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Egy „szenzációhajhász" 

vallomásai

Franciaország nem merte védelmébe venni a herceget 
VenöseiíossE meg akarta akatiályosnii a kivédéseket 

Most a fcateraai
Paris, december 3.

(A Reggel tudósit ójának Berlinen át érkezeti 
távirata.) A
■4 i ■■

a fiatal herceg 
a „Temps‘* jelenti —

Londonban, Madridban, Parisban és a 
európai

,m i u i szterek kivégzése 
udrás herceg pörbevom'mára került a 

bíróság elé állítása —
ntán 

sor és 
amint

í8iiM:®tass?M©!l retteg
A tanú azt hiszi, hogy mindenki 

rályi herceg, teljesítette volna 
András herceget éppen hercegi 
tekintettel nem hívták 
nők az elnök kérdő 
herceget azért nem 
rály testvére volt.

, aki nem ki- 
a parancsot, 

rangjára való 
vissza. Papulas tábor

éré beismeri, hogy András 
mozdították cl, mert a ki-

többi 
fővárosokban megdöbbenést 

általános izgatottságot kelteti.
Arnh'ás herceg, miután egy ballenbcrgi 

ccgnöt vett nőül, nemcsak az angol, 
spanyol udvarral is rokonsági 
fűti. A francia lapok azt hiszik, hogy

•i francia kormány is elfog követni 
képviselőin utján mindent, hogy a 

életét megmentse.
Aiiwíni táviratunk 

■vényszéki Iárgyalásról 
a következőkben:

és

h er
dő a 

viszonyba ke

athéni 
herceg

ik megkezdett haditör- 
ad részletes tudósítást

Athén, december 3.
jel on ti:\z athéni sajtóiroda

\ rendkívüli haditörvényszék tegnap kezdte 
meg András herceg pőrének tárgyalását. A 
vádirat megállapítja, hogy amidőn a görög 
hadsereg Kalcgroilo közelében megállóit, hogy 
rendbehozza magát, és az ellenség bizonyos 
mozdulatából kitűnt, hogy offenzivát akar 
kezdeni, András herceg, aki a második hadtest, 
parancsnoka volt, a főparancsnoktól azt a 
parancsot kapta, hogy támadja meg az ellen
séget.

A herceg ennek a parancsnak teljesítését 
megtagadta.
Papulas é.s Dusmanis tábor
be tanuknak. Dusmanis nem

j

Athén, december 3..
Az Havas-ügynökség jelenti:
András herceget a haditörvényszék 
katonai rangjának elvesztésére és örö-

kös számkivetésre itéiV?

A tárgyalási a 
nokokat idézték 
jelent meg.

A herceg az elnök kérdésére előadja, hogy 
a. parancsban benne volt, hogy a második had
test a támadás elölt várja be a harmadik had
test rrlesitését. Ez az értesítés azonban nem 
érkezőit , meg. Papulas tábornok után, akit 
egyes részletekre nézve hallgattak ki. Sari- 

‘ zredest., Panulas vezérkarának másod- 
’ 1 ikól hall'vafíák ki. Elmondja, hegy a főpa- 
ranc nők elrendelte, hogy a második hadtest 
minden erejével támadja meg az ellenséget.

A második hadtest ahelyett, hogy a párán- 
‘sót teljesítette volna, azt, felelte, hogy a tá

madást észak felé lehetetlennek tartja,
Jnert az < lli-nség hatalmas védőmiiveket épített 
es a támadás aligha, fog sikerrel járni. A fő- 
lRir.im jiok erre elrendelte, hogy a második 
hadi esi vezérkari főnökét azonnal mozdítsák cl. 
A tana ezután elmondja* hogy a másik had- 
t<'st felelete oly váratlan volt, hogy PalliS 
tábornok, vezérkari főnök eleinte, azt. hitte, 
hogy tréfáról van szó. A tanú kijelenti, hogy 
ha András herceg a parancsot teljesítette volna, 
a csatát minden valószínűség 
lek volna, mert a harmadik 

*Sl g elleiiiáma.rlá.sai dacára, is 
K{,d. ,\ tanú hozzáteszi, hogy

András herceg lemondással fenyegelődzölt 
abban az cselben, ha a főparancsnok ra

gaszkodik parancsa teljesítéséhez.

L

•> 
«>•

az 
félő 
ve

reségért felelős miniszterek ellen azonnal meg
torló intézkedése köt tesznek, a francia követ., 
énp úgy, mint kollegái, lépéseket tett a forra
dalmi kormánynál, hogy érvényt szerezzen a 
humanitás elvének, amelynek ellentmondana 
az, ha sommásan ítélkeznének. E lépés követ
keztében Franciaországot illetékes görög for
rásból arról értesítették, hogy a görög hatósá
gok kíméletes eljárásra hajlandók,

de könyörtelenek lesznek, ha nem szűnik 
meg az a nyomás, amelyet a külföld gyako- 

iol a vádlottak érdekében.
.Ilyen körülmények között Franciaország 

helyénvalónak tartotta, hegy
lemondjon minden újabb beavatkozásról 

és szigorú semlegességet tanúsítót t. András 
l;(>v(>rg ügyi-ben a párisi kormánykörök ama 
kérdés előtt álltak, vájjon

a küllőid! hatalmak beavatkozása nem ár
tana-e többet, mint amennyit használhat.

Páris, december
Az líavas-ügynökség jelenti: Rögtön 

athéni forradalom kitörése után, amikor 
v<|lt, hogy Konstantin király és a kisázsiai

tézkedáseköt tesznek, a francia követ., 
, mint kollegái, lépéseket tett a fórra-

használhat

december 3. 
Venizelosz

Paris,
Az Hava •-ügynök. *g jelenti:

...Matiii** lausannei tudósítója előtt tett nyilat
kozatában elismerte, hogy titkos táviratainak 
szövegé! helyesen közölték legutóbb és csak 
egyes részleteik dolgában voltak kifogásai. Ki
jeit n tét te azt is. hngv nem Anglia, hanem a szö
vetségesek politikáját támogatja. Az athéni ki
végzések dolgában kijelentette Venizelosz, hogy 

megtett minden tőle telhetőt, hogy azokat, 
megakadályozza. Még december 2-án is kér
lelte Görögország vezető embereit, hogy 
mérsékeljék magukat, mert különben Görög

ország helyzete tarthatalanná válik.
Végül Venizelosz azt. mondta, hogy 

borzalmas katonai diktatúrától retteg.

a

szcrint megnyer- 
hadtest az ellen
megtartotta ál hi

ra-

Athén, december 2.
(Havas.) Az András herceg ellen kimondott 

Ítélet, amelyet éjjel il órakor hirdettek ki, 
egyhangúan bűnösnek mondja a herceget, ab
ban, hogv nem teljesítette a kapott parancsot 
és az ellenség elölt elhagyta a helyét. Enyhítő 
körülményül tudták be azt. hogy a nagyobb 
egységek vezetésében nem volt kellő tapaszta
lata.

Az uj magyar közélet egyik legérdekesebb 
egyénisége, Gömbös Gyula képviselő ur, 
szenzációhajhásznak nevezett engem katoná
san pattogó hírlapi nyilatkozatában, mert 
A Reggel megírta azt a négy hét előtt 
Balassagyarmaton történt kincs és sajnála
tos incidenst, amely tíz pestvidéki detektív 
1 öl függeszt és.ét vonta maga után. Fáj ne
kem, hogy veterán hírlapírói múltam után 
Gömbös Gyula, aki csak húrom éve működik 
közpályán, (hajhásznak minősít, amikor én 
nem is bolondulok az úgynevezett szenzá
ciókért. Még jobban fáj, hogy a képviselő ur 
nyilatkozata végén bizonyos rezignációval 
állapit ja meg, hogy egyes lapok utaznak 
arra, hogy őt kompromittálják. Mi sem áll 
tőlem távolabb, mint, hogy Gömbös Gyulát 
kedvezőtlen sziliben tüntessem föl a közön
ség (dőlt. Ellenkezően, ha. már itt tartunk, 
elárulhatom, hogy a detektívek garázdálko
dását a balassagyarmati úri vendéglőben két 
okból adtam ki. Először, hogy többé elő ne 
fordulhasson ilyen botrány, amikor a legelső 
magyar ember, Horthy Miklós kormányzó, 
meglátogat egy magyar várost, másodszor, 
mert Gömbös Gyula formásán, férfiasán, 
magyar képviselőhöz és kulturcmberhez mél
tóan viselkedett. Horthy Miklós minden ma
gyar állampolgár kormányzója; társadalmi, 
faji és vallási különbség nélkül mindnyájunk 
fölött álló méltóság. A legnagyobb bűn telfSTT" 
ha érkezése előestéjén, lelkes, hazafias érzé
sében összeforrott város békéjét trágár nóták
kal, pesti zsargon-dalokkal hatósági emberek 
megzavarni igyekeznek. Gömbös képviselő 
ur koncedálja nyilatkozatában, hogy a de
tektívek viselkedését, nótázúsát úri ember 
nem nézhette és hallgathatta tovább, ezért 
távozott a vendéglőből. Tciliát az ő kényes 
Ízlését is sértette a fiatalemberek garázdál
kodása. És, ha nem viselkedtek volna tiszte
letlenül az étterem közönségével szemben, 
úgy minek kértek másnap bocsánatot? A 
tényállás tiszta és világos, a. fegyelmi akták 
elmondják az ügy részleteit azoknak, akik 
illetékesek, bennünket csupán a. szenzáció
hajhászás vádja érdekel már. Mi a szenzá- 
zicóhajliászás? Hűeket közölni, amelyek' 
nyilvánosságra hozásának nincsen etikai 
alapja. Bizonyítom, hogy a balassagyarmati 
riportnak mély és jól átgondolt etikai alapja 
van. Szűnjék meg végre ebben az országban, 
hogy hatósági közegek az „Ergcr-Berger“ 
melódiája mellett büntetlenül szórakozhassa
nak. Egyáltalában, elég volt a zsargon
dalokból! Én három évig jártam a frontokat, 
őszinte sajnálatomra Gömbös Gyulával ott 
nem volt alkalmam találkozni, Szegeden, az 
elle n forradalom idején ért az a. megtisztel
tetés, hegy vele kezet .szoríthattam és soha 
„Ergcr-Bcrger“-t se tiszti, se legénységi fe
dezékben nem hallottam dalolni. Pedig aki. 
ebben az országban igaz férfi, az megfordult 
a fronton. Gyűlölet, irigység, gonoszság és 
elfogultság nélkül iparkodjunk munkás, mü
veit magyarok lenni. Hajh ússzuk ennek a 
boldogtalan országnak a boldogságát, Kép
viselő ur!

Lázár Miklós,
.i )l. ow.lályti ezüst v) térségi érőin 
<\» a koronás uriuiy őr<1omk<!reszt tn- 
lai<lo:ioía a vitózséirt érem szalag-jón, 
a haxliékitinénycs Fcrcncr. József Rend 
lovagja a kardokkal, szenzáció, 

hajhása, stb.
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A régi Népszínháziak
ölaha, Pálmai, Küry ünneplése
(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap r d’olelott 

Ünnepeltek a Nemzeti Színházban a régi Nép- 
ízinház alapitásánalk ötvenedik évfordulóját. 
Vagyon régen volt ilyen önfeledt, boldog, em- 
lékektől édes délelőttié ennek a, szegény, el.- 
nisult Budapestnek. Már a nézőtér is egy el- 
nuít, érzelmesebb és finomabb korszak el
bűvölő hangulatát mutatta. Egyetlen hely 
sem maradt üresen, a jegyeket már a múlt he
tekben sxétkapkodták. És dacára annak hogy 
íz oly megérdemelt jótékony célra való tekin
tettel egy páholy 25.003, 22.000 és 15.000, egy 
zsöllye 12 és 10.000, egy tárni asszék 3 és 2500 
koronába került, a színházat zsúfolásig meg
töltő közönség jórésze: « régi Népszínház törzs
publikumából verődött össze. Hiszen voltak 
újak is, elég szép számmal, <a háború, a tőzsde, 
a konjunktúrák friss gazdagjai, aztán a három 
esztendő ót uralkodó rezsim városházi előke
lőségei persze, de ezek mind elvesztek ma a 
régióik közös emlékeken merengő szolidaritásá
ban. A legkorábban, mint minden ilyen alka
lommal, Rákosi Jenő foglalta el ötvenesztendős 
helyét a jobbközép második sorának szélén, 
ö utolsó élő tagja annak a társaságnak, amely 
a főváros támogatásával létrehozta a Népszín
házát. Prémes sapkában, délcegen áll ez a 
nagyszerű aggastyán a helyén, a színház fé
nyes korszakának igazgatója, szerzője, rende
zője. A bal egyes számú páholyban báró 
Wlassics Gyula, a legtermékenyebb liberális 
korszak kultuszminisztere; az első földszinti 
sorokban a Nemzeti, Országos és Lipótvárosi 
Kaszinók egykori habitüéi, akiknek anno 
dacumai kis alumínium kulcsuk volt a — vas
ajtóhoz. És a nagy ojierettsikerek egykori 
ifjú szerzői: Porzsolt Kálmán, Verő György, 
Alettái Jenő, Bélái. Faragó Jenő. Barna. Izsó, 
Bakonyi Kálmán, Meder Iiaul, Martos Ferenc, 
Muszka Jenő, Hűvös Iván és eziistbajn dámák, 
akik mint bakfisok rajongtak Blaliáuéért, 
Pálmai Ilkáért, Szirmai Imréért, Kovács 
Miskáért. Bizony majdnem mindenki jelen 
volt, akinek a szive, a tolla, a kedélye, .emléke 
•révén közössége volt a régi, nagysze/ii Nép
színházzal. Már Barna Izsó az ünnepi nyi
tányt vezényelte és még azokat emlegették a 
földszinten, akik hiányosnak: Hegyi Arankát 
Vidor Pá.lt, hívva Lajost, Csatái Zsófit, Cson- 
gori Mariskát, Sólymossy Eleket, Nyarai An
talt, Németh Józsefet és a legdaíla.mosabb 
magyar muzsikust. Jakobi Viktort, aki innen 
indult el a nagyvilágba. És még valaki hiány
zott, aki páratlan színésznői karrierjét e szín
padon kezdte...

♦

bejelentette, hogy Blaha Lujza 
a. közöné.tg elnézését. Ikéri, amiért a hangja fá
tyolozott, nem cseng ug*y, mini, szeretné, de 
gyöngélkedik és ágyból jött eljáiszuni Török 
bírónő szerepét. És töllebben a kárpit. ahogyan 
azt régen írták, a Török bírónő portáján fölvo- 
nultak a felejthetetleai Népszínház kedves ki
tűnő szín' szei. .Rákosi Jázidi, Szirmai Jmro, Tol- 
lagi, Lubinszky. Izsóné, Hatvani. Bónis*. Vidor 
Pálné, Bora Paula, Gyöngyi Izsó, Pintér Imre, 
D. Ilarmath Ilona, Nagy Ibolya, Fenyéri, Páz- 
máu. Serédi Sarolta, régi íideségében Gazsi 
Mariska, aztán tombolóJapsvíkanban Blahánp, 
a. közönség föláll és ujjongva ünnepli a ma
gyar színjátszás e csudálatos dicsőségét.. A 
hangja, a régi, szivbemarkoló, Blnna-hang, 
kissé fátyolozott, de cl andalítóan édes; minden 
szavát, mozdulat át boldogan tapsolja a nézőtér 
ős a —-• sziw*-‘l. Blahánó és Rákosi Szidi, a hősei 
az első darabnak, az újak közül Nagy Izabella 
és Beírás Sári. A második részben, Nebánts- 
virág szalonjában Pálmai Ilka régi bódult 
népszínházi estek illúzióját adja. Óriási sikere 
volt Komlóssy Emmának, aki gyönyörű hang
jával lefőzte a mai idők összes primadonnáit. 
A régiek közül LedovszJky Gizella, Szinnai 
Imre, Margó Cella. Kenedich, Tollugi Adolf, 
Ferenczy Károly, Sulwíjda Rózsi, Kalocsaiék, 
Szamosi Elza szerepeltek még. Az újak közül 
Honithy Hanna, Pédhy Erzsi, Kosáry Eiiinii, 
László és Király Ernő bizony nem mind érték 

<•1 a régi. „elmúlt" népszínházi stílust, A Lili 
■parkja Küry Klánénak és Kassai Vidornak 
(aki most találkozott 25 óv óta előflaör elvált 
feleségével, Jászai Marival) Lili és Káint 
ílypothese márki szerepében adott alkalmat 
arra, hogy kivételesen finom művészetük 
könyt és mosolyt csaljon ki a publikumból. 
Küryf tüntetőén ünnepelték és virágokkal hal
mozták el.

♦

Üdítő, goinkJutókat költő, szomorú cs mégis 
vidám, zavarén tanul gyönyörködtető délelőtt 
volt. Wolff Károly és társai, akik a főváros 
kép viseletében az első sorban és a páholy óikban 
kaptak díszhelyet, elmerenghetnek azon, hogy 
annak a kie-nrfolt, hitvány, nemzetietlen, alko
tásra kéjrteten liberális korszaknak ilyen szín
házi kultúrálja, ilyen mürvsznöi és művészei 
\ oltak • »•

JSz Í3» miniszfápslwfá 
újatok kivégzésekkel fenyeget

Izgalmak és í&tav>tóz£afás®k Ipaivsziiaban
London, december 2.

Cosgrave, az ír szabad állam miniszter
elnöke a „Daily Héráid" tudósítója előtt ki
jelentette, hogy

további írországi republikánusok kivégzése 
elkerülhetetlen.

Amíg a republikánusok fegyvereiket, be nem 
szolgáltatják, békéről szó sem lehet. A republi
kánusok arra számítanak, hogy az ideiglenes 
kormány visszariad a további kivégzésektől 
de majd látni fogják, hogy tévedtek. Az uj 
választások jövő év junius vagy július hó
napja előtt alig tarthatók meg.

Mary Mee Svineyt 25 napos éhségsztrájk után 
szabadonbocsátották. Beszállították a dublini 
női kórházba.

