalmával a cseh köztársa
ság’ határait, a víznmdíjak lefizetése 
nőikül a vásári igazolványok alapján 
március 12től április 8-ig lehet átlépni. 
A vásári igazolványokat a cseh diplo
máciai képviselet, bélyegzőjével kell el
látni. Minden külföldi vásárlátogatónak 
Usehországból való elutazása előtt a 
prágai vásár irodájában vagy a vásár 
tartama alatt a kiállítás helyén legiti
máltatni kel! ezt az igazolványt.

— 100 kényszeregy esség. Január 
elseje óta az ország különböző tör
vényszékeinél 100 csődönkívüli 
kény szere gyessógi eljárás indult 
meg. A válság méreteit jellemzi, 
hogy a januári kényszeregyességek 
száma több mint fele a tavalyi 
egész évinek.

A Tojáskereskedők Egyesületének vá
lasztmányi illése. Február 5-én, csü
törtökön délután 5 órakor a Tojáske 
reskedők Egyesülete választmányi ülést 
tart, amelynek napirendjén a forgalmi
adé reformj a,az élelmiszerkorefikedelem 
helyzetének megvitatása, a rendes évi 
közgyűlés előkészítése, valamint, szak
mai ügyek szerepelnek.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség hivatalos lapja

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

ÓVA S
Tudomásomra jutott, hogy cégem 

nevével és rosszul hamisított bélyeg
zőjével visszaéltek. Saját érdekükben 
figyelmeztetőm tehát a velem üzleti 
összeköttetésbon állókat, hogy csupán 
György fiam és Schuster Henrik 
tanulóm jogosítottak részemre árat 
rendelni, vagy átvenni. Minden meg- 
rondelölapon a régi bélyegzővel, vagy 
a inagam, vagy fiam aláírásával van 
ellátva.

Nemes Antal
Budapest, Nagymező u. 38

Welncr Mátyás divafáruházában 
vidéki kereskedők és konfekció-árusok finomabb 
szövet-, selyem- ós mosókelmcsziikségletükrt kisebb 
méretekben is nagybani árban szerezhetik be: 
Budapest VI, Andráasy üt 3. szám

Csomagolópapiros 64

LÉVAI SANDOR
< papírnagykereskedés ében,

Tc'lefén: Budapest,
199—00, 180—IS VI., Andrása?--üt 35

ISCNHObL-PASZTAl
> GYÁRTJA SCHMOLL ÉS í

KALLÓS RT., BUDAPEST uraJ 
hSÍB V. VÉSŐ ü. 7. TEL. 31-18 U

Budapesti
Nemzetközi 

Vásár

Beck Vilmos és Fial 
gyxpJü*rugyáral

Grosu — Mesorltsoh

Emerich Ditö Hnmpoleo

Iroda:
Bécs VJ, Kirschengasse 25

BOohlar Zsigmond és Társa, Budapest 
Gyors-, teher- és gyiijtöforgalmak 

TELEPEK:
Wien, L, Bibcrstrasse 8 — Brlin, Da- 
vadolni 6. — Warnsdorf, Cári Wagner- 

strasse1925. április hó 18-27.
Rendezi a

Budapesti Kereskedelmi 
ás Iparkamara.

Európa összes nagyobb városaiban külképviseletek 
Kedvezménye* utaz** é* vízum 

LahSaklulalá*
Felvilágosítás a vásárirodánál:
V, Szamara ucca 6

Relfzer Emil
VJ. StorUíat, Uníttr hVn 4, aasdm

KLINGER IG.
gyaplúszöwet-gyáralnak:

Neustadt an dér Tafelfickte 
i. B. Jungbunzlau i. B.

Kratzau i. B. Dalowitz i. B. 

vezérképviselete Magyarország számára
Béos, Zelinkagasso 4

weisz sAndor és róna 
Posztó- és bélésárunagykereskedés Budapest. 
V. WerUlat, Arany János ucca 22. izóm

GROSZ ADOLF
Posztó és kézmiiárn

33 nagykereskedése
Budapest, V, kerület
Vilmos császár út 12

Telefomzími 110—40.

1 Neurath Ignác
i»'K Budapest MM

QeutSEh ^ór és Fiai
Vilmos császár út 6 86

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Sztraw- 
árugyir. Posztó- és bélé,árak nagyban

> Porges és Társa Rt.
1 textilnagykereskedés Károly körút 19. Vezérigazgató 
| Wild |rnö. Igazgatók Baum Bér éa Sohonensoheln Béla

Pajor és
kedése Budapest V. Bálvány ucca 5. szánt

Alicnii, puszió-és lextilgyárak kép- 
■ í j viseleté: Budapest,
Alf re d V, XlMoa ucca »a

WARENH AUS VI EH
VI, NARIAHILFERSTRASSE 85-87 ft L EH
SObIDESTES, BlbblGSTES KAUFHAUS, WIEN

Réti Sándor és Tsa
posztó-és bélésáranagykercskedés, Károly korút 15

Holtzer S. és Fial
kézmiiárn nagykereskedés

Saját klkÉszítÉsQ fEhár-és nyomottam
Budapest, Zrínyi ucca 17 j p

Su$flr Árniin P0S2tö, p.tmul. é bílí 1 
ám nagvkerrakedtae. I< ,jta|

26 Legjobb minőségű 

férfi- és nSiszövetek 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

FRIEDMANN FARKAS 
divatáruháza VII., Király ucca 11. sz. 
Eladás nagyban és kicsinyben II

EibentchützS.Sándor 
szövetáru-nagykereskcdébc, V, Sas ucca 4. Legna
gyobb raktár az összes női- és férfiszövetekben

Donátit Jenő és Társa
Budapest, IV. Petőfi Sándor ucca M

S. addlngton &. Co Ltd 
londoni posziógyári 
cég vezerképviselöi

WelszH, Ármin Budapest, Károly kőrút'
13 (az udvarban). Gomb éa varrókellékek kereskedése

Fehér Géza, Budapest V, Nagy- 
korona ucca 24.

Telcfón: 129-98. 8ürg.-cún: Strumpffekete 

üuítmann és Fekete 
! Kötött-, szövött- és tricotárvk nagy

kereskedése. Harisnyák és kesztyűk 
11 saját gyártása. Különlegességek: 

Divatos kötött női kabátok, téli, 
ra nyári sportruházat, selyemkesztyűk 

és selyemharisnyák

Budapest, Deák tér (Ruker palota)

NÖi- és gyermek- 
fetölto áruház SBINERés KbINGER

Budapest IV, Kossuth Lajos u. 17 
Telefonsaim? József ti 1-54 101

Sugár Arnold 0^2 Buda
pest VTSas ucca 20. szám. Kendő-, zsebkendő- és 
d i val ár urfagy kereskedő. — Állandó dfls raktár

Epstein és Pfeifer
textiláru nagykereskedés, BudapestV, Sas u. 6

»ATLflSZ« Gyepié és Pamutáru Keres
kedelmi Rt Export-Import 
Budapest, Mérleg ucca 12

Pártos, Grosz és fsa nagykereskedés I
VI, Király ucca 8. Nagy választék: Libéria, rendőr- 
ségl, tűzoltó, közszallítási és kocsiposztukb.m

Pártollak • *«m< ipart I

Sctaríi is lirtiers
pamutszőwí- te MlteársMWkeresleúfií

A Budapest—Wamedorii
Pamutszövfigyár R.-Társ. 
egyedárusTtói lerakala. 
Budapest V. Zrínyi ucca 15 a



Budapest, kedd. TebruAr S. HÉTFŐI KAPló
| — Vasárnap este volt a riporter- 
1 bál. A farsang legnagyobb attrak
ciója, a szokásos Riporterbál, va- 

I sárnap éjszaka zajlott le a Műcsar- 
i nokban. Alig nyíltak meg a kapuk, 
máris százával osromolták a pénz
tárt és a ruhatárt. Szebbnél-szebb, 

; ötletesnél-ötletesebb jelmezek vo- 
1 nultak fel süni egymásutánban, 
| úgyhogy az előcsarnokban torló-
• dúst okozott az érkezők sokasága. 
A bálon a fővárosi közönség szine- 
java ott volt, de nem hiányoztak az 
előkelőségek sem. A rendőri zene-

, kar, Koczé bandája és a jazz-band 
muzsikájára szakadatlanul folyt a 

i tánc egész éjszaka. Általános jó- 
neueb-1 ^e^v’ mulatság, kacagás volt a bá- 

Országos'íon effész reggelig. A farsangi ki
rálynőválasztás a szokásos cere
móniák közt folyt le. A közönség 

i a reggeli órákig volt együtt. 
! — Politikai gyűlések. A lipótvárosi 
j kérész tény szocialista párt hétfőn dél- 
I után az ügyvédi Kamara helyiségében 
| gyűlést tartott. Elsőnek Griger Miklós 
| képviselő beszélt a zsidókérdésről és a 
i zsidó gazdasági impérium további ga— 
rá zdál kodásának meg ren dszabá 1 y ozását 
sürgette. Utána Szabó József nemzet
gyűlési képviselő, Bernolák Nándor volt 
népjóléti minszter és Koródi-Katona Já
nos intéztek erős támadást a szocialisták 
ellen. — A Kossuth-párt VII. kerületi 
szervezete vasárnap délelőtt az Inipo- 
riál-87állóbcli párthelyiségben népes gyű
lést tartott. Fenyvessy László elnöki 
megnyitója, után Batthyány Tivadar ki
jelentette, hogy a városi politikát párt
politika nélkül ma nem lehet csinálni. 
Hangsúlyozta, hogy a nemzeti haladást 
képviselő pártoknak össze kell fogniök. 
Szőke Sándor dr. felszólalása után Búza 

| Barna mondott súlyos kritikát a város-
• házi rendszerről, mely megöl minden 
fejlődési lehetőséget.

| — Szerelmi dráma a Dunapalo-
táhan. Hétfőn este 10 órakor véres 
szerelmi dráma játszódott le la

• a Dunapalotában. Az ott alkalma- 
i zott Király Mátyás 18 íves liftke- 
, zelő szerelmi féltékenység miaít 
1 mellbcsz^rta Adóm Bog*? X8 éves
szobaleányt és a gyilkc«wsg után 
felvágta erei-K A súlyosan sebesülteut^n

HÍREK
Szíunegyveirnillfós  

r’sal&s miau leíaLázlaUak 
egy tlrc’.'iíisiú

i Eélfői Napló tudósítój f.tól)
\ főkapitányságra több feljulculls ér- 

. tt Gally Gyula drogueria-lulajdonos
I n. A feljelentők csalás miatt kérték 

' ellen megidítani az eljárást. A fö- 
uip'lúuyságon Iváncsy József dr. ren

dőrkapitányra osztották az ügyet, aki 
beidéztette Gclly Gyulát. A kihallgatás 
Borán kiderült, hogy Gelly Gyula né
hány évvel ezelőtt kiköltözött Békés
csabáról Budapestre és az C.w—o-- 
Mnnkúsbiztosító Hivatal hamis bélyeg
zőjével ellátott igazolványon a Lakás
hivataltól lakást szerzett magának.

Gely Gyula a Horhy Miklós út56. sz. 
alatt nyitott drogériát azonban csak
hamar anyagi gondokkal küzködött és 
hitelek felvevésével igyekezett magún 
■gíteni. Kölcsöntt vett fel többek között 
nagybáyjától, Gelly Mihálytól, aki 88 
mliüót kölcsönzött, míg Csényi Imre 
40 millió, Merza Márton pedig 22 millió 
koronát kölcsönöztek. Lejáratkor Gelly 
nem tudott Űzetni, mire a hitelezők üz
letére akarták betáblázni a kölcsönt. 
Kiderült azonban, hogy bár Gelly szó
belileg áruraktárát bocsátotta fedezetül 
Csényi Imro és társainak, időközben 
máshol i sfelvett kölcsönöket éBCsdnyiék 
kijátszásával azokat .tábláztatta be.

tv *ncsy József rendőrkapitány a kc- 
res/.tkérdésck alatt beismerő vallomást 
tett Gcllyt hielezői csalás és közokirat
hamisítás miatt letartóztatta.

kedélyek lecsillapodtak. A lakosság már 
ismét megnyugodott. Valótlan az a hír
adás, hogy a városban egy ház mennye
zete leszakadt és hogy egy asszony sú
lyosan megsebesült volna.

— Széchenyi-ünnep a
Kaszinóban. A Nemzeti 
február elsején este fél 8 órakor, . . .
tartatta meg szokásos Széchenyi-1
lakomáját. Az emlékbeszédet a "" 
Széchenyi-serleggel kezében gróf 
Somssich László mondotta. Az ün
nepélyen Horthy Miklós kormány-, 
zó, Albrecht és József főhercegek 
resztvettek.

— A miniszterelnök hétfői ebédje. 
Bethlen István gróf miniszterelnök és 
I* dóságé, Bethlen Margit grófnő, hétfőn

de ebédet adtak, amelyre hivatalosak 
oltakt nagybányai Horthy Miklós,Mv- 
•arorszúg kormányzója és felesége, 
ulky Károly gróf, Klebelsberg Kunó 
róf, Vass József miniszterek, több kor
mánypárt: és ellenzéki képviselő.
— 16.500 

elsőrendű 
i :sztokat, 
i. elméket,

Nemzeti 
Kaszinó

— Ujabb földrengés Egerben. Egerből 
jelentik. A földrengés a szombatról va
sárnapra virradó éjjel megismétlődött. 
Az első gyöngébb földmozgást, amely 
egynegyed tizenegy órakor volt, csak
hamar követte fél tizenegy órakor egy 
erősebb földmozgás. Negyed egy órakor 
ismét erősebb földlökés rázkódtatta meg 
a várost. Több házban megrepedeztek a 
faluk. Reggel fél öt és fél hat órakor 
ugyancsak földrengés volt észlelhető. A 
városban a rengések nagyobb károkat 
okoztak. Ugyan egyetlen ház sem omlott 
össze, de néhány annyira megrongáló- - , -
dott, hogy a lakókat ki kellett telepi-, R^',\skóríhazb? . "““'‘ff-
feni. A polgármester segélyakciót indi- lak, Mátyást pedis bekötö
zött a hajléktalanok számára. A lakos- zós után előállították a főkapitány
áig az éjszakai földrengés miatt nagy ságra, ahol őrizetbe vették. 
Izgalomban van és ujabb földrengéstől '. _ Az Erzsébetvárosi Kör elleni mc- 
tart. Az éjszaka folyamán ujabb föld- rénylet miatt elítélt Radó Józsefet Ceg- 
lökések nem jelentkeztek.^ A Jölzaklatott lédre szállították. A büntetőtörvényszék 

| az elmúlt héten kézbesítette ki az 
i ügyészségnek és a védőknek az Erzsé
betvárosi bombapör ítéletét, amely több 
mint száz nyomtatott oldalra terjed. A 
védőknek, valamint az ügyésznek a ki
kézbesítés napjától számított nyolc na
pon belül van joguk írásbeli felebbe- 

' zéseiket beadni. Márffy — úgy halljuk

1 nek tekintendő írásbli dolgozatát, de 
ettől függetlonttl a védő is bonyujtja a 
saját felebbezósét. A pörbea — mint is
meretes, igen súlyos büntotést kapott a 
fiatal Radó Józ.sef — aki a nyomozás 
kezdetén igen terhelő vallomást tett 

j vádlottársaira, de különösön Márffy 
! József ellen. Radó ügyében pár nappal 
ezelőtt érkezett lo az igazságügyminisz
térium rendelkeézso. amely arra utasí
totta az ügyészséget, hogy Radó Józse
fet a Maróuccai ügyészségi fogházból 
azonnal szállítsák el a ceglédi fiatal
korúak fogházába. Vasárnap délelőtt 
vonatra ültették s esto már meg is ér
kezett a ceglédi fiatalkorúak foghá
zába.

— Terézváros! kereskedők és Iparosok 
szervezkedése a községi választásokra. 
Vasárnap délelőtt Ledermann Mót 
elnöklésóvcl a Terézváros négy vá
lasztókörzetének kereskedői és ipa
rosai szervezkedő gyűlést tartottak 
s azon szinte teljes számmal reszt
vettek a helyi kiskereskedő és kis
iparos szervezetek elnökségei, akik 
egyhangúlag bejelentették a moz
galomhoz való (

koronás egységárban áruéit 
divatflanollokat. se’yomba- 

ingzefíreket., fehér függöny-
......... deléneket és bretonokat a 

Fenyves Rt. mind á négy áruháza. Kál
vin tér 7.” Koronaherceg ucca 8. Ká
roly körút 9., Károly körút 10.

Macáit, Ntck, 
izönyBSíi!

ButorszüvetEk príma brokátok 230 ozor

Vágó ésTáirsíz 
hárpttos táeLPéfaefc üxieté^en

IV, Kammermayer Károly ucca 3 
(Központi Városhíz épületéber)

poó- 
S atmári Mór cikke, 

ft<uumuuá v<*jv — »vioua, nuvuutvK, ismertetések
Gergely Ignác, Weisz Lipót, Bendig t változatossá a februári számot.

SZ&HQRVQSi <ér-^él nemltetqpHi 
tZáST SALVARSAN-OLTAS. — Rendelés egész nap 

KAkóczi-út 32. I. cm. 1. Rókussa1 szemben.