Az egyik elfogott republikánusnál megtalál
ták a l)c Valera-kormány teljes névsorát. Ki
tűnt, hogy De Valóra mint a köztársaság el

-rx.'.UO-'

Az Jparíestiiletek Szövetsége ■ 
a forgalmi adó és a btekrend- 

szer eltörlését követeli
(A Reggel tudósitójától.) Vasárnap délelőtt 

tartotta az Iparlestületek Országos Szövetsége 
nagygyűlését a Gólyavárban, amelyen az or
szág összes iparte.stiileícinek küldöttségei meg
jelentek. A nagygyűlésen a nemzetgyűlés tag
jai közül ott Iái tűk Perlaky György, Usctty 
Ferenc dr.. Mózer Ernő, Fábián Béla dr., J/o- 
monnay Tivadar, Eekliardt Tibor képviselőket, 
a pénzügyminiszter képviseletében pedig 
Zslgmond Emil- dr. h. államtitkár jelent meg. A 
nagygyűlést, Pálffy Dániel, a szövetség elnöke 
nyitotta, meg. Perlaky György képviselő szólalt 
föl ezután. Belá'ja, hogy a kormánynak drákói 
szigorral kell föllépnie az árdrágítókkal szem
ben. de a tiszta múltú iparosokat a bonyolult 
adórendszer nem tudása miatt a. bíróság elé 
állítani és zaklatni nem tehet. Zsigmond Emil 
h. államtitkár megnyugtatja az egybegyűlte
ket. hogy a pénzügjaniniszícr teljesen magáévá 
teszi a kisiparosság kérelmét és azon lesz, hogy 
a kérdéses adók beszedése miatt a. kisiparossá
got kellemetlen zaklatások ne érjék. Az állam
titkár eme kijelentésére óriási zaj iör ki. s ál
landó ellentmondások röpködnek Müller Aulai
nak, a Keresztény Iparosok Szövetsége főtitká
rának beszéde alatt, úgy hogy az elnöknek csak 
nehezen sikerül a. rendet hely reál litania,

A betegbiztosítási járnlékelőleg ügyében 
Farkas Elek terjesztette elő határozati javas
lói át. amelyben doöveteli, hogy tekintettel a ké»- 
íuüvesrég közismerten súlyos helyzetére, a be- 
legbiztositási já.rulékelőkgc-k megfizetésének 
kötelezettségi' alól a. kormány a kisiparosságot 
mentesítse. Utána Fiiic.dy Lajos az uzsorabiró- 
ság kérdésében terjesztett, elő határozati .javas
latot, amelyben kérik a 'kormányt, hogy sürgő
sen intézkedjék. Img.v az állandó lakással és 
mühellvel kiró kézműiparotok fölött a röpiilö- 
uzsorabiróságok helyett a rendes büntető bíró
ságok ítélkezzenek. Dobsa László dr. terjesz
tette elő határozati javaslatát a forgalmi adó 
fiókrendszer megszüntetése tárgyában. Újab
ban vidéken az általános forgalmi adónál is a 
biok rend szert teszik kötelezővé, holott a jól be
vált. átalány rendszer a forgalmi adó kérdését 
k iizmegnyugvásra oI <1 h a.tirá 11mg.

A politikai pártok megbizoltai szólaltak föl 
ezután és biztosították az iparosságot, hogy ér
dekeiknek hathatós szószólói lesznek a. nemzet
gyűlésen. Fölszólaltak még a szegedi, pécsi, 
■veszprémi és nyíregyházi ifrari estiül etek meg
bízottai és az iparussáig szoryez/kvdéséw'k sziik- 
ségess/gét íbangoztatva, kérték a kormány sür
gős közbelépését., mielőtt, az inavostáirsad'alom 
lábai alól kihúznák a niegélhetésnek azt. az 
alapját, amelyen eddig állottak. Ezzel a gyűlés 
véget ért,

is készil
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nöke szerepel és a külügyi tárcát is magának 
tartotta fönn.

A kabinet öt tagját letartóztatták.
Erekine Childers kivégzése előtt megírta 

élettörténetét, amelyben főleg azt igyekszik 
igazolni, hogy miért harcolt, a világháborúban 
az ántánt oldalán. „Mint az ír nacionalisták 
számos ezreit, engem is tévútra vezetett az a 
jelszó, hogy a kis nemzetek fölszabadításáról 
van szó — írja Childers. Az ír konvenció össze
omlása meggyőzött a homorúié kudarcáról és 
a forradalom elkerülhetetlen voltéról. Szent 
ügyért harcoltam: a nemzetnek a függetlenség
hez való hűségéért és az angol járom ('Ilon. 
Elérkezik annak ideje, amikor a nemzet meg
szabadul gyengeségétől és visszatér régi szent 
hagyományaihoz. Ez a nap minket is igazolni 
fog. Adja isten, hogy mielőbb egyesülliessünk 
a szent republikánus zászló alatt."

Kedden mutatkozik be 
az uj spssr/oí kemáRy-

Madrid, december 3.
Az Havas-ügynökoég jelenti: Sanehez Guerra 

miniszterelnök beszámolt a. kii'ály előtt arról a 
helyzetről, amelybe a kormány került a parla- 
menti tanácskozás sorún a mclillai vereségért 
v(dó felelősség kérdése miatt. .\ király újból 
biztosította bizalmáról Sánchoz Gucrrál. A mi
niszterelnök most oly módon fogja rekon
struálni a kormányt, hogy

mindazokat a minis/Jereket, akik tagjai 
voltak az Alién (le Salazúr kabinetjének, 

más személyiségekkel váltja föl.
Az uj kormány kedden mutatkozik be a par

lament kél házában.
™r».*Líg «y, {t-CTOW———------------ --

Újra

Paris, december 3.
Az Havas-ügy nők ség jt lenti: A pénzügymi

nisztérium, a külügyminiszteri mii és a jóvá- 
tételi 'bizottság francia dt legációja. részletes 
terveket dolgoz ki a londoni konferenciára. 
Híre jár, hogy

visszatérnek arra a francia tervre, amely 
a német adósságot és a szövetségesek adós

ságait részben kiegyenlíti 
é« ezt a tervet, a mai helyzetnck megfelelően 
dolgozzák út.

u m íc r oft « cP.pií* tt a. v* Ű s ez & b ek 
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Szeged, december 3.

(A Heggel tudósítójának telefonjelcntése.) 
Vasárnap tartotta, meg Pétül Gyula, Szeged 
város II. kerületiéneik. nemzetgyűlési képvise
lője beszámoló beszédét a szegedi Széchicnyi- 
niozgó nagytermében. Pétül Gyulát Hegymegi 
Kiss Púi. Drózdy Győző. Farkas István, Sze
der Ferenc és Kéthly Anna nemzetgyűlési kép
viselők kísérteik el. Már délelőtt 10 óra előtt 
zsúfolásig megtelt a mozi helyisége., úgy hogy 
a kivezényelt rendőrszakosz a gyűlés megnyi
tása előtt elzárta az ajtókat, hogy senki 
sem juthatott többé a terembe. Horváth Lajos 
elnöki megnyitója után Peidl Gyula emelke
dett szidásra:

— Normális parlamenti viszonyok között ar
ról kellene beszámol nőm, hogy a parlament 
munkája eredményes volt, azonban most csak 
azt mondhatom, hogy a nemzetgyűlés összes 
eddigi ülésszakai hasznot az országra, bizony 
nem hoztak. A megtorló politikának nálunk is 
ez lesz a vége. m>n( a francia, jóvátételt politi
kának. Akceptálom, hogy a kormány és kor
mánypárt föladata a kormányzás, az ország 
irányítása, de abból sem engedek, hogy az el
lenzéket megfosszák az ellenőrzés és a kritika, 
jogától. A kormány pedig most ezt teszi. Sa
ját maga kritizálja és ellenőrzi önmagát. Ez 
nem alkotmányos, ez lehetetlen újllapot. A 
kot mányzópárt nem sajátíthatja ki, a. kisebb- 

g törvényes jogait. A. miniszterelnök azzal 
vádolja az ellenzéket, hogy a parlament ide
jét interpellációkkal fecséreli el. Meg kell 
ili állapítanom, hogy az interpellációkra szánt i 
ölő a iláz ülésezési idején kívül csík. A kor- | 
mány kötelességmulasztással vádol minket ak- *

fí"'f H [? ■ >
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A re^éőriség a Swmisátó nyomd&ft ás megtalálta
(A Heggel tudósítójától.) Szombat délután 5 

ór,' i/ijban bizalmas jelentés alapján rendkívül 
érdekes nyomozást kezdett a budapesti állani- 

írség detektivtestülete. Megtudta a rend
őrség, hogy a. Rombach-utcáiban egy vendéglő- 
b a hetek óla valóságos kenyér jegy-börze van, 
<''•>[ a, köztisztviselők jegyeit árusít jak. Ezek
nek a jegyeknek alapján az összes budapesti 
ímihnol bóí és fogyasztási szövetkezetekből po- 
i mi ármi vásárolják össze a kereskedők a köz
ti:-:.!-iselők olcsó liszt jét és íermészea i cmles 
napiáron ; :lják tovább a. fogyasztó közön.oég- 
u l<. Kleször azt hitte a rendőrség a. bizalmas 
.ieleutés kézhezvételekor, hogy tsniel valamelyik- 
liszt :ii pataiból tűnnek el vagoniéletekbcn a 
/’ 'jegyek, de a nyomozás iie.n várt megdöb
bentő eredménnyel járt. Kiderült, hogy most 
. : a lis: li ivctalolc alkalmazottjai kövltek cl 
F 'szaélést, han mi

élelmes keres kedök nyomdái állítottak föl 
hamis Ih-zt.iegyek gyártására 

é <■:- d'kcl a hamis jegyekkel manipuláltak.
ihieh l 'ilmos eh IAktivfőföiiigyelő csoportja 

szombat délután váratlanul megjelent Teller 
7. A mond vendéglős Rombach-ulcai vcmléglő- 
ji:i < s néhány vendéget, akikre a gyanú ira- 
1 : i ! . azonnal megmotozott. Kiderült, hogy a 
biz lm::s jelentés helyes ah* -.kát mondott, 
i. ' a megmotozol i emberek, zsebeiben százas 
Aldckbe.) talállak egészen uj, friss nyomású 
li ~-ijegy‘ kel.

X (h lektivok őrizeike vettek a vendéglő kö
zié égének egy részé!, majd házkutatást tar- 
t eltol: Teller vendéglőjében és szombaton este 
3 én kor, amikor a házkutatással elkészültek,

Teller Zsigmond vendéglőjéből kilenc em
bert állítottak elő a főkapitányságra.

\z előálliloftek között szerepelt természete
se h .> vendéglős és felesége is. A rendőrségen 
•r.!)! ói kiderült, hogy hónapok, óta valóságos 
Ihetj.gy börze mid Teller vendéglőjéliu n, ahol 
kereskedők, pékek, fuvarosok jöttek össze és 
1 meghatározott árakon százéival és ez/rávcl vásá- 
l j'r ' a. jegyeket, amelyeket azuban iizoknal a 
’ii thcukii i| váltottak be, amelyek a liszt,tegyek 
'beszolgáltatása ellenében jogosultak az állami 
olcsó lisztet kiadni.

\ ken ske-dők. akiket a rendőrségre előállí
tottak, eleinte nem akartaik arról vallomást 
tenni., k i'.y honnan szerezték az egészen friss 
Nyomású uj jegyek ezreit, — de a késő esti 
•'lakban sikerült a ronid.őrségncik megtudnia, 
hogy a jegyeket egy nyomdász szállilolla. aki
nek nevét azonban nőni tudták megadni a (le
tel 'iveknek.

At nyomozás irányitója. dr. Bartha Gyula 
T,'P<lörlmiá.i sós detoik'.i vjei vei még az éj i’olym 

megállapította, hogy egy erzsébt tfalvai 
nyomdász szállította be ezeket a jegyekéi a « 

kor, amikor négy napra redukálja a tanácsko
zási időt. Az ebből következő zavar nemsokára 
érezhető lesz, amikor beterjesztik a költségve
tési javaslatot. Gömbös nyilatkozatával szem
ben, amely azt mondja, hogy igenis vannak 
külpolitikai sikereink, Bethlen István kijelen
ti tte, hogy külföldön semmit sem értünk el. 
Meg kell itt állapitanom, hogy Magyarország 
jóvátételt nem fizethet. Ha itt irányváltozás 
nem következik be rövidesen — meddő min
den púriaménli. vita, minden politika.

Nagy tapssal fogadott beszéde után Hegy
megi. Kiss Pál többek között a következőket 
mondotta:

— Demokratikus, valóban liberális Magyar
országot akarunk mi valamennyien, akik a 
polgártársadalmat és a munkástársadalmat 
képviseljük. Két nagy esemény volt a törté
nelemben: Az egyik a kereszténység, másik a 
francia forradalom. Az első az isten előtti 
egyenlőséget, a, másik a törvény előtti egyen
lőséget szimbolizálja. Ezeket kellene Bethlen 
Istvánnak szem előtt tartania.

Farkas István beszédét a következő szavak
kal fejezte be:

— Azt akarjuk, hogy az alkotmányosság út
jaira. tereljük az ország ügyelt, de nem úgy, 
ahogy a. kormánypárt csinálja: mert az csak 
pallossal kormányoz.

Ezután Drózdy Győző beszélt, megállapította, 
hogy most nem a. fajok harca, hanem a valu
ták harca, dúl. Utána Kéthly Anna, Szeder 
Ferenc. Kollmann Dezső beszéltek még. Este 
9 óraikor 300 terítékes díszvacsora. volt a Tisza- 
szállodában, majd éjfélkor az ellenzéki kép
viselők visszautaztak a fővárosba.

i éjszaka

vendéglőbe. Miután e jegyek pontosan egyfor
mák voltak az állam .által kiadott lisztjegyek- 
ikel, a rendőrség nem is gondolt arra, hogy tá
léin hamisítás történhetett, mindössze az volt a 
gyanú, hogy ennek a nyomdásznak valamelyik 
iiszthivatellal van összeköttetése lisztjegy szer
zésére. Még éjszaka detektívek mentek ki, Erzsé
bet falvára, elfogták a nyomdászt és a házkuta
tásnál megdöbbenve állapitolták meg. hogy

a nyomdász nagyszerűen fölkészült appará
tussal, több segéderővel maga hamisítja 
ezerszámra a ffombach-utcai börzén forga

lomba került liszt.jegyeket.
•\ nyomdászt őrizetbe vették, a rendőrségre 

szállították es úgy az ő, mint a már fogva levő 
kereskedők vallomása alapján még újabb hat 
kereskedőt hoztak be a főkapitányságra, akik 
minid részt vettek a hamis lisztjegyek árusításá
ban « az állami liszt lel való manipulációban. 
Vasárnap délután Teliért ("s feleségét elenged
ték a rendőrségtől —

e pillanatban a nyomdászon kívül még 14 
kereskedő van a hamis lisztjegyek árusítása 
s forgalom! a hozása miatt rendőri őrizetben.
Eddig pontosa • még nem sikerült megálla

pítani, hogy tulajdonkénen hány ezer darab 
liszt jegyet k.oztal: forgalomba, a l’onrhaoh-ntieui 
börzén és vugontótelekbcn mi az a .mennyiség, 
amit e lelketlen emberek a köztisztviselők 
ellátására szánt olcsó lisztből dharácsoltak.
p,—.— n i,m ii ,r - - •Lr-s, ■ ■■m»■  ....... mm,n —
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Budapest legszebb klimatikus helyén. 
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Harminc kisgazda 
Budára tart...

Holnap memorandumot nyújtanak át 
BetkZen Istvánnak. — A régi kisgazda" 
párti programot követelük, sőt kilépé

sekről! tárgyalnak.
(A Reggel ladósitójától.) Ismeretes annak a 

25—30 cgységespárti kisgazda faápviselőnek ál
lásfoglalása. akik a földbirtokreform gyors és 
gyökeres keresztülvitelében látják régi pro
gramjuk mogvalósitását. Már a szombati érte
kezleten Is kevés hijján szakadásra került a 
sor és Szijj Bálint és társait csupán Eckhardt 
Tibor bfszéde tudta megnyugtatni, ha csak 
nagyon rövid időre is. A holnapi napra újabb 
értekezletet hívtak össze, amelyen, A Reggel 
értesülése szerint, megjelennek az összes elé
gedetlen kisgazdák, Szijj Bálinttal az élükön.

Ezen a keddi, értekezleten nyújtják bo 
memorandumukat, amelyben elsőizben a föld- 
birío'kreform mielőbbi végrehajtását követelik, 
azután a progresszív adók bevezetését és vé
gül beterjesztenek egy uj kisü^t-javaslatot is. 
De Szijj Bálint megkérdezi a kormányt, hogy 
mi az álláspontja a választójog kérdésében, 
meri, ő és társai azt hangoztatják, hogy a kis
gazdák sohasem mondtak le az általános, tit
kos a álaszt ójogról. Előreláthatóan Mayer Já
nos meghatalmazott miniszter fog a kormány 
nevében az értekezleten fölszólalni. Az elége
detlenkedő kisgazdáik már ma kijelentik, hogy 
ők nem szavakat, hanem tetteket várnak és ha 
ezek bo nem következnek, úgy Szijj Bálint 
mintegy harmincad magával kivonulni szán
dékozik az egységes pártból.

.......- 1 »—ae—fi

Angliában a bolsevizmustől 
íáitik Görögországot

London, december 3.
(A Reggel berlini tudósilójának jelentése.) 

A londoni liberális lapok athéni táviratai török 
és orosz bolsevisták propagandájáról számol
nak be. A török hadifoglyok tervszerű bolse
vista propagandát folytatnak azokon a vidéke
ken, ahová a forradalom zűrzavarában, inter- 
ná.ltattak. Athénben számos gyűlésen, amelyen 
katonák is részt vettek, a szónokok bolsevista 
elveket hangoztattak és Lenin iratait osztogat
ták szét a nép között

Pasics-kormány 
lemondott

Parlamenti ihareoH Jwgcsaláwtában

fíelgrád, december 3.
(Avala.) Parlamenti körökben tegnap óta 

kormányválság eshetőségével számolnak. Pa- 
sics miniszterelnök tegnap este megjelent, a ki
rály előtt, hogy fölajánlja a kormány lemon
dását, a király azonban arra kérte őt, halassza 
cl a leunnidást. legalább szerdáig, hogy a tár
gyalás alatt álló törvényjavaslat elfogadását 
meg ne nehezítse.

A „Vreme“ cimü lap ma reggeli száma ezeket 
írja: A kormány lemondása alighanem a de- 
nioleraia párt kebelében a horváti kérdés miatt 
támadt irányváltozásnak a következménye. A 
demokraták balszárnya ugyanis szolidaritást 
vállalt. Davidovies pártelnök uj irányzatával, 
amelyet azóta hirdet, amióta, jvsztvett a 
zágrábi kongresszuson. Ennek következtében a 
kormánypárti koalíció számGudi és erő'beli 
egyensúlya forog veszedelemben. A lap szerint 
a kormány lemondása a parlamenti harcok uj 
korszakát nyit ia meg. amennyiben két. táborra 
osztja a pártokat, az alkotmányos és a revizio
nista táiborra.

n mwii.

A népszavazás elvetette 
a svájci vagyonváltságot

Bern, december 2.
A svájci távirati ügynökség jelenti: A va

gyon váltság ügyében ma, tartolt népszavazás 
ugy a városokban, amint a vidéken rendkívül 
élénk lefolyású volt. A szavazásra jogosultak 
közül S(j% szavazott le. A szavaizási eredmé
nyek 4 órával rövidebb idő alatt futottak be 
a svájci távirati irodába, mint más szavagások 
alkalmával. Az eredményt mindenütt nagy 
i/galonnnal várták. A nagyobb városokban az 
újságok plakátokon, több helyütt még traus- 
parenseken is hirdették:

A vagyonbáltság ellen 730.000. mellette 
pedig 1I0.0G3 szavazatot adtak le.

Az elvető szavazatok száma, sokkal nagyobb, 
mint aiuciinyit várni lőhetett,
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77A chaos“ vagy a forradalmak történőié
Megjefient Nowafe ujv saensá«86s könyve

München, december L
(A Reggel tudósit ójától.) A .müncheni ,.Ver- 

lag fül* Kulturpolítik“ eimii kiadóvállalatnal 
ma jelent .meg Kornak Frigyes Károly har
madik könyve a központi hatalmak összeomlá
sáról, a cinné: Chaos, Ez a fiatal néniét publi
cista a „Frankfurter Zeitung'4 tudósítójaként 
Conrad tábornagy közvet! ”11 környezetéből 
néate végig a háborút. Nemcsak Conraddal 
magával, de Conrad környezetének legkiválóbb 
tagjaival is intim barátságban volt, így Pflan- 
zer-Baltin bizalmasaként, is emlegették és tuu- 
ták róla, hogy a legbensohb barátság tiizi 
Külhmannhoz is. Az első két. könyve: „Dér 
Weg zűr Katastrophe" és a ,J)er Sturz d<r 
Mittelmachtc^ világhírt szerzett fiatal szerző
jének, akinek most megjelent uj könyvet- a bél
iét rista színes stílusa, a történeíiró pontos
sága s a szemtanú autenticitása a világháború 
történetén'k, sőt. történelmének egyik legfon
tosabb és legérdekesebb dokumentumává avul
ják.

A „Chaos*' tulajdonképen 19.1.8 október közepe 
Iáján kezdődik. A németek nyugati 1 rontja 
lassú visszavonulásban van, Hindonburg a 
monarchiától kér csapatokat. Arz a saját hely
zetre való tekintettel a .segítsége! megtagadja. 
Az olasz fronton valahogy kezdett a helyzet 
bizonytalanná válni. A jmiiusi támadás mm. 
í.ikerült s bár a katonák ennek n ni ludthil; 
okát adni, de csalhatatlan, ösztönnel megérez
ték, hogy a .hiulseregfőparane.snokságl.-aii van 
ezúttal hiba. Nem az ellenség leli veszélye
sebb, csak a támadási terv nem sikerült a fő
parancsnokságnak kevésbé. Mindez nem bon
totta azért őket tub.ágosim. bízlak a jobb jövő
ben. De <4 viselhet ellenül fájt, nekik az, hogy 
nem kaptak már rendesen enni, hogy a ruha 
leszakadt róluk s újat nem kaphattak, hogy, 
.mint a bolgár csapatoknak, nekik is spárgával 
kellett már a bakaucstalpat odakölözniök a 
lábukhoz. De azért még mindig- számítani le
hetett reájuk, mindannyian ki akartak tartani, 
küzdeni akartak tovább. Mint a mcnyköcsa- 
yás érte őket Károly király váratlan, manifesz- 
tuma. Nyugtalanság futott végig a csapatokon. 
^Agitátorok járkáltak ezredről ezredre s meg
magyarázták a királyi manifesziuniói. Úgy, 
iaihogy a csapatoknak jól is eshetett. Megérke
zett Károlyinak é« József főhercegnek a föl
hívása; egy (királyi herceg.és tábornagy maga 

’Jiivja liaza a csapatokat. Ebben az állapotban 
jött az ellenséges támadás. Csak egy k.is résen 
ért el az ellenség — angol csapatokkal —- némi 
Jds előnyt.

De a BoroevJcs frontja 'állott azért, szilár
dan, „Én nem félek az angoloktól,"' — mondotta 
Boroevics —. „ct saját csapatainktól félek". Az 
ellentámadást, már nem lehetett végrehajtani. 
Október 29-én az ellenlátmodóshoz vezényelt 
hadosztályok föllázadtak. .íózsef főherceg 
utóda. Kövess tábornagy, akit. Szerbiából táv
iratoztak ide főparancsnoknak, sürgönyt küld 
ji királynak, hogy: „A fegyverszünetet min- 
lenóron meg kell kötni, különben a. hadsereg 
mint egy fosztogató és gyújtogató raidóbanda 
az egész országot el fogja ár.'mtani és pinisz- 
tiiani»“

„Az ellenségnek még fogalma sem volt annak 
A győzelemnek az arányairól, amelyet ütköze
tekkel nem tudott kivívni magának." Lain- 
masch megnyitja. Bétesben (kabinetjének első 
minisztertanácsát, amikor megérkezik- a hiób- 
hir: Csehországban kitört a. forradalom. Nv. 
állajnhatalraat a nemzeti tanács ragadta ma
gához... Senki sem. tudta, hogy Magyarorszá
gon mi fog történni. A csehek vezérei vala
mennyien Svájcban vaunak mán", ott határoz
zák el, hogy a régi Ausztriával szóba sem 
állanak többé. Másnap föllázad Horvátország. 
Snjarics tábornok a zágrábi katonai parancs
nok még megteszi jelentését a királynak, az- 
után a. csapatokkal együtt, a nemzeti tanács 
rendelkezésére bocsátja magát. A tisztek sap
káiról Je'ke.rülnok a rózsák, helyébe kokárdákat 
lesznek. A király épp aznap kapta, meg a ve
zérkar memorandumát arról, hogy a délszlávok 
uj államát hogyan kellene majd, organizálni s 
ez a memorandum, igy kezdődött: „Dr. Trum- 
bí'cs és a délszláv komitó között ellenséges ten- 
geralattjárók közvetítik a levelezést.44 Ettől, a 
perctől kezdve Schönbrunnbau már tmltú.lc, 
hogy a szlávokra többé néni számíthat a mon
archia. A király még aznap az uj délszláv 
államnak ajándékozta a flottát. Horthy admi
rális valamilyen kibúvóit tanácsolt a. király- 
nak, de Andrássy gróf, a külügyminiszter, 
;ukit a király megkérdezett, hogy: ..Mit csinál
jak a flottával?44 — azt fele He: „Felség, nejn 
marad mám hátra, odra, kell ajándékozni a szl'á- 
vokniaik.44 így legalább 3'cmélni lehetett, hogy 
később, valamilyen formában, mégis csak meg 
lehet menteni a® utódán araokon keresztül a 
II ab slra rg Jhú*zp.ak.

Negyvennyolc órával később, október őO-űn, 
Árpád ezeréves birodalma, Magyarország is 
darabokra töröli. A városban, amelyben 70.000 
Azökevény tartózkodott, nagyon bizonytalan 
olt a hangulat A nemzeti tanúos megalakulj

de a fronti isztok, a munkás vezérek, a balol
dali szocialisták és a diakok, akiknek legna
gyobb része katona volt, tovább akaiiak fej
leszteni a forradalmi hangulatot. Égy menet - 
zászlóalj föllázadt, de a tvtajdonkepem vezerek 
mén didereglek a félelemtől.

Alit, gondolsz -- kérdezte Jaszi Kiinhtol —, 
kitör ma a forradalom?

Nem hiszem — volt a vulasz —, a dolog 
még nem érett meg eléggé.

—- Én viszont azt hiszom mondotta
,)ú«zi hogv ndndnyájvukat fölakasztanak. 
Ez a forradalom nincs eléggé előkésavtw ah
hoz, hogy gyözihessen. _ Kuirti megerőltette 
ebben a hit éhen: k a fiatal lacs- 

Igy bclcdöntxmi az 
A nemzeti tanácsi 

-küli. ..El vagyunk 
.........___  ____  —, „egyetlen .század

katonával mindaunyinukat h'lnriózíathiitmik *. 
— A század megérkezel, de nem azért, hogy 
letartózlassu őkel, hanem azért, hogy rendel
kezésükre álljon. Másnap reggel mar az e-gesz 
h<dvőr.-é>!' I'rlöft rendelkezhetlek. Poguip /h?" 
zsef vállalkozott arra, búgj’ a. katonák ellaln- 
.-•á.ról gondoskodik. Szétosztotta a helyőrséget 
a fővárosi éltei atek közöli., es meg párán est), nt 
a vendéglősöknek, hogy a kalonasúynak f<’je- 
deluii ebédet adjanak. A csapatok hangulata 
volt neki :i legfontosabb.

fö.zp.latt )rout bőmtől! topább. csehek 
(roglia táborszernagynak azt •.kiabaltulk oda, 
hogv: ,.Klo)ac h'c beíHiüitkei . h<ii*v<tlal> .ki
jelentették. hogy miulnu a niogyárok haza
mennek, ők iimia akarnak menni, hogy vé- 
dcimezhe- sék a hazájukat. Boroevics Ijuineben 
kiiadt:1. a pariim.- eii az általános vi.-wza-.'onii 
lásru.

I i 
i

Bárdos megvette a Renaíssance-Színházat
(A Reggel ludósilójálól.) Ismételten Jiirt 

adtunk arról, hogy Bárdos Artúr a Belvárosi 
Színház igazgatója elkedvetlenedett c's uz 
Unió-sziríház rt.-nak Tendelkezesére bocsátottá 
állását. Végre is Beö!h?j László és Bárdos 
abban egyeztek meg, hogy Bárdos meg 
ebben a színházi szezónban élén marad a Bel
városinak, aztán végleg megválik az Uniótól, 
hedycschben a Bolvárositól. Most A Reggel 
ai*ról értesül, hogy Bárdos a mull héten meg-

taetkto.® vasárnapi ma^ássfw^akm 
Budapesten:

A vasárnapi magánforgalmat teljes üzlet- ; 
tetónség jellemzi. Alig néhány kötés jött létre. J 
Ezek: Rima: 10.450, Allamvasut: 24.000, Salgó: 
32.500, Általános kőszén: 70.600 (elővételi jog 
29.560), Izzó: 3S.WG, Mág: 5000, Hazai fa: 9550.

^eggyiikoiva és kirakna talállak 
egy fé Solymár községnél

Cl Reggel ladósilójátóli) Vasárnap hajnal
ban Solymár 'község 'határéban w. országúton 
eg> jól öltözöl; lórii holt fcst-’re akadtak. A fér
finél semmiféle okmányt nem találtak és így 
személyazonosságát nem. síkériill megállapí
tani. A pestvid'él'.i ügyészség vizsgálóbírója ki
szállóit a helyszínére, ahol megállapította, 
hogy minden valószínűség szerint rablógyil- 
kosság történt, mert a. meggyilkolt férfiméi sem
miféle értéktárgyat nem talállak. Az ügyész
ség széleskörű nyomozást indítót! a gyilkos 
vagy gyilkosok kézerk éri lésére.

KÁRRTOS-BOTímcm
bőr-, gobelin-, nioqnotto-. bársony- és legjobb selyeingarnillírák, szalonok és nriszobák 

kivitelben BODONYI kárnitosmesternél
Budapest. Vili, Úllői-ut 12. szám.
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rvosi kozmetikai intézete
Budapest VII, Rrtkóczi-ut J4. sz, Tetőiül): József 129-85. 
Szépséghibák oltávolitíon.. Orvosi kozmetika. Bőrgyó- 

g Ryász.o. JViiykezclcsek. Specifikus eljárások
v .mw*)*’’ w ■ igiwi mwwi

Ilyen volt a helyzet, amikor a fegyverszü
netet kérelmezték. Becsben variak a ioltvbtiLe- 
ket. Végre hozta ükét a vezérkar ionoké. A ta
nácskozáson megegyeztek abban, hogy el kell 
őket fogadni, bármilyen borzasztónk ]S”. Jbg.V 
miniszter megszólalt: Meg hene hallgatni az 
államtanácsot. Megjelent az all a m tan ács, hot 
tagja ennek az uj testületnek, amelynek nevé
ben Adler Viktor, a szocialista vezér beszólt, 
A sc'hönbrunni kastély kínai szalonjában gyűl
tek össze. A király ilmlépett, föl olvasta ka legy- 
voiKziinet.i föltéleleket. Adler \ iktor beszelni 
kezdett: .»// nem üzentük meg ezt a háborút, 
azok viseljék tehát ezerl a f egy ver szunc fért 
is a felelősségei, akik a háborút megindítottak. 
\ király Én sem üzentem meg ezt a háborút. 
4 népnek azonban mindenáron vissza kell 
adni a, békét. Adler: Felségedet nenn/is terheli 
semmi felelősség. Az államtanács szétoszlik, a. 
királv régi tanácsadóit kéreti magához: Spitz- 
miillér, Stögor-Stoiner, a hadügyminiszter. 
Andrássv kiilügvminmzlor némián. állnak a ki
rály előtt. Senki sem felelt, mikor Arz kijelen
tette, hogy a fegyverszüneti föltételeket min
denáron el kell fogadni. Arz bement a szárny
segéd i szobába, fölvette, a telefomkagylót és 
fölhívta \\ aldstiitten bárót: Te. Waldstatten, 
iái finvel) arra, amit most mondok. Az ántáint 
fei/yverszüneli föltételeit elfogadtuk. Az ellen
ségeskedések szárazon, vizen és a levegőben 
aionnal beszUnleien döfi.

Most az volt, a kérdés, mi történjék a király
ijai/ Selmbc r. a rendőrfőnök, akit a. telefon
hoz hivatlak, igy felel: Kérem Őfelségét 'meg
nyugtatni, Sehünbrun nban
semmi veszély. Adler Viktor 
godtak, lehetnek az urak. nem. 
juk. És az az ur is nyugodt lehet, 
mint Ausztria királyának, 
keleii egyesült európai 
nem fog lmja történni, 
királyi pár elhagyja 
ICekarfsau 
vak könyvi 
Ivet könyvi 

íieín fenyegeti 
kijelenti: Nyiu- 
lesz semmi ba- 

merl sem 
sem mint a dél- 

álla moh császárjának, 
Néhány nap múlva a 

Bérsei, az cIhő állomás 
volt, Eddig vezet el bennünket No- 
• azon a húrom bélen keresztül, ame- 
:• címében elmosnak jelez.

vette a Nagymező-utcai Révaissance-szin háza A, 
amely még meg sem nyílt ebben az óvadban. 
Tudvalévő, hogy a Renaissance félig osztrák, 
léiig magyar érdekeltség tulajdona: a részvé
nyek tölibsége a Kolowraf-filmérdek cltség 
kezében volt. Bárdos — hír szerint — meg
tartja a Renaissanee délutáni mozi és 
esti színház karakterét, .de ezek melkutt 
irodalmi matinék állandó sorozatát akarja, 
rendezni.

■r ■

SCestoeír?' 1
(A Reggel tudósítójának telefonjelentése.) 

Uzíetkcdv teljes hiánya miatt a magánforga
lom szünetel.

KerCitafoeei:
(A Reggel bécsi tudósítójának lelefoujelen

lése.) Kr. irányzat úgy az érték, mint a valuta
piacon változatlanul szilárd.

- - - - - - - - ——- - - - - - - - - - —.
VIKTÓRIA SZALON
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Berlinen dolgozik Kernstock Károly
(A Heggel berlini ‘ tudósilójától.) Berlin 

3 illamig.viMébmi, Schönelmrgben. a Studtpark- 
nál, fejlői szép városrészben, gyönyörű, modern 
ház legtetején ól éw dolgozik egy n-agy magyar 
festő: Kernstock Károly. Művészi összcvissza- 
súg, rendetlenség, amlneík olyan különös va
rázsa van, pár rajz, kép. szoborj függöny, belő
ni ági lés. -Éppen egy csodás tájképet fejez. be, 
<g.v őszi erdőt, vörös alaptónnsban. A nevét írja 
alá. Kari Kernsfiock, Berlin, 1922...

: - Közel bárom <w. hogy eljöttem otthonról, 
előbb M iincdionibefn <*« a, bajor havasokban fes- 
íegeitein, aztán .Berlinbe jöttem. Itt élek csön
desmi és dolgozom. Eddig még nem rendeztem 
kiállítást áss egyelőre nem is akarok, talán jö
vőre, Imi ösfwe tudom szedni a képeimet. Nets. 
is fontos. A. pénzt, és a nyilvános szereplést nem 
keresem, .már mint, hogy nem ezért, dolgozom. 
Meri, ón ma azt. vallom, hogy nem vagyok a ma 
korának kifejezője, mh>v pedig minden művész 
vagy az elmúltnak vagy a jelennek, vagy a 
közvetlen jövőnek a számiból uhui. Voltam a 
tegnapé, vagyok a holnapé, a műé nem!

\ modern, szélsőséges irányokról:
— JVcm vágyók híve, az úgynevezett szélsősé

ges művészi irányoknak, de azért nem török 
pálcát fölötlük. M.egértem őlket, mint a háború 
okozta földiáit léleknek, szociális zavarnak, még 
meg sem sejtett a.kikuló kultúrkörnek olyan 
zavaros művészi dialektikáját, amely az én 
mollon nevelt, jövőt sejtő ész- és érzésvilágom
nak lul lármás, túl elméleti. Megértem őket 
epjKHi úgy, mint a. i’aseizmust, az ébredőizjmist, 
>i holscvizmust, de nem szeretem őket.