írásban fogja közölni s 
vette, hogy az Országos 
és Iparos Szövetség a 
ki mélyítése céljából e

I
I

fekete-

Gergely Ignác, Weisz Lipót, Bengid' 
Gusztáv, Petai Andor és többek 
felszólalása után Feleky László rö
viden ismertette a programmot, 
melynek részletes letárgyalására 
szükebb bizottságot küldtek ki. Vé
rül elhatározta az értekezlet, hogy 
kívánságait az illetékes pártveze-| 
tőségekkel 
tudomásul 
Kereskedő 
mozgalom 
hó közepén nagygyűlést rendez.

— Lédererék ügyében e héten meg
kezdik n vizsgálatot. Bubiis Jenő dr. 
vizsgálóbíró mint érte, ülünk, a héten 
hozzá fog p Lédoror-ügy szereplőinek 
kihallgatásához. Már szerdán részlete
sen ki fogja hallgatni Léderer Gusztáv
áét és Léderer Sándort, akiknek min
denre kiterjedő állításait szóról-szóra 
jegyzőkönyvbe kívánja vétetni. Minden 
körülmények között szükséges lesz, 
hogy Léderer Gusztávot is kihallgas
sák és ezért gondoskodás törétnik, hogy ( i/oxi-vpc-öuz 
T.éderert a Murgit kőrútról átkís^rjék iM 
a Markó uetóba. Értesülésünk szerint;n icfA.surjoí vén Simeon áttörte ma- 
katonai hatóság nem támaszt semmiféle - - —
nehézséget az átkísérés ellen.

— Borzalmas hóvihar 
New-Yorkban, mint

mára

— Gyertyaszentelő Boldog s-. 
Béth-Sába felöl felgyűlt, a f:.-er 
mentumon <J2 első csillog. . ’ 
centrumban fölbúglak a tubái. őr
séget váltottak a tereken A szentély 
előtti téren is áthaladt vúlravctctt 
pilummal nehány katona. A szürkü
let lassan belopta magát a szentély 
oszlopos előcsarnokába, ahol a nyo
morékok, bénák és vének vártak 
alamizsnára. Egy fiatal................
szakállas pap tartotta fenn a vén

edet néhány templomszolga segítsé
gével, A hívők csoportosan szállln- 

' góztak az esti imához. Lent a téren 
végi gkocogott egy szamár, melyet 
egy férfi vezetett; — a dávid nem
zetségben József volt, az ács. A sza
már nyergében egy asszony ült, 
kisdeddel az ölében. A templom 
előtt az ács lesegítette az asszonyt, 

. aki negyvennapos egyszülöttjét 
az Urnák ajánlani. Végigmentek az 

! oszlopcsarnokon. Az alamizsnások 
i moraj támadt. A

gát a soron, elállta útját a szentély 
felé igyekvő asszonynak:

— Engedd látnom a gyermeket,., 
, — mondta.
i Az asszony jóságos mosollyallib- 
bent ette fel a kisdedet takaró len- 

| vásznat, Simeon pedig leborult eléje 
és csókkal illette ruhája szegélyét.

— Ó, Uram, most már magadhoz 
bocsásd hív szolgád, mert íme, meg
adatott nékem látni az Idvezitőt s 
halványuló szemem előtt íme, meg
villant a Világ Világossága...

És a. bénák és nyomorultak ü 
tn/nd leborultak és hangos szóval 
dicsérték az Urat.

A felmorajló zajra a kisded köré 
sereglett csoporthoz sietett a ren-

_______ New- 
Yorkban. New-Yorkban, mint egy 
kábeltávirat jelenti, mára ismét 
rettenetes hóvihar dühöngött. A 
meteorológiai intézet mérései sze
rint 1900 óta nem volt ekkora hó
vihar. A vihar folytán a vasúti és 
telefonbeszélgetés csaknem teljesen 
szünetel, a városi villamos kocsi.» 
sem járhatnak. Csak a város köz
pontjában sikerült a forgalmat — 
ha csak néhány órára is — megin-; 
ditani. A külvárosokban három ■ 
métter magas hóhegyek emelked
nek. Számos jégtörővel kísérletez-, 
nek, hogy utat törjenek a kikötőbe.

— öngyilkosságra való rábírás miatt dezkedő pap. 
vonják felelősségre László Lászlót. A i . - -
leleplezett spiritiszta-szeánszok hírhedt 
hősót, László Lás:**>t, jngyilkosságra 
való rábírás miatt pénteken fogja fele
lősségre vonni a törvényszék. László 
László, aki p«>ári életben műszerész, 
1921-ben menyasszonyával, Krízs Emi- 
li.á£~i együtt közösen elhatározta, hogy 

_ őnf&^-kosságot *ognak elkövetni. Mi- 
...áa előre nr gíiMák búcsúleveleiket, 
szoW béreltek a ’ Lsegrádi ucca 3. sz. 
házban, itt lhaÉ'ro/.úk, hogy egymás 
hátának dőlve, w szivenlövi magát, 
úgyhogy a golyó átjárja testét és 
László László szívét is keresztülfurja. 
Kriza Emília színes festékkel pontosan 
megjelölte a szív helyét, majd 
elsütötte a fegyvert. A szerencsétlen 
leány nyomdán meghalt, László László 
azonban csakhamar felépült sérülései
ből. Az ügyészség ellene öngyilkosság
ra való rábírás címen vád íratott 
is. A tárgyalást február G-ikára 
ki a törvényszék.

— Fogházra ítélt gyáros. Relch 
szikvízgyáros, aki a saját gyártmányú 
szikvizét Artésia, Adria. Unió, Egyesült 
budapesti szikviz, Tátra, Első budai 
szikvizgyár és több jól ismert fővárosi 
szikvizgyár védjegyével ellátott szikvi
zes üvegekben hozta forgalomba, mi
után ily vétség miatt már több nagyobb 
pénzbüntetésre el volt ítélve, Brenner 
kir. büntető járásbiró 7 napi fogházra 
ítélte. Az Ítéletet a büntető törvényszék 
és tegnap Bakonyi Kálmán tanácselnök 
elnöklete alatt dr. Földes Árpád a pa
naszosok ügyvédének előterjesztése 
alapján a kir. Ítélőtábla is jóváhagyta.

A Rlmamurány-Salgótarjánl vasmű 
rt. közli, hogy a legutóbbi rendkívüli 
közgyűlése által jóváhagyott három 
millió dollár névértékű 7 százalékos 
kötvénykölcsöno az F. J. Llsman & Co. 
bankcég által a newyoiki piacon kibo
csátásra került s erős túljegyzések mel
lett teljes egészében elhelyezést nyert.

— A Múlt és Jövő februári száma, 
gazdag és értékes tartalommal jelent 
inog. Vezető helyen Csornoch herceg- 1 
prímás nyilatkozatát közli a zsidóság- I 
ról; Patay Józsf érdekes közleménye 1 
szentföldi útjáról, Vadász Tibor 
tikufi novellája, 

csatlakozásukat versek, novellák,

adott 
tűzte

Adolf

A béth-suriai Simeon csodát 
látott — felelték azok és az asszony
ra mutattak. A pap pedig nézte a 
kisdedet egy pillanatig. Azután vál
lat vont.

— Menjetek helyetekre mon
dotta és az alamizsnások meghu
nyászkodva húzódtak az oszlopok 
tövébe.

Az asszony pedig csak állt csön
desen a Kisdeddel karján és jósá
gos, szomorú, megbocsájtó szemmel 
nézett a fiatal papra — Kaifásra.

(S. P.)
— Elfogtak egy szélhámos kőmű

vesmestert A Kistemplom-utca 8. 
számú ház tulajdonosához beállí
tott Hollós Pál kőművesmester és 
építésznek mondva magát, ajánlatot 
tett, hogy a földszintes házra na- 

’ gyón olcsóu ráépít két emeletet A 
háztulajdonos kapott az előnyös 
ajánlaton és megbízta Hollóst az 
építkezéssel. Nagy összegeket ia 
adott át az építési anyagok beszer
zésére. Az „építész4* munkásokat fo
gadott, a tetőt le is szedette, közben 
többeknek lakást ígért az újonnan 
építendő emeletekre. Mintegy száz
millió korona előleget is vett föl 
ezektől. Mikor a szélhámos
ság kiderült, Hollós megszökött. A 
detektívek megtudták, hogy Hollós 
a napokban titokban visszatért 
Budapestre. Meglesték és elfogták.

Változások a faiparban. Mint értesü
lünk, a Hitelfa és a Ó-fa transakciója 
befejeződött, ötveu Hitel fát cserélnek 
ki egy Ó-fára. A Hitolfa részvényen 
kevés, do jó papírt kapnak. — A Hazai 
Faipar Rt. vezetőségében változás ál
lott be. Harstein Jenő végleg visszavo
nult a vállalat vezetéséből, helyét az 
Olasz. Bank Dobránszky Bélával tölti 
be. A belső viazálykodás megszűnése 
üdvös lehet e jelentős vállalat életében, 
ha az új vezetőség a nagy feladatra rá
termettnek bizonyul.I

teszik Hócipő 200 ezer kor, r*— - _
_____ 1

ISrcipS e.BCtfts ás javítás. VADASZ 
gumlUiam, Szerecscn ucca 50 (souterrain) 
Liszt Ferenc tér és Nagymező ucc • MBzOtt

Hibás paplanok 
felárban, rendelésből éa mindenféle vig. 
Hzamaradt pehely és vas fa paplanok ki
árusítását ki vételeden megkezdtük 

Sándor paplangyár
IV. kerület. Kammermayer ucca 1 szám 
(Központi Városháza)
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Kártyarazzia wolf I 
a Nemzeti Lovas és Viwó-! 

hiúbban
Vasárnap hajnalban a rendőrség 

razziát tartott a Nemzeti Lovas
én Vívó Club Csengeri uccai helyi
ségében.