— fis a nagyok, Picasso, Gauguin, Marekt
-- Ez más! Amit csináltak, tiszta és őszinte 

művészet, mert művészik ők maguk, akik al
kotják. ök és koruk kifejezői. mint egy lelki 
szeizmográf, előre jelezték a földrengést, csak 
sok volt benne az elmélet

Megkérdem, hová megy?
-- Pestre egyelőre nem...
Tehát Berliniben marad? fis h'esznfrn’i kezd 

Berlinről. '
Berlin ma 300 milliónyi nép kultur és gaz

dasági centruma. Itt él a Nyugat egy része és 
az egész Kelet, .Nagyszerű deino-k rá piájában 
minden szellemi és érzésbeli akarás szabadon 
fejlődhetik és ez a. nagy súrlódás, a különböző 
hitek és gomdiolatok súrlódása, meghallgatta fása, 
olyan meleg és lelkos atmoszférái leromlott 
itt. mint aminő a inait századvégi Parisban 
volt Akik 1890--1910-ig’ éltok ott, ösmerik és a 
mai Berlint elképzelhetik. < H.. J.)

A miniszterelnök vidékre utazott. Gróf 
H( Ihlen István miniszterelnök egy napra vi
dékre utazott a fővárosból, ahová hétfőn érke
zik vissza,

-- Későn, nagyon későn jön rá IVolIf Károly 
arra, hogy a köz/szolgálbatások árát nem szabad 
folyton emelni. A közönség torkig van a fő
város árdrágító politikájával, amelynek végze
tes következményeit már a város mostani ve- 
zetői is érzik. A többségi párt vezére a fővá
rosi pénzügyi bizottság legutóbbi illésében 
lvétizben szólalt föl napirend előtt és mind
kői. fölszólalása magán viselte az agónia 
tüneteit. l)e még halálos vrrgvdéaél’en som a 
gyógyulásra alkalmas orvosságot, hanem a 
mrrgi » keveri. A megcsalt férj először is a ka
lapét akarja, kidohatnüt \ fővárosi üzemek 

. faji híg kifog/iaolhafó44, de egyébként, kiváló 
li h.'lségü. i’omllkiwil szorgalmas és ni: gbizhaló 
vezetőit akarja, eltávolíttatni. WollTuak. aki 
A máddal jött ez országiul, (hiszen a. Wolffok 
már a vezérek koréban is lörz.1,főnökök lehet
lek), a Deiitse-hokat. i Retekeket s a Sishw iirtzo- 

ai akarja állásukból .kiszónokol ni. Tudvalevő, 
íiogv a nagy bevonulás idején. amikor a 
Wolff (,'silléry — Ereki - konzorcium birtokba 
vo tle a. fővárost, Ib viselt igazgató maradásához 
lin.'iih, a li i, h h>vábbi működéséhez Folkus- 
házy kötötte az állását, \ligha vau józancszii 
< s elfogulatlan polgára, ma ennek a tőnk szé
lerő politizált Budapesttiek, aki fölülne Wolff 
'lenKigógiájúmik: mindenki tiszt í.lmji van az- 
z I. hogy az üzenlek -rezetőj referálják a föl- 
i'i< ri'lő kérdéseket. az emelési azonban teljesen 
/ii gael leniül, az ügyosztály hajija régre. Ha- 
•'oníó boriiirt. rosszhiszeműséggel mondhatnánk. 
hogy a közüzemi póillékok 2í(Ph>-os emeléséi 
majd KainngcmeJf és flipkénak köszönheti a 
/óváros és nem a többségi párt impotenciá
jának.

Iliszoíii még a béremeléseknél is a imrlszem
pontok irányadók. Sokat beszéllek a város 
házán az, úgynevezett, munkaügyi hizoilsúg Ülé
séről. amelyeken a tanács képviselői ki mulat 
ta.k azt, hogy seai a főváros, sem az üzentek 
i i m iképesek megfelelni az alkalmazói lak köve- 
lelÓM'irtök. Egy-kót bizottsági lúg azután kifej
tette, hog.v az alkalmazottak a keresztény szó-

aReggel
eiaii.ita iwirthoz tartoznak és- erős támaszai a. 
községi várinak. Wolff Károly erre azt mondta, 
hogy a pártegység szempontjából meg kell 
hozni az áldozatot. Ne inomlja tehát Wolff ur, 
hogy aiern. gyaikoroiuak ingerenciát az üze
mekre és juj okolja, az igazgatóitoat. akik min 
deliben az ő utasítáfiaikal tkövették. Míifiik föl 
szólalá.'-átból mélában hangok csendültek ki. A 
külföldi 'kölcsönök ügyéről volt szó és itt már 
nőm volt agressairv a pártvezér. Hír szejnnt, 
Wolff, Sipőcz, Fock, Szabó Imre és — Teleszky 
utaznak Íhírisba, hogy a fraiM-iákíkal elfogad- 
ható megegyezést létesítsenek. Most, hogy a 
jMilgá.i'súg iijubb HMipiró’bú.1 tatására kerülhet a 
sor. ideje volna szakítani végre azzal a. söutés- 
politikával, amely a városházán otthonos. Nem 
lehet; az adófizető közönség 'lMÍrére heeepolitikát 
esinhíLni. Komoly, céltudatos gazdasági paliti- 
lkát követelünk a városházám Műnkéit és nem 
pártpolitikát,. Elég volt, a gyerekesséí^ből...
“ Glesswein és Jászai Hágában, (liesswein 

Sándor prelátus, nemzetgyűlési képviselő ma 
Hollandiába utazott, hog.v rAsztvegyeu Hágá
ban a nemzetközi Ibékeszövetség e héten meg
nyíló kongressziusán. Ugyancsak a hét végén 
.kezdi tanácskozásait Hágáiban a szociáldemo
krata szakszervezetek nemzetközi értekezlete, 
amelyen a világ minden .iniunkásszákszervezete 
képviselteti magát. A. magyar szakszervezeteik 
kikükllütt'H*' dúszai Samu nemzet gyűlési képvi- 
selö lesz. Ezidőben. Hágáíl)aj> összegyülneik' 
Európa feministái is. akik .lánc Adams el.nök- 
lete alatt 'beszélik meg a nők —- világihelyzetét. 
Mind a három nemzetközi kongresszus tú.rgy- 
sorozal’ámrk első pontja: A békeszerződések 
revíziója,

— Másfélinilliárdos — kártyaveszteség. Béee- 
hől jeletíti M Heggel tudósítója: Az elmúlt hé
ten a. Joekey Clubban egy roko!nszenlv<‘S tiat«l 
'budapesti bankvezér, aki báró is, bankár is egy- 
szemólyben, egy ültöhclyében másfél milliárd 
osztrák koronát vesztett éjféltől. — reggelig. A. 
pénzt, ha a devizaközpont is hozzájárul, való
szín iieii uszályba jón. vagy teherszállítmjifliy- 
ként vágónkét elekben kübli Béesbc.

_  Kétszáz csomag dohány a Punmaun-kocsi 
titkos rekeszében. November 30-án, csütörtökön 
meglopó leletre bukkant a Hidasnémeti-^ ma
gyar határőrség a. Budapest—Pojrrádfefkti-i 
gyorsvonat egyik Pullmann-koraijában. Dél
után */:3 órakor robogott be a vonat a liatár- 
állomásra és a vámalkalmaMottak szokás sze
rint; átkutatták a. kocsikat. Az egyik PuHiuann- 
kocsi padozatának egy ríukorettel, beszegett 
részét, csak úgy talúloanra fölemelték a. vám
őrök és mem kis meglepetésre ott 2úí» csomag 
linóm magyar dohányt találtaik. A csomipészrott 
árunak persze nem akadt, gazdája s így sem 
eívámoln'i nem lehetett, sem megbüntehrí a tu
lajdonosi. A dohány olyan gondosan vx/lt el
helyezve rejtekhelyén, hogy útközben történt, 
manipulúr.ióról szó wm lobot. A nagymennyi
ségű árut jóval a vonal elindulása vagy talán 
még ("sszetállitása. előtt helyezték el járatos ke
zek azon a helyen, ahová, eddig nem nyúltak 
a vám emlierei.

Hanirver^ny Vcdlow kapitány tisitHelvre. F,Kikelő, 
(litrzos közöa«>,x aytllt <*syb<> vHSűraiAp c-rtc a Zí*tfc- 
al«uléiuián Pedlow kapitány ii-nneplfflÉr**. Harsonow.ó 
jnlezlo bevonulását, azután mnckozilíklött. a hangverseny, 
aeielyiick iiiaifáiis'zújrvii kirzáil kioineljiik (rorvay 
Erzsi ó i nz operai vokális quajlel.t tierepMsét. .< zene- 
kart I, t c li l e ii b o r sr Emil vezényelte, A közönség a 
s'Z<T',r.lök'U az o* h-'K-i Ismételten melejr itnnopJősben 
ri'swsi I "ttc.

Az l’rúnia két ülmes műsora.: „Sikoly az 
éjszakálH>n“ és „xMilliomos szegény legény 
■MT. ’/s!> és 10 órakor.

Meghalt a klubbun. Sieugel Jónás (10 éves 
hiva.tr.lnok vasárnap dMután fölment a Lipót- 
körut 1. színi alatt lévő bipótvái-osi Tánwus- 
körbf*. ahol hirtelen rosszul lett, . összeesett. 
Szí vszél Ilii dús ölti* nit-y.

A Magyar Protestáns ’PlákbeövetAég közgytilM*1. 
Vasárnap döhiUin 3 órakor uo-ucta közgyűlését a líaoy-.ir 
Proli■'■h'wx lilálix-.öi'rlxéfi Hifii úti s'^kbözának nagytermé
ben. Jőrna iiuiulrins tsperes megnyitó beszédób'-n
a külföldi <!;.ik»iz'>v•:’>-gek l„kó! bitié.t f.rtvézőHi!, majd 
<ir. Ih'lh’r Pereme, a -i/.'ive'y.- elnöke, beszámolt a szövet
ség cildie.i i.uikö<h.-ci >1. ;o. elv nom-'sak Miigyarorsziigon. 
hunéin a külföldön is fölvette a. protestáns dlákszövntsé- 
gekknl :iy. <TÍ>ill>ezé''t. különösen Svájcban, Holl'i’idiahan, 
Piitiisiliaii és Xéinetorsz.'igbiui. ami .-uniói is inkább nagy- 
tontosss'igu, riieil a iiiugyarorsz.iiiri díivknyotrKii- enyhite. 
•s-ro a külföldi tározó vétségek nem egyszer nyújtottak 
:ui sí.-, isikbnn is segítséget. A közgyűlést PvtArffy Miirin, 
Deiik Ferraio és Józan .Miklós espei-es ■ beszéde, inaid a 
nimmisr. hnngjni zrtrfíik be. *

- Nem engedélyezték a inagáníiisz.tviHelők 
gyűlését. \ niugántisztviselők vaeérnap dél
ekül a régi krpviselőhúzbaii gyűlést akartak 
laruibi. Imgy egyes, okét érdeklő •gazdasági kér
déseket' megvitassanak. A lökapilányMÍg a 
gyiilé.-it II.óOá/92’?. számú határozatával nem 
enged lyo/l-, mi ni hogy a gyűlés napirendje, 
liiviil esik a. tisztviselők egyesülete alap- 
s>za Iiá I yuinuk k or- * 1 én.

, A iiól leMtápoláK kézikönyve.*4 lrbu dr l’rúger 
Marion (Pntnpel kiadás), tla.'dag la.p.iw,falatok alapján 
óh-< z< lv.*-n vázolja u sztző a női testápolás óhz fa cél
szőrű wniksegleteil. V könyv uuwnban foglal mindent, 
auüt cary uvnvk az élet minden ewnknlH»n hidnia. kell.

5
Kiafc Menyhért megvédte Petőül. Meg

védte, az uugyaláí.! Pakolx József formás, Lwm 
lm* hobzédéhen ugyanis Petőfiről, mint az, em
beri jogok és >z<*l>ad-:ó.oj)k öi í’l;lo'vahí dahi.lká
ról sz.ólotl. Didókról lovi'ii sz.ó, lo!ugrott az; 
iutTai'/igeiis Menyhért és a megwhzei.| kon- 
kurrens crzékeuységév <>1 elmondta véli-ményét 
Pelőíi Sándor.réd is. Mint a. gyöngynek, amely 
a. lairban fölfelé megy, ngy Kiss Meny bérinek 
e jogát .senki el nem veszi. ('.-u,k az a baj, hogy 
összehaHonlitósíxlcra ad alika-lmat. Petőfi, a való
ban intranzigens magyar, a harcban volt a 
.harc dalnoka. .Menyiis a háborúban ,,'%tóor- 
tüzek alatt...‘‘ rímen adott ki vrj'scMuiuyvet, 
de valójába.n a kuliiiszioiuiszterininban tábo
rozott, azon idol, leszámítva, amit a. liberóiig 
lapok előszobájában tőitől I. Kiss Meny bért 
már akkor is ostromolta a. „Pesti Naplé>“-t, a 
„Mugyaror.sztíg’-ot és a többi d........ v tini
ezt: a csúnya szót ki nem írjuk) orgánumot* 
csapnivalóan rossz A’orspkkel támadta, a. szer
kesztőket, akik a szilaj rimkov áccsal szem- 
Ism teljes el zár k(> zásba ii kereslek védelmet, 
„Lágerfeue-r" cimen németül is kiadta háborún 
versiül és sokan ennek tulajdonitják a íiCugati 
fronl, sőt a. végső IIinde.nbiirg*-áll.ások áttöré
sét. Mi nem füzünk ily súlyos konziekvenciákat 
Kiss Menyhért verseineik német kiad ásóhoz, de 
sz/>. alibi szó, nein nagyon erősíthették a néniéi, 
harci szellemei, lappén ezért nem túlságosan 
ízléses, ha a. képviselő ur nem marad a kapta
fánál. helyese'Wien a politikánál és számára 
annyira iktegen területre is elkalandozik, mim; 
a imagyar költészet,

— A. határáHomásokon cemk a mai rendszer lapjaii 
árulják. A Ropgol e$ryik olvawí.ia írja.: Sokat utazom- 
éi elsfi dolgom, ha aAhsxini a magyar határt, hog> ujaa 
gnt vásárolok. Még Wdettmül seni t.iwltam liboráli, lapot 
kapni. .Mindmi ImtárálJoináson kizáróan csak a mai rend
szer lapjait árusítják.

— Az Uránia két filmes műsora: „Sikoly a/, 
éjszakában*4 és „Milliomos szegi ni,ylegény.” 5, 
’/iT, ’A9 és 10 órakor.

r— Tizenkét millió fontol veszített üzleteiu a 
montekarlói játékbank tulajdonosa- A „Sundiay 
Express** tudni véli, hogy Sir Hasit Zacharos 
a.z utóbbi időben 12j)0f)ü(>0 font veszteséget szen
vedett. Ennek’ az összegűek nagy részét a 
Societé Navale de í/Onsst francia hajógyárba 
fektette be, amely teljesen tönkrement. Veszte
ségek indák totvábbá a műn I elzár lói játékbank- 
nád is, amelynek ó a tulajdonosa, és amelynek 

.látogatót lséig a nagyon 'megcsappanni. Végül a 
görögök veresége is több milliójába, kerüli. 
Hogy veszteségeit kipótolja, még kaliindosub'b 
vállal a tx>k-ba bocsátkozott. Ijegutóhb konver
tálta a ‘M,000.000 font román állanikölcsönt és 
így a nagy Klondyke Bo-yle, a híres kalajidor 
helyett, ő lett. Románia nemzeti hőse.

—* Még mindig nem játszik a Nagy Emlrd 
kabaré. Három napja, hogy n rendőj’ség foga
natosította a fővárosnak a Nagy Endre Mérleg- 
utcai kabaréjára vonatkozói határozatéi, amely, 
szerint „a kabaré rezei őségé atasitandót. hogy a 
helyiség használatától, tartózkodjék". ) Három, 
nap óta tehát nincs időadás Nagy Endrénél* 
állibólag azért, meri, az igazgatóság elmulasz
totta bizonyos tervrajzok benyújtását. Beszél
tünk a kabaré igazgatójával, ifj. Feszt József
fel, aki kijelentette előttünk, hogy meg sem 
kapta — bizonyosan tévedién folytán az erre 
vonatkozó fölszólilá.st. Kivánaios vohla, ha a 
Nzigxiru hatóságok és az ártatlan kabaré közöli, 
valamilyen békés megegyezés jönne léire, ré
szint a publikum —• részint, a mii vészek éi-deké- 
iiyn. akiknelk mégis csak a kenyerei v» ite ki a 
szájából a fővárosi határovnt.
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fölhasználni, hogy az orosz textilipart 
Thompsoai kijelentette u

— Oroszország szanálására ma minden jó 
valuta kevés. Londonból jelenti A Heggel tu- 
idósitója: A Daily Telcgraph, jelentése szerint 
Wllliam Tkompson, az Airmerican Oil Com- 

•pany és a Newyork Pa irhánk Company elnöke 
mmst ért vissza Oroszországból, ahol az ame
rikaiak szakértője gyanánt m.üktidötl. Az ame
rikai társaság egy millió dollárt szándékozott 
arra
isrnét i alpraállt lsu.
'sajtó képviselői előtt, hogy amíg* a szovjetkor- 
laiány van uralmon, az Oroszország szanálá
sra irányuló kísérleteknek meddőknek kell 
uiaradniok és őzért, aki. pénzét elvesziteni nem 
akarja, ne menjen Oroszországba. Ha a szov
jetnek öt billió dollárt boesátanának rendel
kezi--éré, még ez sem segíthetne az országon, 
•mert a pénzt elnyelné a. rossz szerveret, az ér
telem hiánya és a szovjetrendszer 
bünewés hibája. A s-ovjetkormány 
ji.'i'e a hadseregen és lenge 1eszelon 
reskedelmi és pénzügyi vállalatok

ezernyi más 
ennek ellö
ki viil a. ke- 
kezelését is

maga akarja végezni. Ez oly föladat, amely
nek a. világ egyik kormánya sem képes meg
felelni. A bolsevik-teliét nagy veszteségek érik 

egyik üzem a másik után szűnik meg. Orosz
ország még mindig a régi uralom készleteiből 
él. termelésről szó .sínes, fiizen a télen Orosz
ai szagban az emberek százezrei fognak éken 
halni. segítségről a szovjet gazdálkodása alatt 
szó sem lehet.

t
i

— Tüzek. Vasárnap della u 12 órakor jeten- 
p iti'lk a központi tiizörsi'gnek, hogy a JWb-iitea 
SC. szám alatti házban lévő rövidáru üzletben 
ii'z ütött ki. A VT. kerületi,és a központi t(i/.- 
ői'\’:>‘ vonult ki és csakhamar eloltotta a. tíizei, 
amelyet a vilhunosvezoték rövidzárlata, okoz-ml. 
Hívták még- a tűzoltókat nyolcszor apróikb ke* 
meny- és gerendát özekhez, amelyeket rövid 
munka után szintén eloltottak.

— Fiatal kommunisták hiinpöre. A bu<b»- 
p.-sti büntetőtürvényszék d.r. Patay István 
tá.blabiró elnöklésével ma kezdi no'.g annak a 
bünpörnek a rőtái’gyaJását. amelyben az 
üe.yéstiség- egy egész tömeg kiskorú fiatal
embert vádol az. állami és társadalmi rend fel
forgató sut.!: irá-nyuló bűntettel, illetve vétség
gel. A. rendőrség ez év tavaszán egész tömeget 
tartóztatta le olyan fiatal korunknak, akik a 
főváros területén nagy titokban kommunista 
(.szervezkedést végeitek. Választottak inaguk 
közül öl. csoport vezetőt és mindegyek eso- 
portba tíz tagot veitek számitáslm. akiket a. 
csoportvezető ki) ek kellett volna, megszervez ni. 
A tagok csupán a csoport vezetőikkel és ez?i< 
csak a többi csoport vezetőivi’i e> intliezhette.k. 
A tagoknak köíelesrége abból úHoft. hogy 
tagokat s-i.tezze^ii'k és ennek módja, 
les, a kommunista tauok, köny\ k. 
térj asz lése. Az ötös tárnics vezetői közül 
egyik az eggelvmi hallgatók, a másik 
iskolai lanulóiijuság. a haimadik a ..
■vatülnokok. a negyedik a villgmosrasnlI alkal
mazottak, az ötödik pedig a 'ridéh'.ek iipy-zci’- 
vezéséí vállaiíii. .'. < söpöri főnökök ( megk;:z?.ltek 
íin mi tójukat, sőt. öaszeköl.tetest létositeítek a 
béé “
Iák 
pol

n l
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— M.atyó“inunkák a párisi kézimuiiku-kiálli- 
iá«.o>i. Tietéiiyl főkupitúnyhel-yettosi. az :'dbún- 

' re ad őrség- ntlevél.'oszitáiyá.nak vezetőjét érdekes 
kíiíiíöitség kereste löl a főkapitányság épiileL-- 
■ben lévő hivatali lielyiséftélien. liuszoiiöt szebb
nél szebb maiyó-r-nkába öltözött ■menyecske és 
tráni/ tázogaiLei: el. hozzá s a küldöli-ég vezetői, 

‘Málnui Mihályné és 'íoD.ár Isteánné elő’terjesz- 
’ieit.k a kiildöiíségjnrú” eAiját. A iir^őküvosdi 
világ hites irály ó-kézi munkák kid szeretnének 
; észí \ cmii — mondták - a Púrishon rende
zendő n-agy kézinmnkakiúllitúsoji. Ann klértiák 
a lulufepitiinyhidyettes;'. adjon részükre utilevch t 
Franciaország főváros dia, í :?!:■ nyj főkai>itány- 
!u‘|yettes nyciu'z-m átkís-'i’tr a mrzé’kiiv 
•döit-■égéi a l'faucia ki've-.-égr . 
( kélardi f ra ncia tej eiké.lel mi
győzött!, eliAigddtatóihán(ik kettőkéi^ n kifeji zósl 
adni, amidőn mep'néA“ a jellegzetes matyó- 
ruhákat és ma’i)ó-kéz‘>hianl:úb'ii. .Nymában in
tézkedett a frwm-ia követe;g uíjáu, hogy a 
umíyó assztmyok és leányok küldöttsége az út
levélhez. a FruBriaoi.-'ág teriiklért? \alo belé
péshez szükséges rizamot .megkapja, egyben 
uiuzétsi sznbadjegye! tilUf iáiulI ki részükre egész 
fra.iciaország területére s iujtézkmlel l. hogy' 
odautazásukkor a Fr.mirii- ?d!)gvir Korcgkr- 
delmi Kamara egy 
francia 
hogy a 
rcszéte 
Impják

—■ Báró Mulloit és a túli.' a!
Im i, vsuihítki • u.-auLfuil.
ki1 rí; hitben be.-'zoi'k ó 11 v os 
</(•/. ini-fi la‘<té.ie (’•’»//,
jóvel. báró 
bizományi - 
(■■/.(•rki-.sv.lősiéjfíil, boiíy I 
luiiiiiiiil •■‘ól |-l

.nclu'uiy hifi hiáu.ir.o!: 
lopukiiol is icy.tiirjii 1 
ei-fXfCí'l .-uliiirk helyei 
ettiiiiéftéee nini I

I lt,!i!l‘‘lt. lóié
(•l-tr-.iil,; illik.

— Károlyi 
tíi'óf Károlyi 
iráni i mii leli .... 
knr.iai bíró el mik lésé vél ntvg e/utt a hé.íe!) is 
lovább folyik 
pont lUH'gvíiatásu. ... .....
oszlóiét sónak körid liiémyelrc

■Se! Idil
liből ItUOUl 
attasé nem

S ÍJlilézkc 
Praneii- ?d!»gy:ii 
megbízótíjn ritrja őket a. 

határon, egyben biztos'ítotxa ökot arrő’. 
pár isi k óxi n nin !a» • 1; i11 ’lásoi) m u nkú tk 
a kiálli!. ás egyik leytlifkeluhb Ivlgél 
meg.

je^'V/.ii. liyi 11 <;i 
it'ltiink kiTi je; ••Rl, hoc 

pt.vorsji-íí’urjrnl nk .<>r l’o 
bn a )> ’rtilel déré!

Mailidl \ 1 ni i-iceltfiiiik. I
ji r Jilr k,•!■. •■ 1 unnak kiizlé érc 

ÍZ ‘U/' l <•
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'. ami vasiiíi .'■•.<11 Illés 
< lóforiin!. I'. helyrciy.z.il 
és kiJ-.'1-iil.iiik azt is. lm 

hil •.•mann bizományos telié.
i-z i’nryb',n . helyre ttfizihi lov

v agy on el köb? ús I pőre. 
< •’• lt ni i vt 1 g*0 11 el k < >hzás

Mihály 
Mihály 

nagy perben dr. Oszn-ald István 
í..1 még e/.en- a hété!) is

a. tárgyalás. Hátra van még kél 
Az egyik a parlament /ül

és hatásaira, a 
■másik máig a Ga'llilei Kár tewk'mységáre ro- 
naikoaik. A. pörheli felek a bizonyítékoknak 
oly haliallírn nagy tö*rtu>B*é't norakozlntlák föl 
a mons1 rwózns pörhen, hogy a. lóróságnak ho»z- 
>,-!Í,li lanács-kozásra lesz szii-ksége, amíg Iává 
le.-zl.j.! a fölajánlott; hizonyií kok közli! azo- 
J<:1. amelyeket be.szív, ózni sziik.-t'g anek tart, 
bum:rétes, hogy <• porban már lefolytatott a 
b'iróság egy előzetes bi^xmvitás! eljárást is, 
amidőn egy kiküldői 1. bíróval tamrképen ki
hallgattatta a gyűjtő fogházban letartóztatott 
iHéjőbizí.o’-'(;kr..1. Az alpöribi iigyvéd«‘k rmgete/v 
bivonyik'kai között számos külföldi pi4iiikm?ra, 
államférfira és diplomatára is hl , .'ikozlak 
tani) képen.

A. lejcpoét'Uuaiabb ús a lou'marzukintit'ibli bcc.-»ii karú- 
cNouyi vagy njóvi ajóiulók egy r/áii miivibzi rcsiiuvny. 
Ma -7.HI nit tehát Solynio*iboz (Kossatli !.■• jes-níca S 
jj. (-ni. 4; n-leíon: 78—72), niicl mór 2500 koronától J.cz 
rli'nlócn veheti műi? t magyar klóHrtó jr.iivfazek. :zlz,«e'-en 
l.-«r('1'•’/ett eredeti képeit.

UrilHánRl, iksz, rl. aranynt, (z.iuitöl. hainiafozat ne 
szíjon cl senki, ami?!’ meií jiciii haUifatta- Fiaoher (is llisncr 
ékffl5(‘réw.ek lejmwgnwiH) napi óndt. Ilúkócz* ut 27.
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— Megszűnt a Mátyás Diák. A ma«yar sajtió. 
nvo-moriiságiiak újabb aldoza-tu van: a Mátyás 
Diák" TK'vcn ismert régi élclap hosszú tengő- 
dós után megszűnt. Vagy hároni mdr/^ddel ez
előtt. a WodiíHH'T-eég alapította Mátyás Dinkot 
függetlenségi jirogrammal. Murai Karoly szer
kesztésében’. A szerény irodalmi és művészi 
ivénvii hetilap főleg a kispolgiir-sóg éa a [kis
gazdák körében volt Wvelt. Utol.pira egy 
nyomdász adta ki é« Hangay Sándor azenkcsz- 
tetto.
_ Sziibllmáhil Ivott- Ki** .lózaef nól n-zabó felcw-j-« 

Ahniíasy-tór !>. ez.i’ini alntt levő Jftká-áti oziiblimiUoliJ.iWul 
ni cinné rgezte nrnRát. A mentők gyomor ni o-á®t .ilkalumz- 
íiik és Kíh.-'ióI 11 lakásán hagyiák.

— A kolozsvári „Uj Kelef“-en 6 millió leit
vesztett a cionista érdekeltség. Megírlak a la
pok. hogy a Kolozsvárott; megjelenő ..Uj Kelet" 
eimii. -ióu'sta irányú napilap modernül beren
dezett, nagy nyomdámt. szerkesztőségi és ki
adóhivatali helyiségeií. 01'íló'lyi .románok porig 
lerombolták. .Mini A Heggel értesül, az, a rész- 
'vényIá.í’sasá“. amely a. la-jMd. .kiadta, ti millió 
ifit részlett a miiIólaton s mosd, hogy elpusz
títottak .........
súgói és szélnek ereszti munkatársait. Mikor 
rombolás történi, Újvári Péter tegé.nyiró, 
„l’j kelet*’ munkatársa. Kassán tartózkodótf 
íi'woH'étébeu a íomán h-i1ó<.éig kiutasította 
csellód jót Kolozsvú. rról.

Az Uránia kél fdmes. műsora. Az amerikai 
Pa mem; Fia.yms filmgyá.r kiéi, olsőiaugii fi lei jót 
vél te i g3 :/.erre műsorra, az Uránia. M Hideg.', i ■< 
film a maga nemében külön attrakció és méltó 
arta. hogy küJön-küiön vétessédí műsorra. Az. 
első Chilidé P.ii n re egyik híres regényéből ké
szült és „Sikoly az éjszakában‘* cimmel a leg- 
érdcikescbh történetet eleveníti meg a. koustaii- 
Íinápoíyi eurőoa.i m-gyed elegúnc-iajaiiak ke 
lében. A másik (ilm igazi a-merikai kaland, 
.két filmet együtt imHatja he az Peónia. 5, 7 
J) órakor.

— Yes porcéi l;in pndor a legjobb
v i I ó. g O H.
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Magyar egészségügyi 
szlovák táhoriiok. H-jy 
rendkívüli k -ri ií-rje'öl szól t.z
búbom atatt. Szó raj oviiban szolgált 
eg szst-'li.gyi alliszt. Amikor a kocka fordult és 
a ludkáhi íróul; megingott, Gulyás hirtelen 
e.-a’hiiek csapott föl s belepett a cseh, légióba. 
Sokadmagával Szibériába kerüli, a'hoi lúllitólag 
jeleoléki-iiy harctéri sikerét voltak. Ekkor már 
a szlávosan hangzó (lojda nevei v' tb* föl. Ila- 
marosnit tiszt lett és már mini, wredes vonult 
Prágáim. É'demei elismeréséül nemrég tábor
nokká nevezték ki és Kassára helyezték ál. 
Mo»t ott székel a gyönyörű kassai hadtesipa- 
niiiesnok-ági palotában. Giuilyas taibornok. 
mindössze harmiucesziendős, vli lesz vájjon 
kaivanéves koriihan?

Az osxfíák parlament megszavazta a genfi 
egyezményt. Bér-hői jelenti A lteggel tudósí
tója: Az oszvrák nemzetgyűlés ma harmadik 
olvasásban, is elfogadta a genfi, ‘megállapodá
sokról szóló 'törvényekéi., úgy hogy azok most 
már az alkrtmúny értelmébe u -régit g elintézi il- 
nek tekinthetők. A k’gközelc'b'bi ülés docemlber 
fi-áíi, S'Zi'rdá. 11 lesz.

„Tii?.es-< fzohiikáisha. Uniüíkkérnél, (Tiői-itt 48.
Csllluivó knrácMir.vi'n’lbv. Kertész Tódornál, Kristóf- 
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Ml LESZ A TŐZSDÉN?
December 3.

67 Heggel munkáldvsától.) Az elmúlt, tőzsde
ivét eseményei szigorúan határolódunk két 
részre. Az egyik a hét első feléneik, a másik 
;i, második telének története. A hét első felé- 
hí»n nagyon nyomott és nagyon száraz hangu
lat ülte meg az üzletei, minden szem Becs felé 
tekintett, ahonnan szinte áradatszeriien jöttek 
egyre az orbiirazse-eladások. Mindenki azt 
hitte, hogy képtelenek leszünk a béesi éri ékek 
lök ételére. így és ebben a nyomasztó hangu
latban indult meg az üzlet. Csakhamar kide
rüli azonban, hogy ezen a bajon hamarosan 
túlesünk s hogy <r bécsi kifizetés várt följa un
iósa erős átalakulási, hoz az üzlet kedvező irá
nyában. Minden jel arra vallott, hogy a. I)e- 
vizuközpont is segítségére siet, az üzletnek s 
az altalános elernyedést ez okon, hirtelen jobb 
és bizakodóbb hangulat váltotta föl. A máso
dik nap már minek jegyében indult, de aztán 
hirtelen megint boborult az ég és azt. a kis 
kékséget, amelyet, a. tőzsde egén egy pillanatra 
láttunk, megint csak a reménytelenség felhői 
takarták el. A világpiacon elmaradt a bécsi 
kifizetés megerősödése és igy természetesen

a bécsi korona jobb értékeléséhez fűzött 
reménységekről is meg kellett állapítani, 

hogy legalább is nagyon koraiak.

azt
a. vállalatok 
s amelynek 

helyzetben a 
szó mi tani. 1 

erejéből ke Heti

a nagy papirin fiáétól, 
l ömeges tőkeemelései 
fölvételében a fönt 

bécsi tőzsdére nem 
rőzsdéiiknek egyedül, a 

állania a nehéz szi-

Ebbeu az újból beállott csiiggedésbcn számi- 
láshii kellelt venni 
amelyet 
okoztak 
vázolt, 
lehetett 
maga 
1 nációt.

Idáig van a tőzsdékét első fel nek története. 
A második félidő jol>!» auspleiumok mellett 
kc/dődötl. BéCsbÖl kedvezőbb híreket bO'ZOtt :i 
iclei'on, az oltani tőzsde hiitelen megáll!- lefelé 
liahidó utján, amitől az üzlet egyszerre éléu- 
kebbre fordult s általánossá vált az a véle
mény, hogy

az .üzlet eiéi’k* /.( í< ahhoz a mélyponthoz, 
amelybal már csak yölfélremelkédé, lehet- 

séges. '
A spekuláció mozgolódni •* kezdett ? ug;v 

lálszctt, ül ' ;in a bevásárlások kedvező idő
pontja. A (•síitőrlőki nap csakugyan eim'ike.dő 
irányzatot hozott s l.’zcn’.:ra meg is tartottuk 
volna ezt a tendenciát, hit m-m .inteti volna elő- 
lerbe az a kedvezőtlen és kegyetlen álláspont, 
amelyet a francia '•iiclezők a fiivjro.-sat szem
ben tami'itanak. ./ főváros liifelü'íye xi'lyoww 
befol yásollii a hangtilalol, az alig talpra állott 
emelkedő irányzatot legott leiiíihie lábáról.

A tőzsdén újból sokat besz j iek
a júváiélelröl,

különböző hírek, d ■ legiihk'abb a íraiichtk 
nyers, ikiméletleu és mohó l'öllepcse alapjan. 
\ kontremin ebben a helyzetben ismét kedve

zőnek látta a maga szemoonijr :n;ik ervenye- 
siíesél s az alig megindult röHözesekíől gyor
san visszavonult. A iöz*-de ismét eihunyhiili s 
a Ivl végén ugyanaz a szomorú, lávailt es hí 
zalmathm hangul n uralkodott a piacon, mint 
aminő n hét elején feküdte meg az üzletet.

*
A korit remi Ilitek mégis el kell kezdeni1? födö- 

zAsvil. A nagyobb emelkedések eltol a. | érctől 
várhatók. Nagyon vagy rétem, a tőzsde kö
zön sédének azt hiszi, hogy ez időpont nincs 
messze. Tudjuk azt is, In.gy az elmúlt héten

erős kezek már megkezdték a nehéz, papí
rok Jussit felvásárlását.

Magunk is azt hisszük, hogy a szilárdulá-s idő
pontja, nincs .messze, bár tisztában vagyunk 
vele,' hogy azok között a komplikált viszonyok 
között, amelyek közölt mi is. az egész világ él, 
senki nem Indhatja, nuly percben tolul elő
térbe olyan kérdés, amely min ién józan ítélet
iéi szemben azeknak ad igaz.at, akik nem a 
gazdasági elet törvényi-zorüségére, li itteni 
politikai élet kiszámíthatatlanságára és <iz ese
mények összevisszaságára építik löt következ
tetéseiket. Bizonyos, hogy <.'• zd már rend
szerré válni a káosz s vaslogika körözik a 
lép!el^Hsé<ickbc,

X A Alugyar-(tiasz Bank rekord tőkeemelése. 
-7 Heggel értesülése szerint a Mog.vur-Olasz 
Bank még a karácsonyi ünnepek előt t szándék
szik megtartani löki emelő remik'viili közgyű
lését. Ez a tőkeemelés tartja, majd a rekordot; 
hir szerint a. jelenlegi 350,Üü(l.00(t koronás alap
tőkéjét fíM.noij.W) vagy 700MOMV koronára 
wli föl.