Hajnali 3 óra tájban négy detek
tív, mintha ők is klubtagok volná
nak, bementek a termekbe és fi
gyelni kezdték a kártyaszobát. Né
hány perccel később egy detektiv- 
bsoport állított be. Egyenesen a já
tékszobába siettek és lefoglalták a 
bankot. Mindöszc 3 millió volt, a 
bankban. A pinkában pedig 300.000 
kpfjonát találtak.

Ezután megkezdődött a játékosok 
igazoltatása. A detektívek legin
kább arra törekedtek, hogy megál
lapítsák-, vájjon tagjai-e a játéko
sok a klubnál!. vagy pedig idege
nek. Mindenkitől elkérték a tagsá
gi igazolványt, akinél nem volt 
igazolvány, arról a klub névjegy
zékéből állapították meg rögtön, 
hogy tag-e. A játékosok valameny- 
nyien tagjai voltak a klubnak.

A leigazoltatás után a bakkasz- 
talt kocsira tették és elvitték a fő
kapitányságra.

Fi*acft — Smo^ing
IktSfcaHnxéa Jta eladds

Skalla Tntvirelc IV, Hajó a. 3. Tel. 199-04

Okírathamisításért letartóztattak 

egy miniszteri számvevőt
Aki hamis írásokkal

Néhány héttel ezelőtt egy Fehér \ 
István nevű ember dctektivállásra 
pályázott és bizonyítványokkal fel
szerelt kérvényét benyújtotta a J 
főkapitánysághoz. Mint ilyenkor 
szokás,a rendőrség kiküldött egy 
detektívet, hogy a pályázó személyi 
adatait ellenőrizze. A detektív 
nyomban megállapította, hogy Fe
hér Istvánt tulajdonképen Fehér 
Ferencnek hívják. A bemutatott 
születési bizonyítványának adatai 
pedig meg vannak hamisítva. 
Ugyancsak hamisan közjegyzői má
solatban becsatolt IV. osztálya 
polgári iskolai bizonyítvány is.

Fehér, amikor kérdőre vonták, 
bevallotta, hogy álnevet használt 
azért, mert büntetett előéletű. Fe
hér a nyomozás során megmondot
ta, hogy a hamis iskolai bizonyít
ványt másfélmillió koronáért egy 
Andauer Sándor nevű embertől 
vette. Andauer pedig bevallotta, 
hogy Fehér meg-rendelésére ő köz
vetítette a hamisítást Schréder Ká
roly miniszteri számvevőnél. Schré- 
dert, akit előállottak, beismerte a 
dolgot és elmondotta, hogy csak
ugyan ő hamisította meg a bizo
nyítványt, de mert félt, hogy a

akart detektív lenni 
huncutságára rájönnek, a hamis bi
zonyítványt elvitte Králik Árpád 
dr. közjegyzőhöz, aki erről hiteles 
másolatot készített, anélkül azon
ban, hogy sejtelme lehetett volna 
az eredeti gyanánt felmutatott bi
zonyítvány hamis voltáról.

A rendőrség ez ügyben okiratha- 
misitás büntette címén Feliért és 
Schrédeíj Károlyt letartóztatta és 
át kísérte őket az ügyészség foghá
zába. Andauert is kihallgatták. Az
zal védekezett, hogy az okmányo
kat nem ő hamisította, hanem 
Schréder Károly miniszteri szám
vevő, ő csupán közvetítette az ügy
letet.

Schrédert a detektívek behozták 
a főkapitányságra. A miniszteri 
számvizsgáló a hamisítást be is is
merte. A közjegyzői másolatot is ő 
készítette. A hamis bizonyítvány 
ugyanis nem volna egészen sikerült, 
úgy, hogy ne merte a hamisítási 
ügyekben járatos rendőrszemek elé 
juttatni, ezért Kralifc Árpád köz
jegyző jóhiszeműségét felhasználva, 
közjegyzői másolatot készíttetett a 
mit sem sejtő közjegyzővel.

Fehért és Schrédert beismerő val
lomásuk után letartóztatták.

Magyar* 
országon 

a leg- 
régiből 
MllSKOLA!

Lelkiismeretesen kltanH I
Nem kell reklám, mindenki tudja, hogy a. 
crszA? legjobb voxeUH (■offőxjel) tanít- 
ványaink fa Szili ksrtUnek M. Móg mindig 

a legolcsóbban tanítunk. 8
Levél válaszbélyeg ellenében.

Vll!., Tavasz. Wm/v/ÍM TeWoMíám 
mező-utca 8. MVlsJCEI7 Józa. 112.46,

DtvatflaneSI 
SelyembaM^Tí.
Ingzefir
Fehér fuggotsyketae 
Delén és breton

Gyop jűczövetoszSáty a
Kitűnő használati öltönyKelméK ............  85.000
Tiszta gyapjú öltönyKelméK....^................ ........ 109.150
Eredeti angol öltönyKelméK ..........  157.250
Raglánhelmélf, tiszta gyapjú...............................   160.000
Gabardin női rnhaKelméK........ . ..........  48.090
Gyapjú Kazán, minden színben.... ....... ............... 74.000
Kombinált öltönyKelléX«cjomag ..................... 185.000

(tartalmaz egy öltönyhöz szükséges bélésanyagokat)

Konfekctö-osztáfjir •
(csak a Calvin téri áruházunkban)

Kitűnő női téliKahát.............     593.000
Gyönyörű velour női Kabát m.......................... 900.000
Divatcsrftos aljai!...................................................... 89,700

SeSyem-osztáSy j
CsíKos selyem újdonság, báli színekben, 80 cm 59.200 
Tiszta selyem, 85 cm széles, minden színben ... 74.000 
Uberty-selyem ruhára, minden színben......... w 86.950
Crepe de Chine, nehéz, minőségű........................ 133.200
Selyem marocain, legdivatosabb minták........  133.200

Estélyi ruhaselymekben óriási válnacMk

Vászon-osztáty i
Fenyves mosott vászon és sifón17.060 
Bőrarős angln ............................................................... 21.000
Kitűnő alsónadrág Köpper — 29.600 
Bat’sztsifón, 83 cm széles......... 24.980
Batisztsifón, 180 cm széles .............    38.850
Lepedővászon, 150 cm széles.—45.350
Paplanlepedővászcn, 180 cm széles .... , 53.650
VászontörülKoző .....................19.450
FlaneH port őrlő..........................    16.650
Pohártörlő .............     ....... 17.580
EtKezőKészlet, príma damaszt, 6 személyes ...... 247.900

K3tött£ru«oszt6ly i
(csak a Calvin töri áruházunkban)

Női ha.isnyáX, minden színben........... .........  9.250
Kitűnő női harisnyáK dupla talp és sarokkal 23.000
Fátyol női harisnyáK........... ...................   37.000
FérfizoKniK, tartós minőség ..............................8.000

Téli triKóing, férfi vagy női ------- - -------------- 70.300
GyermeKszvetter, téli .....................................— 51.800
Féri! triKóKesztyú, bélelt ..........................  33.300
Női gyapjúzsemper, minden színben .............« 67.500
Női Kötött Kabát, gyapjú.......................   242.000

Hőifehő rnemft-osztály i
(csak a Calvin téri áruházunkban)

Női batiszt zsebKendő, azsúrral .....____ _ 8.000
Női nappali ing, azsúrral ............—............  36 000
Női nadrág, azsúrral ...................................  36.000
Női hálóing, azsúrral .............  86.000
Ing és nadrág batisztkészlet hímezve------------- 110.200
Batiszt szoKnyaKorobiné, kézi azsúrral ...............98.980
Vászon párnahuzat.....................................  71.830
Vászon paplanhuzat.....................................   196.100
Színes paplan, jóininőségű 316.000

Fériíf eBfiépnemnlí-os ztáBy a
(csak a Calvin töri áruházunkban)

Színes nappali ing, két külön gallérral......... ~~ 74.000
Flanell sport férfiing két gallérral 85.000
PiKémellű ing, fehér................—...... .................  107.300
Kitűnő hosszú hálóing.... .............    103.600
Hosszú alsónadrág, köpperböl..... .........— 68.150
Rövid alsónadrág, kitűnő minőség 43.480
Pyjama öltönyöK, nagy választékban -------...... 214.600

< 21/* 3 és 4 méteres

maradékok
■ tntitilct ncikiil a nnnusígre, rendkívül julántlos áron '

MtntáRaí
kívánságra készséggel küldünk



Budapest kedd, február S.

Mister Smoking
ntíjst azután mondjon valami érdekessé
get, mert a múlt héten megígérte.

— Mopdok, mondok, csak jól fi
gyeljen ide. Hát azt tudja, ugy-e, 
hogy Titkos Ilona, egyhavi szabad
ságot kapott Faludi Jenő vezér
igazgatótól, hogy kipihenhesse fá
radalmait, hiszen vagy két esztendő 
óta szakadatlanul játszik a Belvá
rosi Színház színpadán, ami prózai 
darabokról lévén szó, nem kis fá
radtságot jelent. Szóval Titkos az 
egyhavi szabóságot megkapta, de 
ugyanakkor kitűztek előadásra Ge- 
rardy uj darabját is, amelynek fő
szerepe eljátszására Makay Mar- 
gitot jelölte ki a vezérség és erről 
a Parisban tartózkodó Gauderát is 
értesítették. Erre, csodák csodája, 
néhány nap előtt levél jött, még 
hozzá ajánlott expresszlevél mosz- 
jő Gauderától, amelyben körülbelül 
azt irta a francia szerző, hogy ma
gyaros kifejezéssel éljünk: „Nem 
oda Buda, én csak Titkos Ilona kis
asszonnyal engedem darabomat el
játszani, mert őt már ismerem a 
képek után meg a kritikákból. Gau- 
défa kérgéé természetesen parancs
számba megy és így Faludi vezér 
Gaudera víg játéka helyett Fodor 
László viffjátékát tűzte ki bemuta
tóra, Gaudera víg játékát pedig el- 
halasztotta azokra az időkre, ami
kor Titkos Ilonának letelik a sza
badságot és hazajön Párisból.

— Mi van még a színházak körül?
— Az bperettszinpadoknak is 

megvan a maguk szenzációja: Serák 
Márta hazajön és a Városi Szín
házban eljátssza Lehár, Ferenc 
Bécsben és Berlinben nagysikert 
aratott 'operettjének, a Frasquita- 
nak főszerepét. Sárák Márta harag
gal ment el tőlünk és már nem egy
szer hívták azóta, h^aza, de Serák 
Márta vem jött. Igaz, hogy Becs
ben, Berlinben ragyogó sikerei 
voltak. Legutóbb a Pompadottr fő
szerepét akarták vele játszatni, a 
mikor, még úgy volt, hogy Fedák 
nem vállalja. Most atfbtán Sebes
tyén Géza irt neki egyé levelet szer
ződtetésére vonatkozóéin, amelyre 
Serák Márta azt felelte* hogy sen
kinek a világon nem jönne haza, 
de Sebestyén hívására jün és elfo
gadja a szerződést. A Frc&qüitát a 
Dolly követi majd a Várisi Szín
házban, a melynek címszerepét 
Vaály Ilona fogja játszató, ha az 
TJnió elengedi. Ha elenged5.„ de nem 
nagyon akarnak neki adni útleve
let a Tisza Kálmán lédre. AJlitólag 
a Blaha Lujza-SzlNházban jtm egy 
francia operett, a Szulamith után, 
amelynek főszerepe Vaály Ilonáé.

— És a fíuttykay operett?...
— Az a Király Színházban jön, 

de egyelőre még csak az bizonyos, 
hogy a három főszerepet Kosáry, 
Király és Bátkay fogják játszani. 
A negyedik szerepet, a szubrett 
szerepét egyelőre mtig nem merik 
odaadni. előbb békésem el kell in
tézni a szubrett-kétdés nagyfon- 
tossdégu problémáját. Úgy áll a 
helyzet ugyanis, hogy* erre a dí
szes szerepre két pályázó van: Hor
thy Hanna és Somogyi Nnsi. A jog 
a Honlhyi Hanna, oldalán van, neki 
ugyanis ígérete van arryz, hogy a 
kél. Blaha Lujza-Szinházbeli sze
rep után egy szerep a Király-Szín
házban jár neki. Somogyi Nusi pe
dig azt vitatja, hogy ő a Király- 
Színház tagja lévén, a szezonban 
legalább egy szerep dukál neki. ott. 
ahová szerződött. Bölcs S alanton 
az, aki ebben az ügyben igazságos 
ítéletet tud mondani. Eddig az a 
helyzet, hogy a hétfői Jelentés sze
rint Horthy Hanna, a kedtft jelen
tés szerint Somogyi Nusi lesz a 
„Csúszó mo apród-ja** citnü operett 
második primadonnája.

— És Király/ Ernő...
— Király jól van és örüL, hogy 

ismét régi sikerei színterén játszik. 
Azt persze tudja, hogy a minap

Beöthy Lásx/ót 
kinevezik országos iszinészeti

A kultuszminiusztériumban elter
jedt annak a híre, hogy Beöthy 
Lászlót, az Unió elnökigazgatóját 
kinevezik országos színészeti főfel
ügyelővé és a kinevezés után eré
lyes kézzel hozzálátunk a vidéki 
színészet rendezéséhez.

Beöthy László a kultuszminiszté- 
rériumnak mérhetetlen szolgálatot 
tett azáltal, hogy kidolgozta annak 
a programmját, amelynek segítsé
gével végre rendezni lehetne a ma- 

| gyár kultúra régóta fájó kérdését, 
i a vidéki színházak ügyét. Beöthy 
| programra jának tudható be az a 
néhány nap előtt kelt miniszteri 
rendelet is, amelyet a miniszter a 
törvényhatóságok első tisztviselői
hez küldött és amelyekben az van,

nagy kibékülés volt, a Király-Szín- u határon a finánc megszólította: 
házban, ahonnan évekkel ezelőtt ( 
Kosáry *Rátkay miatt ment el, aki 
abban az időben bizonyos ellensé
geskedést mutatott 
szemben egy másik primadonna ér-1 
dekében. Király akkor szolidaritást rult, mert hót bizo.viw 
vállalt partner nőjével és ő is ott-\ hat pár vadonatúj 
hagyta a róla elnevezett színházai.' lycmharisnyja volt lábán. ____
Azóta sok-sok esztendő telt el, vál- volt minden slrós-rr.v fis, kérés, kő- 
toztak az idők, teltek-mullak az nyürgéi 
évek és most, hogy Király újból ’ 
visszatért a Király Színházhoz,
megbékélt Rátkay Marcival.

— Mi van a Nemzeti Színházban?
— Most, egyelőre csend.. A Heves i 

centennárium vagy mit is mondok, 
a Jókai-ünnepségre szinrehozolt 
Hév esi-színmű, az „Egy 
nábob** igen jól sikerült, a közön- Szinhó. 
ség sokat tapsolt a színészeknek és 
a. szerzőnek, azután szépen haza-' 
mentek és hogy mindenki eleget te
gyen a Jókai iránt való kegyelet- i 
nek, odahaza elolvasták az igazi 
Jókai-regényt, az „Egy magyar ná-, 
bob**-ot.

— Hát miért nőm az 
hozták színre, amit 
Mór irt?

— Ezt nem hídja? Azért, mert a ' együtt.
Nemzeti Színháznak nincs „Arany-\ ^efjyen, a többit
ember**-c Kürthy József eltávozása i -
miatt s a rövid idő 
lehetett egy Tintán 
löt találni.

— Ve hallom már
Kürthynek?

— Igen. A jövő hónapban fellép 
a Nemzeti Színházban Palágyi La
jos volt vidéki színházigazgató, ki
tűnő színész. Ha. fellépése sikerül, 
akkor Kürthy József helyébe ő ke
rül, felesége, Geguss Margit, az 
igen tehetséges drámai művésznő 
pedig egyik drámai magánszinhá- 
zünkJwz szerződik.

— Valami pletykáért könyöröynöm 
kell?

— Dehogy is kell. Még kérni sem.
Mindent elmondok magamtól. Szó- ____ __
val hát? a minap egyik színész- Rzinházhan. .............
nőnk külföldről hazafelé tartott és I Kabog, GelléTt, Makláry.)

Újjászervezik a vidéki szinéauctet

! hogy a vár ‘4 Kl’k, községek kötelesek 
[mindent el kft vetni a nehéz sorssal 
i küzdő vidéki’ .SRiuházak támogatásá- 
’ ra. Ugyancsak Beöthy László foly
tonos sürgess i'uiek tudják be azo- 
í kát a tanácskywaásokat is, amelyeket 
most a Uu’A'uszminisz tóriumban 
folytatnak a 't iiléki színészet meg
mentésére.

Beöthy Lászlu ismert energiája 
egészen bizonya .a;, hogy rövidesen 
rendbehozza ezt az ügyet, amely 
ma már végső uiitádiurnába jutott, 
hiszen ha rövidé* len nem érkezik se
gítség, a vidéki Mitvnházak, a kultúra 
várai összeroppapínak. Úgy hirlik, 
hogy Beöthy 1 iiszló kinevezése 
tuáii azonnal ma gkezdi működését 
a kultuszminisztériumban.