X Mibe kerül u lanyhasng? Milliói dokim. A kistőkés, 
nagylökés, kereskedő, nagyiparos, birtokos, ügyvéd, or
vos, tanár, politikus vagyont viszonyai arányában vagy 
azon túl is, érdekelve volt a tőzsdén. Sőt hetven százalé
kában inti ix érdekelve van. mert a nyereségének jelenté
keny részével teljes összegében födözte, nem. kis része át 
is vette az értékpapírjait. Kz a vesztett pénz, az, érték
papírok árfolyamainak ijesztő csökkenése hiányzik most 
a forgalomból; e-erf indul a tőzsdéhez hasonló lanyha- 
Sággal a karácsonyi vásár az egész országban. A Reggel 
ahibb egy kis táblázatot ad. semmi esetre som üzért, hogy 
az olvasó bosszankodjék, inkább a tanulság kedvéért, 
milyen esztelenül és könnyelműen aláóríókeli a tőzsde a 
nemzeti vagyon jelentős részét. 1922 szeptember végin a 
Magyar Hllel 10.51'1) volt (ma 0875), Hudap.-stí Gőzmalom 
34.000 (18.600), .lllalános Kőszén 178.000 (fMi.O'.IO), Sclgó
811.000 (32.5)10), Miig 7500 (4950), Fegyver 58.000 (33.000), Ganz- 
Dan.ibhts 830.0utl (5(i0.it('ii). O«a;-Pílí«,iios 106.000 (68.000), 
Rima 18.500 (10.300), Seidiel; 10.5(1(1 (5975), Haiti fa tt.GOO 
(!i;;oii). Hl nsnói 30.000 ( 20.300). l/ig.iilm 8200 (.'>800). Ofu 21.000 
(it.Goi)i. l ó 57.000 (33.01)0), .''elten 63.000 (33.009). Goldbcrgtr 
13.200 (6300). .Inhi 7600 (5975), Kender 4803 (3825), (iumi.ii 
lő.ti'tO (7000), Stnmmcr 140.01)0 ( 63.000), Telefon 31.01)0 (13.100), 
Aíhi.stii.a 7800 (4400), Lc-avlc 6'I.IKÍI (36.000), AHamvusut 
51.000 (23.000). Tehát tíz hét nloít állandóan 0.22 körüli 
zürichi jegyzés mellett znh mtuk ilyen katasztrofális 
mélyre a legjobb magyar ipar) vállalatok részvényei. Al-.i 
ez al.iéi tékeh-M folyamatot az lillntáiios drágaság és drá
gulás közepei le megmagyarázza, annak .1 Reggel szer- 
kt-zlő i ge ingyen és bérmenlve. küldi Pékár tiii'iUi- összes 
drámai müveit < s Kgs Menyhért verseit szilszkin di-z-
kölesben.

X A Jelzálog Hitelbank 
E bóm’.p 12-ére hívta össze a 
Hitelbank részvényeseit i . 
lésre, amelynek 
egy elleti biztató. 
Báró Beck Cyula 
megjárta Parist, 
töbi) miHiójá'ba 
n.vereséget egyáItalá;l 
nos, t ........... --

válságos napjai. 
, .. Magyar .1 cl zálog 
reuilki viili közgyü- 

tái-gysorozatún bizony limes 
vigasztaló momentum sem. 
az elmúlt években ismételten 
ami a 

került.
' Vbaii

í’ővá rosban ffljcsen 
a vál- 

szanálá- 
f nye;- ‘k 
áut nem 
és ezek 
.7 köve- 

részvéityeklu )i kapják meg. A bank 
Budapestem is Immlhuiii.'<»zla < 

k. de ez éppen nem változtatott, ere- 
A békeszerződés értehi)1'- 

t kiiltoldi hitelezők köxoleli-.-picrí a ma
állam felelők és igy nincs kizárva, 

Jelzálog Hitelbank adósságait egyszer 
megtéritenie. Ez 
igazíágíalaiisúg

W oilT-líoll-Zel•»!. \

Ól in !(<>/// II!
Ili-ír * ülés' lók hzorint 

nyeckrn é- itry 
. ;> németeknek

; -iiy<-i1 bcvezel-k 
i'óllnbilok C'-O-a v<~

m!.i;

A 
nuk 
lenti; 
nyi .. 
zik

banknak alighanem, 
mint amennyi üzleti 
fölmutatni képes. Saj

nos, e szezsurok a francia 
ered mén ytel ének nek mondhatók, mert 
ságiam Í('ő intéz'nmk még részleges 
sához sem vezet tok. A Irancia rész -, 
bizalmúl a Jelzálog Hitelbank jövője j’ 
tudta Beck Gyula sem megerősítem 
nem fogadtok el olyan megoldást, hogy 
telést'ikcl- i’<-szv?iiyckl)('i kapjak meg. - 
ügy-menet elét 
a franciák, 
deli álláspontjukon, 
ben a külföldi hitelezők 
gyár állam felelős 
hogy a ..
az adófizető polgárságnak Imii 
azután valóban égbekiáltó 
volna!

•\ Viisutfiilszercl'.-.-l Ki. <h <4 
\ .'i-ul 'öih.'i-reh — > llldx ítlevoi " :i uelliet 
éh a Hiedci t.sann i ^dűd alapító5!). 
IVolfC-k nagyon ■ liingöscu fnladlal: részr. 
i>iou| a vnllaiat kizáróan a Bicderinannék> . ■ ■
i> h \ <•>>vérdcki-Hségc ínegBaiiut. R hírrel KapesolatbiU) Kői- 
porlálJAk. hogy n Vasatlol^zen-léM r.

il áriákhpqdére V iion níllj-n inán 
■ii;m kerül jer,. m<Z

A márka újabb kataszfrófájíivnl szúinol- 
Bevlinben. A Becifid berlini tndó.-iioja je-

A H'őóJi-kormányt a márka zuhanása 
ernábau támadt örvény sodorta el. ( nnn bi- 

bonne, Imgy sikerülni fog javitania a 
máii-a.' kikrzii’iiúii. </<’ mérrudó tőzsdei körök 
nem bíznak, abban, hoyy ez a javulás lantos 
lesz és újabb katas-.lvőfólól tartanak. Javulás, 
államié ja\ul?)s es stabil arlolyam, .u-ug?^ ('/> 
elérhető legyen, <‘lő.ször is a hanyatlásoka.il 
kell kiküszöbölni. N°m érhet célt az uj kor- 
inánx .'■cm, lm o birodalmi gyíil.-s legc.ro*eh > 
púi tja ragaszkodik a nyolcórás luunkaiih’Jiüz. 
Tényley azonban a leytöbb üzemben égnél is 
sokkal !.eresebbel dől (tolnak, aminek foley a 
német Idizaazdasáyoi annyira károsító sok. 
sztrájk az oka. lós épp most újabb sztrájkok 
inddhiak. A földahitíi vasat megállt, a bér- 
liiií >?.{Jhiunkúsok s/trájkohuvk, <t leni»nur^’uii 
óriási sztrájk fenyeget, ez a berlini pevsjiektiva 
és a vidéken sem állnak sokkal jobl;;m a dol
gok. A birodalmi hó Aortás deficitje 8D0 milliárd 
márka és az összes <íilam> i'zemek. minden 
tarifaemelés ellenére is. folyton nörekrő de/i- 
ciilel dolyoznaic. Mindez íi-ztnu ullmi az ii.i 
birodalmi kancellár előtt, aki székfoglaló be- 
sz.tkben mag) sem lestől! valami rózsás ke
pét és Amerikából várja az üdvöt. A pénzügyi 
köröknek azonban enn\i bizalmuk sincs es igy 
mindenki szabadulni If/yeküzib a m;>>irmarl.u- 
ttíl és 'eayyonát inkább részvényekbi' jcn'ti li. 
Ennek az a következménye., hogy folyton n.j 
bankokat cs kere#ikedelmi íarsasagokaí atapi- 
tmmk és ebben a lázas griiudolábban a kül
földi. főleg az osztrák tőke is igyekszik a 
maga részét kivenni. A tózsdimek a sok uj 
tere állandó impulzusokat ad és az iizlot 
szi))!e vihar<>sun élénk 1 el t. Ennek az á ra(lat
nak eddig hiába próbállak gátat vetni es a 
józanabb elemek mar most előre látják, a 
karnevál böjtjét, a nayy tőzsdei krachot es 
összeomlásl.

X A Doaiza központ nagy igénybevétele. 
A Begyei értesülése szerint a behozatali bizott
ság legutóbbi ülésén a magyar importkeveske- 
delem és gyáripar igen nagy összegű deviza
igényeit tárgyalták. Az igényelt összegek több 
millió cseh, koronára és körülbelül másfélmillió 
svájci frankra rúgnak, nem. tekintve « több
százmillió márkás és egyéb vahitúra. szóló igé
nyeket, amelyek nemes valutára átszámítva, 
jelentőJ tételt képviselnek.

X Kik vesznek részt az 1'89 vapronos malátaexportban? 
Ismeretes, hoey M:iIáitiexport Szindikátus néven kivitelt 
vállalkozás alakult, amelynek célja, hogy a Magya'•orszá
gon (érmeit maláta egy részét az országból kiszállítsa <’>s 
külföldön értékesítse. Utána jártunk c-nnek a Malátakivi
teli Szindikátusnak, amely hót a. legközelebbi időbeu 
nw-ftk.'zdi az Általa kért és engedélyezett 1500 vágó t ma
láta, kivitelét. amihez *2.2()u.0l)9 rnétermázsa árpt 1'óldolg - 
zása szükséges. ./ s.indlkdiv.sban tizenöt. i‘ialdtatermeir, 
üzeni fnglfil helyet. Kilenc ezek közül vidéki sörgyárral 
kapcsolatos ninlúfatornielő. ezek kisebb üzemek, amelyek 
iicm számol tevők. A kivitel jórészét. « fővárosi sörgydrak- 
kol kapcsolatos inalátaiizemek fogják lebonyolítani. Éspedig 
a malátatenyésztési kapacitások sorrendjében a követke
zők: n Deutsch-féle kőbányai malátagyár, a 7fésívén?/xör, 
a fíreher-, a He.ggenmachcr-, a Polgári és a Pővdrosi sev- 
fözdék. Ami azt jelenti, hogy a malátaklvitelben vala
mennyi sörüzemiiuk részt vesz.

Az előkészületek a kivitelre már meg is történlek. Az 
egész export tulajdonképen a szokol mai magas árfolya- 
iniin alapul. Addig, nmig a szokol mai magas kurzusát 
tartani tudja, a. mngyai- malátakivitel busás üzletnek 
Ígérkezik, mert a magyar sör-, illetően malátagyárosok 
konkni-'-’ilni tudnak a. hiros és a békeidőből is clőuyö-en 
ismert felvidéki malátagyárakkal.

Békeidőben Magyarország területén ugyanis 72 maláti- 
iizem \o!t: külföldön a magyar maláta nagyon jó 
hírnévnek örvendett. A háború és a forradalmak alatt 
nyolc éven keresztül szünetelt a magyar malátaexport, 
tavaly azonban már 1000 vagon maláta kivitelére kértek 
engedélyt. Béke id--|éii 10.000 vagont .szállítottak külföldre, 
most nyolcadrész üzemivel Csonkaniagyarorezág tcriilcl"'- 
ről a békekivilelnek hatodixzét akarják kivinni,

A sörgyárak azt. hangoztatják, hogy annyi a fölös árpa, 
hogy hói omxzor. síit ötször annyin ix nyugodtan klvihet- 
nénck, mint amennyire, engedélyt kértek. Mi ezt elhisszük 
nekik. Azt is clhisszü!;. hogy nem akarnak úgy cselekedni, 
mint tavaly, amikor is. miután árpát kivinni nem volt; 
szabiul, jó árpái romlott árpának minösitve akarlak l-i- 
c>e;i.ni az országból. Ezt azonban megakadályozlak. 
Azt is elhissziik a j«m* , kodéi sörgyáraknak, hogy a ta
valyi első kivi. -li akció 20,000.000 korona ve. zteségg -l 
járt, az olcsósági hullám idején. Csak az nem megy se
hogy sem a fejünkbe, hogy a kivitelt nem is tartják jó 
üzletnek .< mindössze. 10—15%-os nyereségre számítanak a 
jövő évi kivitel során, mint ahogy azt most híiugoz.tatják. 
Egy vagon árpa 7 -800.000 koronába keiül, igy tehát egy 
vagon maliit i. előállítása 1,200.000— 1,400.(100 korona. Ugyan. 
é-Jes malátagyárak. 140.000 koronás nyereséggel odaadnak 
egy vagont a külföldnek? Kötve hisszük. 2Js, ha annyi 
a fölös árpa, miért olyan irgalmatlanul drága a sör Mg- 
gyarországon'.’

Az idény előrehaladottsága miatt a 
raktáromon levő összes áruk,köpenyek, 
kosztilmök, szörmekabátok, sportkabá
tok, délutáni- és esiélyi-mhák, kalapok, 
harisnyák, • iiml.-, jchérnem ilek mélyen 
leszállított árban kerülnek eladásra.

divatháza. IV. Kossuth httfos-tt. f.

ÍSALAMÖMÉSTÁ^SA
■Ű A nevJxakör.píínt blzo-r.rónyosa

V. KEK., KfttaOR-UTCA 26. SZAlM
& Telefon: 77 67. Telefon: 60 16.

Grosz Smra bankházai
Wien 1. Schoili n.'tm'xc 9. Telefon i és 17311 

Hndapcst I . 7 'izsde.prtlola. '!'• icfon 134-31 
fiókok: Perlin-'éiirieh

Elfogad értékpapírra inog bízásokat az összes külföldi 
tőzsdékre. Valuták, devizák legelőnyösebb föltételek 
mellett. Kifizetések, inkassziok a világ minden részére

^kmer és íársa
Budapest V, percei JVtór-utca 4. sz.

Telefon

Mindennemű használt is uj zsákok vétele és 
nagybani eladása
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X t<özgazdasúp,*i hírük. A Hitelbank érdek
körébe t-irtózó Georgia (Mezőgazdasági Ipar 
.Részvénytársaság) értesülésünk szerint; e héten 
alaptők íjét 30 millióról 300 millió) koronára 
emeli. Kibocsátásra keríti 1,850.000 darab rész
vény. Minden, régi részvényre kilőtte uj részvény 
jut, részvényenként 225 korona ellenében. Az uj 
rósz vényekből öt darab foglaltatik össze egy 
<<tmlo4.be. Részvényekre ilyen előnyös tőke
emelési, még aligha, hajtottak végre Magyar
ország közgazdasági életébein. — Krausz Simon, 
az Angol-Ál agyar Bank aloJnöke nyolc napi 
tartózkodásra Londonba utazott. — E hónapban 
a Liehtig <85 millió koronás alaptőkéjét jelentő
sen fölemeli. — A. nemzetgyűlés együk, legköze- 
lelhbi interpellációs napján szóba kerül a Hun
gária mütkqgyagyár szuperfoszfát panamája, 
amelyet éppni A. Reggel ismertetett. A Hun- 
g.ária. műtrágyagyár tudvalévőén monopóliumot 
szerzett a szuper foszfát behozatalára és ezzel 
magának nagy hasznot, de az egész gazdát/ *sa- 
da lomnak súlyos károsodást okozott. — A jó szo
kniuk tulajdonosai még csak nemrégen is töme
gesen lepték el a magyar fővárost és mindent, 
ruhát, fehérneműt, cipőt, ékszert, műtárgyat 
összevásároltak. Egy kis íigyességgel még a 
vámpénzt is megtakarították, Október óla ez a 
forgalom teljesen megcsappant, most pedig 
megszűnt. A szokolos magyarok rájöttek, 
hogy Budapest éppen olyan drága, mini bár
melyik csch-szlovák centrum. A jobbfajta cipő 
min álunk 20.000 korona., a Felvidéken 220—250 
cseh korona, tehát a különbözet alig egy-két 
ezer* magyar korona. A budapesti keivskedők 
fájdalmasan érzik a felvidéki vevők elmaradá
sát. — Még csak néhámy héttel ezelőtt alig múlt 
el nap, hogy egy tucat ingatlan ne cserélt volna 
gazdiát Budapesten. Egy idő óta ebbe az üzletibe 
is becsapott, a lanyha.ság, a múlt, héten pedig 
alig történi, adásvétel. Háztulajdonosok és há- 
zakra vágyók egyaránt, tartózkodnak még csuk 
az érdeklődéstől is. Mind a ketten arra speku
lálunk. hogy hamarosan megjavul a konjunk
túra. az eladó drágábban akar eladni, a. vevő 
olcsóbban venni. Egyelőre megállapíthatjuk, 
hogy a piacra, kerülő házak ára. a szeptemberi 
áraikhoz képest; 15—20 százalékkal alacsonyabb.

A dinár az elmúlt héten 2.50-ről 2-re, majd 
1.80-ra esett vissza Zürichben. Zágrábban igen 
pesszimisztikus a hangulat és a deviza szabad 
forgalmának visszaállítását várják.

A Mauyar Általános Hitelbank küzg.v ülése elhatá- 
'•oz.ta ír/. intézet alaptAkéjnok 350.000 (lawib 400 korona név
értékű. .1023 január 1-től osz.talék.iorrostil' uj részvény ki
bocsátása által 280,000.01)0 koronáról 420,0<n>.rmt) karimára 

■' aló fölemeléséi. Az eddisó r«*VAénycM’knek az. összes uj 
részvényekre 2:1. arányban egyenként 31IWI korona áron 
elővételi joguk van. amely december 7-ig gyakorolható. 
A művelet lebonyolítása után a Isink .saját tőkéje (alap
tőke és kimutatott tartalékok) mintegy 2% niilH'írdra fog 
emelkedni. **

A Magyar Általános Takarékpénztár Rt. igazgatósága 
elhatározta, hogy december 13-iki rendkívüli közgyülóaú- 
nok javasolni fogja az alaptőkének KHJ.OOO.diKt koronáról 
!00,00ü.ono koronára való fölemelését, E/aittal M.OM.WM 
Hornnál fognak a részvényeseknek fölajánlani éspedig 
olykép, hogy ■’ régi rcHzvényrc 1 nj részvény fog rs.ni. 
\ még hátralékos részvényeket későbbi alkalmas időpont
ban fogják kibocsátani.

X Szent Vencel, ne menjünk tönkre? A useh- 
salovák kormány mint A Reggel prágai tu
dósítója távirat ózza -- aranyérmeket veret, a 
kereskedelmi forgalom megköimiyitXérv. Az 
érmek a Narodni Politika értesülést' szerint 
a .jövő év október végén kerülnek ki n. jién/,ver
déből éiH külső alakjuk nagyon tetszetős lesz. 
Az egyik oldalon Széni. Vencelnek a. képe dom
borodik ki, ezzel a iköriratrál: „Szent Vencel 
ne engedd, hogy akár mi. akár utódaink 
tönkremenjünk r Az első ezer forgalomba ho
zott aranypénz folyószámmal is lewz ellátva.

X Az. Amerikai Magyar Koreskedehnl Kamara uj 
vezetősége. Nowyorkbél jelentik, hog.v közel .khi tűig 
jelenlétében tartotta meg közgyűléséi. az Amerikai Magyar 
Kereskedelmi Kamara. Az évi jelentés fölolvasós i után 
megválasztották uj elnökiu-k Kiss Kmll. bankárt, tisztolal- 
heli ingóknak pedig gróf Széchényi Lászlót. Thaoilor 
Urániáitól, az. Egyesült Államok magyarországi követét, 
Ottó H. Kalint és Frank 8. Vandorlipel. Főtitkár Molnár 
Lipót lett. A választások után Kiss Emil vázolta a kamara 
legközelebbi munkaprogramját.. Szóba került, jneg n gyűlé
sen az a nagyazjibásu magyarországi kirándulás is, nme 
lyet jnnius havára tervez az A.neriki i Magyar Kamara,

*Z A Kőbányai Polgári Serfőz.ő és Szent István Tápszer
müvek Rt. közgyűlése az. alaptőkének 33,(MMi.iH)o koronáról 
82,000.003 koronára való fölemelését, határozta, cl. 27.500 
darab nj részvény kerül kib.icsutisru és a résavényok, név
értékű egy idejűén JtlOO koronára föle.uieltetik. Az összes 
55.000 darab részvényt megillető olőv'IcH jog 2:1 arány
ban a már forgalomban levő nj eégszövegii részvények 
alapján december 7-től bezáróan 11-ig darabonként nettó 
15.000 korona lefizetése ellenében a Hitelbanknál é< n tár
saság pénztáránál gyakorolható.

X A Magyar Általános Gépgyár Rí. alaptőkéjét. ,'<0.000.003 
koronára emeli. A részvényeseknek 37.000 darab nj rész 
vényre 5:1 arányban, darabonként 10)10 korona áron, 
hozzáadva 100 köröm i költségekért, elővételi jog biztosit 
túlik. amely december <> 14-ig bezáróan a Hitelbanknál 
gyakorolható.

X Az, Olajuiiivek Rt. Kohn Adolf és Társa az 11)21/22. 
iizlebévre részvényeukéjií. (Ili korona osztalék kifizetését 
és az alaptőkének 40,01.0.1)00 koronáról ro.tinn.OtlO koronára 
való fölemeléséi határozta < •.

X A Merciir-váltóiiz.h'-t Itt. igazgató .-ága a*. ietézet nagy 
aránya fejlődésáro való tckiii(cl.ti') december ti-i közgyii 
lésén az. alaptőkét 100,1100.00'1 koronára emeli.

TetötSS íaBgaeg
(csecsemőtől IS éves korig) 

ruház a

Tulipán Gyarmek-Otthon Áruház ) 
ílbrvas jenit /

Koronaherceg-utca 8. szám JhA

Magyar Agrár- és JáradéKbanK I 
vetőmag’osztálya:

Budapest V, Nádor-utca 16. Telefon: 72 81 
Sürgönyeim: Agrár Htulaprsl

\ esz, legmagasabb napi áron lóhere és luccrnainagoi 
egyéb gaz.dafiági magvakat. Mintázott ajánlatokat kér 
■MwzMi'LanMMWimuaiMawaMHMMaiUMnwnaHaoMiMMK-MMMMaMn- 3^-ia7

Karácsonyi re^iám árai 
elismerten a 8eg jícsőitobakS
Ruhaselyem sehottisch 50 (*in 
Poiigisst'lyeni 60 cm............ ..
Batikselyem 90 cm.............. ..
Virágos nyerssclyem 85 cm.. 
Pongyolanancll, egyszínű 70 cm 
la francia mintás ílanell 8B cm 
(Jvapjii cheviot 90 cm ...... 
Gvapju kásán 90 cm..............

Szalag és csipke 5 koronától 1‘eljehh!
CaivSn«térfi fiftkUzSethGn g 
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Férfi zokni. ..
Női harisnya 
lliinzelí női ing vagy nadrág 
la féri) zefiring 2 gallérral ..

Nagy maradék vásár 2

sz..

Szenzációs 
tartalommal 
jelent mega

K
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K
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BIMTSN-TÉLiKERT
VII. kér.. Dohány-utca 66. sz... az. Erzséhef-köriitná!
NAPONTA MOVÉ5ZESTÉLY8

Föllépnek:
Bihari Sándor, Teieki BOona, Ssivano, 

Brlgthon, Vlrágh Rózsi. Gombóc Nclly, 
Vldos Jenő, Bárdi Irén, 
Marosi Vilmos stb. stb.

Művészi vezető: Sándor .József. Medgyaszftl Hajnal 
konferál. Zongoránál: Kóla József. Zlinmerinnnn 

Géza hegedül.
Kezdete órakor. Előadás után parkettánc. 

Meleg konyha- Kitűnő italok.

l'

Pesti Tőzsde
legujabbb száma!

VJ, Révay-n. 18 KTS KOMÉDIA. Telefon 14-22. sz.
Rótt és Steinhardt fölléptével: Aki azt nem látta... és 
fler Waharadja von Djepore. Kezdete pontban ’’:8 órakor

■

S ZÍ N PÁDI n RQYSÁGÓk
IRJR: SZÁSZ ZOLTÁN

1. Jászai Mari.
(rcufből, a JLugyvárosi élól; forguUtguluű, a 

villamosok csilingehSsiéböl s ;i korzózó kokol- 
lok kif> JáJiai alatt kopogó .aszfaltról látni lehet 
a Aíonl bltiiic hóbor t tolta örök esucsa it. Vht'i.t- 
hogy igv mered bele s így néz lo ;i. pesti élet 
sibvásárára a Jászai Mari ulakjiu A fenség 

és magasság s ugyanekkor a föld mélyébe he
gyökerezett ősereth'l; képzetei jelennek meg elől
iem, ha erre nz ötvenéves csodára gondolok, 
ami a .Jászai pályája, Elúniitó szikla.i.önibök, 
gigantikus vívódások s egyedülálló rsue<telje- 
sitniéi.iye’k sorozata ez. Pályájának ismertetői 
meg tudják nevezni az egyes ormokat, amelyek 
Slmkespeare. Schiller, Katona s más nagyok 
eg'.v-egy hatalmas tiJakjának nevét viselik. Sza
momra or/, most mellékes: nem a .Túszai nagy
ságának térképét akarom én. adni, hanem csak 
szellemi egyéniségének össz'benyoniásuról be
számolni. Ez pedig röviden ennyi: ö a mai 
magyar művészi élet, egyik JegmagawiH), tálán 
egyáltalában legmagasabb orma.

A tragédia, s különösen a történelmi tragédia 
mésléi'lésé'től nagyon, eltávolodott a mod'c|rhi 
átlagember, nem kis mértékben, e miivek 
mugynráróinalk iskolás szelleme folytán. Szőr
szálhasogató okoskodás, erőszakos beleimig?, a- 
rázújs már az iskoláiban hozzá járul ahhoz, 
hogy n történelmi színdarab áltiiiálian, sőt, 
igen sok kélséglelen remekmű is, amelyek rész- 
íeteklx rí valóban elavultakká váltak, hidegen 
hagyja, a modern áilt’gemher lelkét. A szín
padi rendezés, íirnoly ma már miiulcn iechníkui 
halásesztkiözét s miden beállítási forrólyos- 
ságái alkalmazzál ezekre a müvekre is, sokat, 
tett persze ez ellen a közöny ellen, iKígtöbbt t; 
azonban ;<z olyan nagy egyéniségek, mint .Jászai, 
aikíku'e'k kongonialitása valóban elevenné tudja 
tenni a mull, (irodaiinának nagy s a mi órze- 
siiTiktől lávoleső nlkotáwiit és a.lakjt'il is. Alerl, 
van IIA’nne. s < zt’ikben az alkotásokban pP.'y 
kö’z«ös elem: ?i hősiesség, n n inga sálfőrend iiseg, 
a. minden korban banális mindennapi rág fele 
való emcRfedetW'g.

Ö a mi színpadunkon az ii'berwmh. Egyéni- 
sógéjmk férfias s gyakran férfiats’nak csufolt 
vonásai nem holmi beteges vagy torz elfaju
lások a nőiesség típusától, hanem egy ínuga- 
su'bbrendü. a gyerekes, törékeny, jáfékszerü, 
dib-dáb nőiesség in íidnőtt s épp ezéri a. térti 
s egyben az ember jellegéhez közeledő típus 
jelei. A nő és férfi, visz-t nyárnak szinte kulosa 
az a megismerés, liogy r nő lelki .szempontból 
egy átmenni a gyermek és férfi között Az 
átíagfévíiizlés oersyo azt a nőfajtát dédelgeti, 
amely ennék az átnicjietiiek egy alsó, a g.V<;r- 
mekho’z közelálló fokát képviseli: azt a nőt, 
aki egy neme a. gyermeknek. Az igazi nagy 
nő azonban a tértihez h‘1 kíleg közelálló nő, 
ami nem irlenii azt, hogy testének s nemi 'ösz
tönének nőiessége csenevész vagy eli'ajiilt. 
Sőt: a niigy uö a szerelemben is nag.v, azaz, 
szenvedélyes és emelkedőit. Jászai emberi mi
voltának, női, söl művészi egvéniségénck az 
adja magyarázatát, hogy <» ilyen értelem-h.n 
férfias nő. Benne, cllentétbeij az áilugnőkkel, 
naggyá lot.1, kibontakozóitt az ember egy imi- 
ga'saib'brendii ember minden szellemi és társa
dalmi igényeivel s mindez nem Ii'alránvKotta 
cl. sőt inkább .‘•zabáddá és hódítóbbá letté a. nőt.

pi
lléikül. Pedig a inn- 
11 ♦’ i;' degen á 11 sá g:i i

dacé ra magasahh-
iihermonsch éppen a de- 
nemes. Valami ilyermi 

'szai. Hihetetlen szerencsés 
népéit ! mélységei- 

g.vermekkorá bán.
\ agy'» ' v - n 

föl

Sokan a niagasabbrendiiségcf nem tudják 
k é pzo. I n i d ege no rá 1 (s á g 
gasabb re nd ii erű bér 
folytán. hanem 
re iidii. Az igazi 
generál Iság nélküli 
ként íiinik el'ém J 
szülölti' u H'iniészel.nek: a

s> ú rinazik, cseléd volt
bírvaIlám szerint nem .ián iskoláim, 

fogyatékos iskolai képzetist 
még is iöllc iizdöl le, 
mii '■'•li-ég legmagasabb 
lejlődét< h‘gelöi'<di ilmlol • 

a fejlődést a népi ember

im I
.saját
legalább is csak 
ben részesült. S
le miit el le magái a 
esttc.saira, az ernbori 
Lablt álloifíúsáig. Fzl 
bői a magasabb rendű Jitiíí uroniherig rendesen 
több nemzedék teszi meg: Jászai egymagába 
sűrítetté ezt. az utal. Az ő életi' Bgy<- lip.íalmtm 
oi’oszlánugrá.s a miiveleílenxég és szegen?-seg 
m.éliységciböl ti laibnra lejimagasabt) ormaira.

Be nemcsak szellemi fejlődését, jellemzi < z. 
M iiv’ászote, szinészj alakidósai i-s az őwröt <*

az egészséget nomeségge.l és magasa,bhréndü- 
séggcl egybekötő, e.sodálal/osa-n ha.rmónükus 
vcgyiilék. Mozgá.stnódja.i, test tartásai, járása 
ki'lése, arcjátéka, hangja és beszédmódja, mind 
átszellemült erőt, lehelnek. Királyinak, fejodel- 
minek érzi ezt. a tömeg, bár persze az igazi 
királyod legtöbbször nem ilyen fejedelmiek. 
Anvit Rii-tand irt i gykor S;tra<h Bern bárdiról: 
,,Daus ce toinps sans beállté seu! encoro tu 
nous re>l" -- léiiim' de l’attiíiido el Prineesso 
di) geste'-, még inkább illik Já^z,a.ira, ma< 
Meri ;i. mai idők valóságban ruták és mnntclo- 
uek, uenicsak a szépsógsmvárgó költői fantázia 
látja ökoi ilyennek.

Igaz, ennek a nagy ságinak is vannak liatúrtii. 
A legvégső finomságok, a gyöngéd árnyalalok. 
a, lélek titkos s csak a mai ember előtt lelep
lező rezzenései ritkán jelentkeznek abban, 
amit Jászai nyújt, (i a nagy, monumentális 
vonalak vagy' a tiitáni hánykolódás mester'*. 
Ezért olykor hézagos, egyenetlen, sőt konven
cionális is. Átmenetei olykor ugrásszerűik, 
amikor linóm árnya latok egymásutánjára, volna 
szükség. Illik (‘z beszédjei*!', rnoz’rósá.ru s egész 
szerep föl l'ogáwira is. S mini, a technika min
den virtuóza, nem irtózik a sablontól sem. Az 
ifjabb Dumas momlta a nőkről, hogy' inindt'iire 
k'éfx'Mok. még a jóra. is. Já.sziii.ra. is el lehet 
mondani, hogy ö mindent mer, még a rosszat,

Mindez nem ái7ri<*n csőik a. nini Jászairól szol 
ihanem egy öfxeiiévos pályurulásról, amelynek 
az. amit ina látunk, csak egy állomása. -\ mai 
nenizeiüék s igy magam i'8 csak Iiz-husz évre 
vi sszar nemileg mondhat vó^eményt. Az én sze 
nuembein :izonha.u <'lóg a06 nagyságának bizony
ságául az. amit az utolsó tíz wbön láttam. 
Jászai ulti, a hetven körül jár, lelrút, öreg. A 
lélek azonban, ha nem is tiafidodík folyton, de 

ami jobb ennél folyton érik; amíg persze 
az öregség li<szj.ó:i • sak ör<>gség marad óm néni, 
sötét íti id belegséyg v« >z»*nved'Vi. Oe éppen mert 
a lelko nem vénüli, meg, csak éretté vált, klópes 
ma is ess a lélek nomlnrdv'. de hjorvadtrágúhani 
ifi nemes licstirágét olyan éledtől tölteni el, 
olyan alkotásokra vilirinyozní, amelyek épp 
olyan izjgntók és igézők, mint n l<‘gx’Íruh?M» 
színpadi démon vonaglásaí.
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Színházi
Telefon Hírmondó

Hegedűs Gyula bejelentette a Vígszínház 
igazgatóságának, hogy nem hajlandó többé 
nyilvános főpróbán föllépni, Színházi körökben 
olyan éles a hangulat a nyilvános főpróbák 
közönsége, ellen, hogy a színházak majdnem 
kivétel nélkül azon az állásponton vannak, 
hogy nem tartanak többé nyilvános főpróbát. 
Más. Szomory Dezsőt fölszólította a Magyar 
Színpadi Szerzők Egyesülete, hogy vagy jár
jon el az ülésekre, vagy mondjon le alelnöki 
állásáról. Szomory lemondott az alelnöki állá
sáról, amit a vasárnapi közgyűlés tudomásul 
vett. Más. A Fővárosi Opercttszinháztól most 
azt követeti az egyik fővárosi bizottság, hogy 
a Mozsár-utcai szinészbejáró egész első emeletét 
bontsa le. hogy tűz esetén a tüzoltókocsik föl
állított létrával rohanhassanak be az udvarra. 
Ugyanennek a bizottságnak azt a kérését, 
hogy a, vcsztibülben lévő kirakatokat bontsák 
le, mert pánik esetén a. közönség megsértheti 
magát az üvegcserepekben, a színház már tel- 
jesitette. A lebontás 370.000 koronába került, az 
így nyert üveganyagot két és félmillió ko
ronáért adták cl. Más. Nem igaz, hogy Pa- 
lásthy Irénnek olyan óriási sikerei leltek volna 
Amerikában. Az sem igaz, hogy Londonban 
voltak sikerei. Londonban egy kísérleti szín
házban akarta eljátszani a „Hcrmelines nő" fő
szerepét, azonban fogyatékos angol nyelvtudása 
miatt már a főpróbán sem játszhatott. Más. 
Százhúsz darabot olvasott el eddig Holtai Jena 
azok közül a darabok közül, amelyek hozzá, 
a lieöthy-félc pályázatra, beérkeztek. Eddig 
egyetlen egyet sem talált előadhatónak. Más. 
Jlosvay Rózsi legközelebb egy angol háromföl- 
vonásosban lép föl a Magyar Színházban. 
Más. Húsz korona esti tantiemet ajánlott föl 
Lázár Ödön, a Király-Színház igazgatója, 
Szlrmay Albertnak az „fígl, és földi szerelcni'*  
kísérőzenéjéért — hátha Szirmay elfogadja. 
Szirmay nem fogadta cl. Más. Szép Ernő be
fejezte legújabb darabját. Más. Az Operaház 
egyik jeles és nagyon népszerű ballcrinája 
megjelent, a Verebély-klinika egyik legkitű
nőbb sebészorvosánál és kérte, hogy saját el
gondolása és tervei, alapján hajtson rajta 
végre egy — mell operációt. Az orvos vállalko
zott a műtétre. A műtét nagyszerűen sikerüli 
s akik a művésznőt azóta táncolni látták, 
most már a dekoltázsától is el varnak ragad
tatva. SIusz.