* Egy polinéziai király a hőae ifj. 
aai zes, izgul inakban gazdag szín

müvének Az idegen-nek, amely merész 
kézzel ragadja inog a nagyvárosi élet 
legmaib problémáit Több világrész 
furcsa emberei jelennek meg egy lélck- 
zotfojtó cselekmény keretében. A Re- 
naif.snnce-szinház szenzációs színészi 
alakításai közt első hélyen áll Somlay 
Arthuré. Egy csodálatosan emberi em
ber az európai élőt zsib vásárában. A® 
idegen: Szamoa-sz’get elű.Ött királya, 
aki a zűrzavaros Páriában is becsületes 
hittel hitt ideáljait keresi. Mellette 
Holló Klára — a színház új tagja — 
cffy francia leány: az európai asszony 
minden vágyával, bűnével, a természet
ül elszakadt nagyvárosi nő. Táray Fe
renc egy fáradt spleenes francia új
ságírót játszik, míg Harsányt Rezső 
egy delamerikai mulatságos szerepében 
az egészséges és diadalmas embertípust 
mutatja be. Makláry Zoltán egy letört 
zeneköltő megható szerepében fog új
ból jelentékeny alakítást nyújtani: fiá
nak, egy érzékeny datal hegedűsnek 
protréját podig Raló Elemér rajzolja 
inog. Réth Marianna örökflatal párisi 
asszonya. Vértes politikai ágense emé
sztik ki e színes figurák galériáját. A 
Ronalssance-színház a darabhoz méltó 
külsőségekkel, Simon János György 
szokatlan díszleteivel, Somlay rendezé
sében, mulatja be Az idegen-1 pénteken, 
febrnár 6-án. A darab másodszor szom
baton, harmadszor vasárnap kerül 
színre.

— Van-e elvámeh^Ni valója?
— Nincsen, — falaté a művésznő.
— Hál a hat pár iclycmharisnya, 

léosáryval ami a. lábán van?
— Szegény művén.^9Jiőnk irult-pi- 

t mi tagadás, 
.gyönyörű se- 

Hiába

Renaissance Színház
I

Idegen
ifj. Gani Mózes színműve. Főszereplő: Somlay firfhnr

pénteken eföszün

* Egész, héten Király Ernő énekli a 
..Marira grófnő” férfi főszerepét a Ki
rály Színházban, ahol Kálmán Imre 
diadalmas operettjo minden este táblás

, házak előtt arat premiérsikert. — Va
sárnap délután Zerkovitz Béla páraJa- 

j nul népszerű „Arváoská“-ja.
* A romantika kék virágát, a magyar 

.falu piros muskátliját fűzték szinpom- 
I pás csokorlia a .Juhászlegósy, szegény
juhászlegésy” szerzői, Török Rezső és 
Magyar László, akiknek nagy érdeklő
déssel várt új darabját február 6-áu 
pontokén mutatja be a Városi Színház. 
A kedves és doüs énekes játék sikolyét 
a rendkívül érdekes librettón s a frlsF, 
tüzesen magyar muzsikán kívül garan
tálja a színház pazar bőkezűsége, amely 
a csillogó színpadi kiállításban s a 
fényes szereposztásban egyaránt meg
nyilvánul. Viyh Manci Dajbukát lloua, 
Sziklai/, Cselcnyi, Hortj, Szirmay kitűnő 

az újdonságok minden friss 
magyar zamatét és jóízű 

vidámságát érvényre juttatja.

l
a finánc elő vezette a vám

liszt elé, aki azonbá V kijelentette, 
hogy a művésznőknek: a selyemlia- 
risnya elsőrangú ^létszükségleti 
cikk s mint ilyen, teli .thelő
csempészárunak.

— Ez már derék dolog fabsa.
— No de az sem -utot\'(% hogy llát- 

^ogyar Márton a minap feyitjárt a Vá- 
irodájában^ ahol ösz- 

szetalálkozoi t Sziklay 
Szikla// mosolyogva szüliJota 
Rátkayt.

— Ejnye, édes MarciCeám, 
nem a, kenyeremre törszi?

— De. majdnem. — felőle Rátkay 
—, mert azért jöttem, hwgy meg- együttese 

„Aranyember“-t mondjam, Sebestyénnke, a revüt érdekességét, 
vaWsdífbon Jókai csak akkor engedem ót. ??A ha te

■ feltétlenül játszol abban velem
együtt.

•Józseffel, 
meg

csak

miatt már nem 
Mihály-szerep-

lesz helyettese

majd a jövő héten mondom el.
— Szerelem, válás, semmi?
— Dehogy/ nincs. Ilyen <öt> akad 

minden héten. Egyik igen ftónevil, 
tehetséges művésznőnk, aki. azon
ban nemcsak tehetségéről,ha vem a 
szépségéről is híres, válik kiié földön 
tartózkodó férjétől. És mit gondol, 
mi a válás oka. Az előkelő bank 
igazgatójának fia, aki jelenleg 
szintén külföldön tartózkodik. Re
mélem a lakodalomban laAálko-

még néliúny 
napig a 
Kamarában

az ombvrlelkü 
kutya filmje a 
Kamazéban

* A Waterloot csata e héten kedden 
és szerdán kerül színre a ReimisMince- 

----------- - ((Illosvny Rózsi. Somlay,

rPÖiaNegrUNormaTaimadge
| egy műsorban az idei szarán szenzációi \

lOrlon-IMm___________________Prológ: SOMOGYI NUSI

Corvin Színház: Az arab
Tombol* alker! Fél 7 éj 9 érakor

* Krtaáutóni legközelebbi előadása 
hóluap, szerdán este lesz a Városi Szín
házban, Alpár Gitta, az Operához mű
vésznője, Vigh Manci, Sziklay, Galetto, 
DArrigo, Szirmay együttesével.

* A „Postás Katica" 5H-ik előadása 
hétfőn este lesz a Blaha Lujza Színház
ban, amely a „Szulamit" premiérjélg 
minden este Zcrkovitz—Harmuth dia
dalmas operettjét játssza.

* Szulamit a Blaha La.1za-S7.inházban.
Pénteken, február (i án játsza előszói* a 
Blaha Lujza-sziuház Uoldfadou világ
hírű keleti daljátékát, a „Szulanut“-of. 
Páratlan éredklődés előzi meg a Blaha 
Lnjza-s-zluház premiérjét, a „Szulamit” 
jegyeit előre is olyan tempóban vásá
rolják, ami csak a kivételes sikerek elő
hírnöke szokott lenni. A szerelem keleti 
dalai és táncai, ,,Szulamit” forró legen
dája, a Blaha Lujza-szinhár. gazdag disz- 

i letel és festői korhű jelmezei szolgálnak 
a páratlanul szép és liralan meleg bib
liai történet keretéül. Pntay Matild és 
Déry Jenő operaházi tagok, Hanunth 
Hilda. Nádor Jenő, Borosé Géza, Tiba- 
nyi Béla, Rótt Fereno az előadás díszei. 
A táncok koreográfiáját R. Szcntpál 
Olga szerezte és tanította be, előadják 
R. Szentpál Olga ós Mirkovszky Mária.

1Még három napig

Helena elrablása
Trója pusztulása

—j
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A Royal Orfeum februári 
szenzációs műsora

A Boyal Orfeum igazgatósága, épen 
agy, mint az előző hónapokban, most is 
fényes műsorral kedveskedett közönsé
gének. A legtökéletesebb és legpompá
sabb artista számokból olyan nagysza
bású előadást produkált, amelyhez ha
sonlót még u régi, békeévekben is csak 
nagy-nagy ritkán élvezlr Hűnk. A mű
sornak különös erőssége, hogy elejétől 
végig hihetetlenül humoros és kacag
tató. Az előadás központjában Grock. 
y zénebohócok koronázatlan királya áll. 
a ki közel egyórás szenzációs műsorával 
teljesen meghódította a közönséget

A legünrepeltebb varieté-start üd
vözölhetjük e kivételes thertségü művész
ben, kinek vendégjátékát a Royal-Or- 
feum igazgatóságának csak nagy áldo
zatok árán sikerült megszerezni. Grock 
játéka után a 6Ürü taps meleg csője 
veri a színpad földjét. Jól tudjuk, hogy 
a legrövidebb idő alatt a budapesti kö
zönség egyik legkedveltebb éa legismer
tebb artistája lesz, akinek mókái hosszú 
idielg élni fognak a publikum einlékezc-1 
tében. _ í

A műsor többi számai és Prof. Ru-, 
dolfl citera-művész, Lcigh Bros tréfája, 
a strandon, Alaska nőimitátor csodás 
táncai, Dénes Oszkár pompás magúnszá- 
ma, Fritchie, az uj háziszolga, André és 
Danisé modern táncai, Lee,

bér és Peatzold kerékpáros csoport mind 
az artistaművészet tökéletességét nyújt
ják. A műsor nagy sikert aratott.

SPORT
m FF

A viáték Mpíosó- 
sportifána& ünnepe 
/íz orsxÚÁf — A
.f.ebrecei'iii fíe.un 'r pompás szereplése — n ví- 
jfJífí hevUlete R: vors- .'epsertyét JVyit/af nnerte
„A legjobb ifjúsági b£i 'kozó“ címéért versenyt a nyugoti kerület nyert meg. 

rendezte meg a Nyíren 'lázi Torna- és A dicsőségben Kaposvár és Pécs fiai 
Vívó Egylet vasárnap C4 szagos birkózó- osztoznak.
versenyét amelyre az JtfBBOSz összes: A versenyen a szövetséget Rendek 
kerületi válogatott bir fcazóikat küldték Károly alelnök, Csillag Miklós főtitkár 

.el, akik kerületük szín eíTzen léptek sző- és Barabás Jenő dr. képviselték.
nyegre. A verseny öss íq volt kapcsolva • Részletes eredmények: 
a NyTVE fennállásának négy évtizedes i zv«.
jubileumi ünnepségeivel A város egész 
társadalmának, a közélet jelesoinek és a 
sportközönség hatalm pl i tömegeinek je
lenlétében folyt le a verseny.

A miting legkimag wslóbb eseménye az 
Iáiig 17 esztendős deb|-eceni Kellner Ká- 
| roly nagyszerű szere g ilése volt,. A fiatal 
í versenyző alig 2 héf Ü,el ezelőtt nyerte 
j meg Magyarország if júsági bajnokságát 
és a nyíregyházi versenyen végzett t»l- 

I jesitményét illetően • a szövetség jelen- 
. volt vezetői úgy ny atkoztak munkatár-.

______ . sunk előtt, hogy KÁ^llner ma már nem-j 
énekíenomén, Eders, az acélmellü em-j ze(]£özi viszonylatbc 4 1 is hatalmas kiasz-1 

_ Ám__________ zit.z.b'T'i0vrv: í-xiotio 1*t mind 14j7jat képvisel.
A vidéki kerület ni 'c részére kiirt pont- [

# rJittószőz/eZségr 
női és junior kav»d- 

uivőversenye
Hz első női türvivóverseny a Fodor-is  fiola 

győzelmit hozta
győzelem. 5. Keszthelyi Nelly (Lovas-is
kola) 1 győzelem. 6. Josefik Mária (Lo
vas-iskola) 0 győzelem.

Junior kardverseny. 1. Erdélyi Jenő 
(Tisza István VC) 6 győzelem. 2. Eckl 
(MAC) 5 győzelem. 8. Deér (MAC) 4 
győzelem. 4. Dány (Rákósi-iskola) 4 
győzelem. 5. Palugyay (Wesselényi VC) 
3 győzelem. 6. Fényes (BBTE) 2 győze
lem. 7. Halász (NVO). 8. Páezthy (8an- 
telli-iskola 2 győzelem.

flin-Tin-Tin zenés előjáték 
kai a
Kamarában

dor-ifikola 5 /jyőzeleiu. 2. Dnrand Zsu
zsanna (Fod<a r-iskola) 4 győzelem. 3. 
Horthy Ilus t 'Bay-iskola) 3 győzelem. 4. 
Wollemann J stvánné (Fodor-iskola) 2

szezón legvidá- 
a „Ki babája

diák" a Városi

• „Fej vagy írás". Az újabb magyar
▼igjátékrodalom egyik legkülönösebb 
megnylatkozésa Lakatos László diadal
mas komédiája, amely virtuóz techniká
val oldja meg azt a művészien nehéz 
feladatot, hogy úgyszólván minden sze
replő dupla alakítást nyújt. Ez, vala
mint Titkos Ilona, Törzs Jenő, Mészáros 
Giza, Kertész Dezső, Rubinyi, Gárdonyi - -------------------—-------- --------------------------
lényv» együttese magyarázza a Beivé-' A verseny keltében junior kardvivó- 
rosl Színház táblás házait a „Fej vagy j verseny volt, :« melynek győztese Erdélyi 
trás" előadásain. A „Fej vagy Írás" lég-' Jenő (Tisza Litván Vivóklub) volt 
közelobb vasárnap, hétfőn, szerdán, pén-' Eredményei;?
féken és jövő vasárnap kerül színre.1 Női tőrver fé ny. 1. Engiel Edith (Fé
mig a hét többi estéit a ......................
Enabb franca bohózata, 
vagyok én" foglalja le.

• „Ballag mór a vén _
Színházban, hogy megnézze az Iglói 
Diákokat, Farkas Imre mulatságos és 
poétikus dalosjátékát, melynek minden 
eddigi előadásán zsnfolt nézőtér tap
solta Palló Imre, Sziklay József és 
Kőszeghy Teréz nagyszerű játékát és 
szívhozszóió nótáit. Az Iglói Diákok 
legközelebb csütörtökön osto kerülnek 
színre n Városi Színházban.

• A Városi Színházban mH este a
Zsidónő, IIalany operája kerül színre. 
Főszereplők: Vágó Boriska, Ocskay,
Somló.

• A Vígazlntház e hetét is a legújabb 
szenzációs siker, az Eziistlakadalom do-1 
minálja. Keddet ás pénteket kivéve, 
amkor Vajda Ernő vlághirü vigjátékút, 
a Délibábot adják, minden este Géraldy 
remekműve, az Eziistlakadalom szerepel 
a műsoron. Vasárnap délután a Délibá
bot játsszák, mérsékelt helyárakkal.

• A Halló, Amerika! tölti be a Fő
városi Opereftszlnház műsorát. Minden 
este és vasárnap délután Is a nagyszerű 
revüt adják a premier ragyogó szerep
osztásában.

• „Altona"-hét lesz a Magyar Színház
• hete is. Fazekas Imre új darabja 
egyedülálló siker. Eddig valamennyi 
előadásán táblás házak közönsége fre
netikusán tapsolta a mű páratlan drá
mai érdekességét és a híressé vált elő
adást, amelynek élén P. Márkus Emília, 
Bajos Gizi és Csortos Gyula excellál. 
Vasárnap, hétfő, szerda, csütörtök, pén
tek és jövő vasárnap kerül színre az 
..Altona", kedden és szombaton a sze
zon legvidámabb magyar bohózata, „A 
vörös ember* van műsoron.

H0Z6ÚKÉP-0TTH0Ü j zövetaég
Hindin Idfik •■er.éiitfjn, i

Óceán ura

A Vivószövtlty ég a kettős ünnepen i 
rendezte meg «el sői női tőrvivóvei-senyét j 
a BBTE Atil iy nceai tornacsarnokában, i

í

Z*. Maqyap
Usnt Szövetség 

ítözg^illése
Jt Mvaitfatos jelöíö-llsta teljes 

égés f -.ében keres tülment
A Magyar Úszó Szövetség vasárnap 

délelőtt 1 tartotta rendes évi tisztujitó- 
közgyüléí/ét a Rösor-félo kereskedelmi 
iskola tanári szobájában. Viharokat jó- __ ... ____  .__ ____
soltak, puccskísérletet emlegettek, meg- ' Szövetségi úszó kapitány: Haímay Zol- 
lepetésefcről suttogtak, ennek ellenére a tán. Szövetségi vizipólókapit.ány: ' “
kÖzgyüllés lefolyása a legsimább volt, a leznay László. Számvizsgálók: 
nevezés a legnagyobb csöndben, minden nesz Fereno (MAC), ~ 
izgalomifól mentesen folyt le. ~ ~
qe^A ^’titeáT^lS^ XA VAC disztorná3a- 7^0 és At-'fogatott Xpatonk^gorinSt,^ amdy
tdHH.fr íuatlSo amiivh ’ aJer° Ulikai Club ™>*roap rendezte dís-ttor- tudvalévőén a párizsi olimpiászon le-
£ f amelyben részié- n<yát, amelyon ezép8zémú közöll8é,; je. győzte Anglia reprezentatív csapatát
J°*®“ n 1Eyar ,U82?' lent meK- A k»züD8ég érdeklődését meg A >,vsz nevébe,, Höser A. Edwln kő-
sport qlimplal szereplésére, amc.ynck j8 érdemelte a kitűnő tornász,járda, döntötte fel a csapatot Utána pedig az 
letrszenFi prenmwnvA volt. «ie-í_ 1___ 1___ . . .. . . • ’ 1 A~-.„~.'ii.i.t. . ... . ., _ . , ...” '---- oajioijucii anibwtAttb is mcgBZug'yomiQ
póloo^patunknnk Blenzaeioi ouöpelme produkcióit lelkes tapssal jutalmazták.

, ■..< , ,, ,, ------ wiucuAciw a Kitűnő tornaszfffaraa.
!unc!y.nek... * megszégiyenitö

An^\ eUen Do,,.lh aielnök’indií V^TeniT k^ve? ^ZriaS^Z 
ványám a közgyűlés köszönetét szava-1lek a VAC vendégei: a bóosi MaÜlkabea 
zott aa olimpiászon rósztvett verseny- IX. hölgytornászcsapata, amelynek sze- 
zoknek, továbbá a kísérőknek: Halmay mot-leket gyönyörködtető mutatványai 
Zoltánnak, Beleznay László dr.-nak, tetszést váltottak ki a közönségliftl. 
hornjái!)! Bélának és Speisegger Ferenc-; X Ma van a Vasas-vándordíj 'nevezési 
nek. Ugjancsak köszönetét szavazott a zárlata. A legklasszikusabb magyar 
vidéki uszósport sikeres megszervező- birkózó-trófeának: a Vasas-várni prdíjnak 
sóért Béldy. Alajos vezérkari százados- ma, kedden esto van a nevelési zár-; 
nak, valamint Eger uszósportja megte- lata. A verseny érdekesség teWöntetében 
remtőTinek: Bárány Gézának és Czekkel jóval felülmúlja az elmúlt éveik ktizdel- 
Feremo dr.-nak. inéit, amennyiben míg a nj altban aFerenc dr.-nak. _______  __ w _

I Kelemen Jenő a pénztári jelentést vándordíj-küzdelem a MAC él. az MTE
1 tcrjeszáette elő. amelyből kiderült, hogy a PArharca volt, a mostani küzdelmekbe 

j vagyona 74,640.000 korona volt b^o^os szólni elsősorban az 2 ffTK, más- 
! december 31-ón. A költségelőirányzat az /' "" 
11925. évre 194,000.000 korona.
i A választásoknál az az újítás történt, 
hogy huszonnégy fővárosi tanácstag he
lyett tizenhatot, tizennégy vidéki ta
nácstag helyett hatot választottak meg.

|Két nj tisztséget Is kreált « közgyűlés:
.a szövetségi ue2ó- és vízi pólók apitóny
; ttezteégelt, amelyekre llalmay Zoltánt, i

Mlndtn Idb'k •■e>*ác;ójni

(Titkok hajtja) 9 felvonásban

Aj álomkórosok" j
a itRiobb Fix Fax burlemk 7 felvonásban I

MAC 81 kót'Lp^8 mXT r0nde2t0 « 

Munkfcsy-uccai kJ™ <'főnyit . 
méhen. A ver enyeX^ UOf t°raaUr 
a következő: ízletes wedméay,

Léffsulu. (12 indnió) 1 un, , 
rono (Vasas). 2. Ganz T„^ h^vit8 *'»■ 
Tarkó János (J1TE) J S <MTEÜ 3

3. Dakó Sándor dr. (MAc”' <Törekvé’). 
. Kinnuusuli/. (9 induló )J 1 w a

ccrenc (Töcrkvés). •> -'ou“erger(MIK). 3. Fleísrhm Z?“l|ory Gyula 
A’isAó'iópsuív. (7 ÍD(i" )ó .onő (Vasas).

Zoltán (MAC). 2. Poseh’.TáL 
S. Orgovanyi Mihály (UTE) 

----------- - -------- - . Naoyközépsuly (3 induiA\ 
Légsuly. 1. Fehér (Kaposvári Máv). 2. László (MAC). 2. Nairv To’< 

Szalay (PSC). 3. Takács (Makói AC). 3- ímre Ferenc (MTE). 308 
! Pehelysúly. 1. Kellner (Debreceni TE)., ..
2. Benkő (Nyirgyházi TVE). 3. Bóbis 
(Kecskeméti AC).

Könnyüsuly. 1. Száraz (Ceglédi Move).
2. VidolovicB (Pécsi SC). 3. Kiss 
(DMTE).

Kisközépsúly. 1. Györffy (Kaposvári', —“‘'»J«u<B»gunK február z
Máv). 2. Dobó (Szegedi AK). 3. Gera üozdodö tavaszi fordulója a M|n'„,/t4!1 
(Kaposvári Turul). ‘«a ünnepen talpraszóntotta *'

Narjkö^pdy. 1. Zemkó (Szegedi AK). "s.SWa csapatainkat. A futballistái 
2. Giss (Pécsi SC). 3. Novak (Péosi SC). “auy h<,tl

Nehézsúly. 1. Beck (Szegedi AK). 2. ,
Janovszky (Nyíregyházi TVE). 3. Kere
kes (Debreceni TE). ■

Kisköz^ui,,. (7 i“duló7nVv?!"«>- 
oltán ÍMAm 9 « , L Ja,nossy

• - rosch Jánow íAfTc-x 
_ ---- - .^ibály (TJTFi

® 2^-i 1 Papp 

(MAC).

február

I
illetve Beleznay László dr.-t választót-; 
ták meg. !

A választás eredménye a következő: 
Elnök: Röscr Alfréd Edwin. Társel

nökök: dr. Czobor Gyula, Dormándy Gé- 1 
za, dr. Kéhler Tibor. Ügyvezető alelnök: ' 
dr. Donáth Leó. Aiclnökök: Bárány Gé
za (Eger) és Béldy Alajos. Főtitkár: ' 
Zsoldos László (MAFC). Titkár: Kindl ' 
Foronc (MUE). Pénztáros: Kelemenje-; 1 
nő (MTK). Ellenőr: Tichy Henrik 1 
(UTE). Jegyző: Várai Tibor (MTK). ,

Schubert
(MUE), Tóth Fereno (ül. TVE).

Mny heti szünet uián lJ“ét dX 
tottek magukra és a tőit „ iesszt ol- 
■ódzott
délutánra megelevenedtek

Ákosai a csaknem hat hétig tartó tat 
után meg Pihentek. Az FTC S í? 
"E‘ lart°.lt 08 0,80 osapTtát szambt 
hál trl “ b“J“0kcs!'Pattal. Ugyancsak 
házi tréninget tartott az NSC is A V« 
sasok nem játszottak. A Va’
vA»«wÍS Ünnep ‘‘"'■“ényeiríl a kő. 
vetkezőkben számolunk be:

1 Vasárnap.
UTE—Vasklub ?:ö (5:0) 
BRSC—VÁC 3:2 (2:1)

1 33 FC—BEAO 2:2 (2*1)
Törekvés—SCS €:1 
písze±’>-MT- ™ 4:0 (0:u. 

TKór-UMTE 4:3 (i:1).
TTC—MÁV 2:É.

i I. kér. SC—Ila. kér. MSE

HeW.
I ?y°~P°8tá" 1:1 (0:0). 
j Főv. TKör-^BAK 6:1 (4:0)
I !5LTVB~KA0E 2:1-
i KTE—Egyetértés 6:0 (2:0).
I A finn cportesodák jelentek nw 
vasárnap délelőtt a RoyalAntlM 
vizűén. Munkicty Márton kilónk 

ésrak^^v^F* elöa(Iásbau ismortette az 
J8?“kl ós birkózók között tett
■álogatáséi eBlemélyedt a finnek példán 
ösahidi otthonának tanulmányozásába 
és elöadilsának végén ismét elvonultak 
szomeinlt előtt a páriszi olimpiász kiasz- 
szikua küzdelmei.

Hl. TVE úszószakosztályának 
bajnokíakomája Az Esplanáde-azáUó 
diszterrnebon gyűltek összo a magyar 

Hajósi- spoít vezető-egyéniségei vasárnap este, 
József aho1 “el6U ünneplésben részeltették a 

I magyar vizipoló bajnokcsapatot. A M- 
Itűnö együttes szolgáltatta tudvalévőén 

dr. Bo-

a párizsi olimpiászon le-

egyesülőtök képviselői mondtak pohár
köszöntőt. Az üdvözlésekre Komjády 
Béla válaszolt. A bankettet reggelig 
tartó tánc követte.

Kiadja:
A ..Hétfői Napló" lapkiadővállalat.

Fiatalos,üde 
kristálytiszta arcbőrt varázsolt dr. Kaiser- 
ling HV VÁRJON szépítőszere, adagja 
K 30.0GO. Főraktár: Török gyógyszertár- 
Klrály ucca 12. szám. „Opera"-gyógy.

szertár, Andrássy út 26. szám

Meglepő drafiat ftzetZR

részt a MÁV hatalmas birki írógárdája. 
A verseny szombaton este kezdődik és 
vasárnap reggel folytatódik n, régi kép- 
vlselőházban.

X Bécsi futtballeredmény Át A kettős 
vetkező mérkőzéseket bőm rontották le: 
IVlraer SC—Maravtka S| ária 5:0, —
WAO—Almira 6:1. — IH.|mno—SCmme- 
.<‘np 6:1. — Amateure—Jf1 hóhér 8:1. — 
Slomn—Budoí/shfloel 2:2.
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