(*) Vasárnapi íilharmónikus főpróba. Az ■ 
hangverseny újdonságát Kása György hat 
zenekari darabja képezi, llal kis mozaikkep, 
pillanatfölvéíelei egy mély kedély hullám
zásának; érl/lkiik a szép szinbatúsok melleit 
inkább a komoly, bívsiiletes tudás, mint a 
meggyőző erő serpenyőjébe Imii. Hochn /ti- 
frédhcH, aki Csajkovszki b-moll zongoraver
senyét játszotta, technikai fölény, pia.nisz(ikus 
rátermettség diis képzelőtehetséggel is páro
sai. A hangversenyt Dohnányi vezényelte, aki 
küllönösen a „Pa8tora.1c“ szimfónia II. tételé
nek bájos Interprotúlásátyal aratott 
mell sikert,

Keltái Jenő — „R kis cukrászdádról
' f fícnfisl ludósUójiilól.) .i lucifkérlc Ibitől

Jenőt, hogy nyilatkozzék legújabb darabjáról, „A l.i« 
cnkrászd.V-ról, nrnclyct n j ivó héten fog n Vígszínház 
hotnnfatnl. licitéi .Tenő a köveik'zőkben tcljcfiitrUo J llcfi- 
ti cl kérését:

— „A kis cukrászda*  című darabom — mit 
mondjak róla: egy kis vígjáték, amelyben ked
ves és jó emberek játszanak, békebeli embe
rek. Egy olyan világbaji, amely ma talán még 
.nincs itt, de amely ma már elképzelhető nálunk 
is, másutt pedig már bizonyosan megvan, úgy 
hogy a legrosszabb esetben az egész úgy fog 
kinézni, mintha franciából fordítottam volna.
\rról van szó benne, hogyan lesz egy kis 

cukrászdából asszonyt ügyesség és energia ró
ván egy nagy cukrászda. Ezt a látszólag kis 
dolgot iparkodtam mindenféle mélyebb emberi 
\ unatkozással érdekessé tenni. Nagy ambíció
val csináltam, rendkívül sokat dolgoztain rajta. 
Amikor elkezdtem inti, azt hittem, hogy re
mekmii lesz, mentői többet dolgoztam rajta, 
annál jobban rájöttem, hogy nem remekmű, 
vl-a már olyan kevéssé remekmii, hogy nyugod
tan elő lehet adni.

• A szinpudi szerzők egyesülete a nyilvános 
főpróba ellen. Vasárnap délután a. Magyar 
Színpadi Szerzők Egyesülete Heltai Jenő el
nöklete alatt az Otthon-körben rendkívüli köz
gyűlést tartott, amelyen viharos felháborodás
sal tiltakozott a színházak nyilvános főpróbái
nak mai formája ellen. A rendkívüli közgyű
lés magáévá tette azt. az indítványt, amely 
szerint, a főpróba közönségéi a. szerző hívja 
meg s hogy a. jegyek fölött is a szerző diszpo
náljon. Elhatározta, hogy átír a Színigazgatók 
Szövetségéhez, amelyben indítványozza, hogy 
egy közösen delegálandó bizottság állapodjon 
meg a főpróbák jövendő formájában. Tárgyal
ták azonkívül a Szín igazgatók Szövetségének 
azt az átiratát amelyben a Színpadi Szerzők 
Egyesületének támogatásút kéri a színházak 
szabadságát támadó és a műsorválasztásba 
jogtalanul beavatkozni szándékozó illegitim 
cenzúra ellen; ezt a támogatást, az egyesület a 
Színigazgatók Szövetségének fölajánlotta. El
határozták nz'onkivül, hogy egyik legnagyobb 
fővárosi színházban megrendezik a színpadi 
szerzők matinéját s a matiné előkészítésére 
bizottságot küldtek ki.

• Eredeti magyar bemutató Kassán. November 30-án 
mulatta be Faragó Ödön társulata Kassán dr. Miillcr 
Vilmos háromfölvonífws szJmbóiikns drámáját, amelynek 
ríme: „A király és a hercegnő". A főszerepeket Faragó, 
Földényi, Ju-sth és Gnzdy Aranka játszották. A drámá
nak sikere volt, a közönség minden főIvón ás után 10—12- 
Kzer tapsolta ki a szerzőt, aki most Kassán folytat orvosi 
gyakorlatot.

• A Vígszínház p hetét a legkedveltebb színdarabok 
töltik be. ,,A csábító", „Húrom nővér4*,  a ..Bacearat" 
és „Az ördög" mellett a nSgibb játékrond két. nagy sikere, 
Herczcg Ferenc „Kék róká"-Ju én „A papa" Is szerepel. 
Pénteken délután a „Cseroberó“-t ismétlik.

• yigfizlnház. Hétfő: „Három nővér". — Kedd: „A 
csábító". Szerda: ..Bnccnrat". — Csütörtök: „A csá
bító". — Péntek délután: „Cserebere"; este: „Kék róka".

Szombat: „A pupa" (kezdete 7 órakori; „Az ördög" 
(kezdete 1411 órakor). - Vasárnap délután: „A tolvaj* 4; 
este: „A csábító". — Hétfő: „A papa".

• „Ragtiza hercege* 4, a Városi Színház nagysikerű 
operettje, hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap szerepel 
a Városi Színház miisorán. Minden este l’rtráss Sárival, 
Tisza Karolával, Sziklaival, Borossal. Szentmihályival ós 
Boriival. Kedden a „Denevér". péntek délután a „Frn 
Diavolo", szombaton a „Zsidónő", jövő hétfőn a „Carmen" 
megy az ismert kitűnő szereplőkkel. Vasárrap délután a 
„Tniviatá"-t adják, Aqniln-Adler Alclinával.

• „A bajndér* 4 25-ödször. Állandóan előre eladott, táblás 
házak mellett, ina jut el ..A bajadér**  első jubileumához. 
A nug.\siiu-rii Kálmán operettre, amely minden este, mii- 
soron van. mától kezdve már c hó 17-ig szóló jegyeket 
áiusilja a pénztár. Pénteken, o hó 8-án. délután „Offen- 
bach". vasárnap délután „Ilárom a tánc" van műsoron, 
3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

* Az „tögi és földi szerelem**  25-lk előadása. Molnár Fe
renc páratlan sikerű drámája nm 25-ödször kerül színre'a 
Magyar Sziuházjlmn. Az előállást kedden, csütörtökön, 
péntoken és vasárnap űzte megismétlik. Mától kezdve a 
színház, pénztára, a nagy ,'rdcklödésre való tekintet tel, 
n december 11.. 12.. 11.. 15. és 17-ére szóló jegyeket áru
sítja. Szerdán P. Márkus Emília vendéglői léptével a 
nagv sikerrel felújított ..A névtelen asszony**-!  ismetbk. 
pénteken délután „A púpos P.oldizsár‘*-t  adják, szombaton 
,.<;relében* 4 megy, vasárnap délután jxslig ,.A kis lord" 
kerül í-inétlésre, 3 órakor, mérsékelt lielyúrukkul.

• „A kókwzakál nyolcadik felesége" 50-lk előadása 
csütörtökön le-z a Belvárosi Színházban, ahol még mindig 
eg.'sí', liótro előre viszik el ti remlkiviil szellemes víg
játék előadásaira ♦zóló összes jegyeket. Péntek délután 
mérnkeit helyára.k mellett „A gazdag lány" van mű
soron. vasárnap délután pedig „A buta ember“ t. adjuk, 
3 órakor, mérsékelt hclyúrukkul.

jubileuma 
és nevelő 
tréfái éfl 

a mii-sort 
délután is

• Az AndrAasy-ntl Színház c hetét a második 
küszöbén álló kitűnő miisordarabjai: „Síró 
király kisas-zonv**  „I. osztály'*,  „Szeretlek", 
pompás iiingúnazáTnui töltik bo. Lgyanczt. 
ismétlik vasárnap délután, valamint péntek 
ít‘1 órakor, mérsékelt helyáruk mellett.

• „Aki a pofonokat kapja**  bemutatója a Reuaissance-
Sainházban. December 7-én rendkívüli művészi esemény 
programjával nyílik meg a Itonaissnnce-Szinlmz gazdag 
inii-Horu uj szezonja. A legnagyobb színpadi tcl.iesltmenyro 
átépített és újonnan ""*  ** .... ‘
Gyula idei < . .71
ogviittc-i mutatkozik 
bemutatón, 
kcssúgü 
Játéka, 
szenzációs 
gyogóan 
világban 
színházi 
ben miit akozik be 
miivé’sznő.ie es egy 
Ilona, A cirkuszi 
llólhv.y Lajos 
Zoltán y 
agóf.z 
gyeit

‘ A 
siker, 
totl. : 
bi/í. 
városi 
közönség

föl-.izercít nagv ezinptuion. Csortos 
eMí föllépésév -I nz élén, egészen uj drámai 

: bo u közönségnek, mindjárt az. ob.,ő 
világhírű klasszikus sziujáték mirathin érde- 

fídadatál>an. Andrejcv Lconid nógyfölvonasos 
Aki a pofonokat kapja**,  kerül először színre, 

erejű főszerepében C-sorlos Gyulával, aki rn- 
nngystilü miivi’-.zi föladata melleit a cirkuszi 
Játszó orosz darab rondezéí*'-vel  is ká.)H-úzat<M 

eseményt produkál. A színjáték fő mii szerepe- 
Ta.sy Mária, a színház uj 
színien zcze.töl női sz-eropimii

drámai 
...................—.................... .. . Ihöinay 

világ pon:pns férfi alakjait Sugár Karoly. 
Virányi Sándor, Fenyő Aladár As Makláry 

Az .•\ndrejev-du.ra>> egyébként az 
foglalkoztatja. A bemutató . >- 

a Jegyirodák már úruíátjúk.
Színházban. Az a rcudkiviili 
„Tüzek" clnrii darabja a.ni- 
igazgatóságát, hogy u dara- 

mégpedig ez.ut.tal _ a llel 
szombaton kerül elsóizben a 
iiiön érdekessége, hogy a női 
.Mária játszn, az előadás többi

viszik színpadra, 
drámai együttest 
u Kzinházi jMMiztúr é«s
„Tüzek**  a Belvárosi 
amelyet llan.s Miiller 

arra inrlilottn az l’nió 
iijból műsorába iktassa 

Színházban, ahol
______ _ aló. Az. elő;idó*i  külön
1 ó-zere.pef. OZllltÁl Simoliyi ,.......,, , ,
főszereplői 'lVirnny, Baló. Habos. T. Oláh Ilufike, línhuel 
Aranka és Simon More-sut b sznek.

• .Mimién este n „Szép Heléna" kerül isméclésro ezen a 
héten i < a Blaha buJza-SzinliÚ7.ban. miud.- tmyi<szor l éeliy 
Erzsivel, a -z.iniiáz. kiváló vendégével, n cimszercpbeii. 
,löv<> vnsurnup, vnl uniót p-.mlel< délután is a népszerű 
„Lili bárónő**  olthwláeait ismétlrk. 3 órakor, mérsékelt, 
lmlyúrnkkal.

• A Pulaec-Kabnré uj műsora Edinund Frilz vendég
játékéval bővült december elecjo óta. A publikum nagy 
érdeklődésű' a l’aince Kalmréva) .szemben teljesen Indo
kolt pert pgyetlcu fővárosi kabaré sem nyújt annyi 
nzórákcsz/mt, mint éppen oz a máris nagjon nóisszerü sworu 
kozóhelv. Borosé Géza. Salamon, Ejváry Lajos és Ferenc, 
továbbá Antal Erzsi. Szász Ilona, llaraszty Miét, Smtódy 
úTicc minden eatc löllépnek a decemberi műsor kereté
ben is. Az előadások este 10 órakor kwdödimk,

• A Boyai-Ürrcum decembere. Nem akar cLcsöndesedni 
a taps a Royal-Orfoum zsúfolt nézőterén, amikor a 
ja Wczzaim novii sirab csoport, elvégezte szenzációs mutat
ványait. Ezek az izmos, szálus legények csodákat, művel
nek a színpadon, minden apparátus nélkül, csuisún fizikai 
erejükkel, bámulatos ugrásaikkal, szédületes forgásaikkal 
és hajmeresztő piramisaikkal. Kivülök még Thora and 
Jr.goborg Malmström (két nagyon vidám svéd nő), 
Vicomtesse <lo la GuimoraJs (.két francia táncos grófnő). 
Kitty Mórán (ti. londoni excentrikus stop stnr) és még 
jó néhány jmmpás és változatos szám egészíti ki a miisorl. 
Holti Hormin uj kupiéi nagy tetszést arattak. L-. végül 
az „Aranymadúr“-nak. e kitűnő Zerkowitz-—Harmath- 
operettnek előadását kapja a közönség (decemberben a 
180—210-ig előadásig). A szereplők meg nem fogyatkozott: 
kedvvel Játszók ma is ezxsrcpeiket: Magyar Erzsi, aki a 
legnépszerűbb primadonnák egyike ma Budapesten, 
SArvay Rózsi, a pajzán, vérbeli szubrett, Dezsőffy László, 
aki friss óletet, kedélyt hoz a sziunadru, Kubányi. aki 
szépen énekel és úgy ő, valamint Iványi Dezső is ólcthii, 
igaz alakitást nyújtanak Forgács Jenövei és Gárdos 
Irénnel együtt. A Royal-Orfeum decemberi miisora közel 
négy óráu át elsőrendű ozórakozá-st nyújt.

• Royal Redoute. A külföldiek és az elegáns pesti kö
zönség találkozóhely.) a Royal-Orfeumnak ez a kitűnő 
dependence-a, ahol valóban elsőrangú világvárosi műsor 
keretében a legkitűnőbb külföldi varieté és táncszúmok 
szórakoztatják a népszerű szórakozóhely előkelő publiku 
mát. Tliora és Ingebora, Malmstriim, a vidám svéd nők, 
Kitty Mórán, a nagyszerű londoni táncosnő, vicomtesse 
de la Guimirais, a legelegánsabb párisi túnekettős és n 
többi slágerszúm szerepel az uj decemberi műsoron, amely 
’/újo órakor kezdődik.

• Az Emko-Kabaré előadásai Rózsahegyi Kálmán veze
tése alatt páratlan népszeriisx’gnek örvendenek. A szom
bati és vasárnap délutáni előadásokat is hamarosan meg
kedvelte a közönség s oly tömegesen látogatja, hogy 
ajánlatos jegyekről úgy a délutáni, mint az esti előadás
hoz olőTC ’ gondoskodni.

• Az Intim-Kabaré uj műsora szenzációs. Minden este 
z.-ufolt ház tapsolja végig. Különösen Edmund Fritz 
vendégjátéka és a „Budakeszi trombitás" című operett 
részesül zajos tetszésben. A kitünően bevált gyermek
előadások e héten is kedden, csütörtökön és szomba
ton lesznek,

• Szőke Szakáll, a közkedvelt humorista, mielőtt svájci 
és hollandiai szerződési köt-jlcaetteégeinek eleget lenne, 
néhány heti vendégszereplésre Budapestre, a Viktória- 
szalonba szerződött.

Mozit fa&zSemén&efc

Hét évig nem lesz szerencsém.
Max Lintler-film.

(A Royal Apolló, Omnia és Corso derűsen 
szenzációs bernit tat ója.)

Nagyon meg szereltéin Budapesten a vidám
ság fejedelmét, a világszerte népszerű Max 
Lindert Az utóbbi éveikben már nem igen lát
tuk a mozivásznon. r

Most egyszerre viszontlátjuk uj, egeszen 
friss alakításaiban, amely saját amerikai gyá
rában készült és teljesen az ő kífogyhatatlaii 
invenciójának szülötte, -mert a szöveget Max 
Linder eszelte ki, ö irta, maga rendezte es ter
mészetesen maga is játsza. Soha ennyi akro- 
bataügyessóget, ennyi túláradó vidaunságot, 
ötletet,' pajkos jókedvet és csúfon diáros fi fikát 
nem láttunk még az ő filmjeiben sem. Kifogy
hatatlan az elképesztő ötlctekbeu, rendezői 
triikkökbeu, tréfás fordulatok, fogások, kompli
kációk kitalálásában ez a bájos kis színész, aki 
úgy föl vidítja a fáradt, kedélyű nézőt, mintha 
az elmúlt, nyolc esztendő viszontagságai nyo
mot. sem hac-ytak volna az emberek idegrend
szerében. Mindezt pedig a. fölvételek olyan 
technikai tökéletessége, tündéri szépsége, ínü- 
véFzi finomsága egészíti ki, amely az amerikai 
nimtechni'ka, az amierikai fotokémia kivált
sága. valóságos privilégiuma az egész világ 
filmgyártásával szemben.

Annyi bizonyos, hogy olyan falrengeto ka
cagás még nem volt az utolsó nyolc eszteudő- 
beti semmiféle budapesti helyiségben, amilyen 
szombat estétől kezdve az Omniában. a Royal 
Apollóban és a (-orsóban veszélyezteti a helyi
ség épségét.

Corvin-Szinház. Az uj. fölötte- gazdag es 
változatos nagy amerikai műsor einberárada
tokat vonz a Corvin-Sz-inhúzba. A „Kazan“ pá
ratlanul áll a filmművészetben és erdek- 
feszitő különleges cselekményével leírhatatlan 
hatást- gyakorol. „Az ördögzóna5* az amerikai 
vonatrablások idejéből veszi témáját és oly 
életiíüséggeJ mutatja be. hogy a közönség a 
szó szoros értelmében úk'rzi az izgalmakat, és 
beleéli magút, a rohanó cselekménybe. A ne
vethető részről kiadósán gondoskodik Max Lin
der 2 fölvonásos vígjátékban „Maxi és a taxi“ 
és Peggy, nz amerikai csodagyerek „Peggy 
mint menyasszony*'  című amerikai burleszkbeu, 
(;>. 7, 0.)

-1- „Sikoly az éjuzakáhau* 4, Claudc Farréra „AJ>i ölt" 
című regénye Ilimen (6 fölv.) ós „Halálfótra", Alhcrüui- 
özwizúció (6 fölv.) — a Rcnalseance-umgóban •!, G, 8 és 
Irt órakor.

-f- A Mozgokép-Otthon e heti műsora a leg
nagyobb sikert aratta. Mindlkét amerikai új
donság különlegességi1 az amerikai filmművé
szetnek. A. ,„TáincŐTi‘ílct“-hen (fi fölvomás) Mao 
Murray, a. világhírű íilmdiva, a „Suzuki“-ban 
(6 fölvonás') Viola Duma, finom művészettel 
alakítja a címszerepet. Zsúfolt, házak nézték 
végi g az előadó soka t As nem ritkán hangzott 
föl fn.ps a közönség köréből, (4, 6, 8, 10.)

I'IM NEWZETI BOYAL ORFEUM JSK
Minden este -8 órakor

10 WEZmNS, a világhírű arabok és 
ARANYMADÁR, 

űaxmtjlh-Zo^ovitz orréit MftOYAR ERZSIVEL
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OTE a baiswBcság áléra
Az újpestiek pompás stílusban 5 a O (3 c ©) arányban győztek a BTC lelkesen kilzdő 
csapata fölött. — Schaller kimagasló játéka. — Góllttvőki Kása (1), Pribej (2), 

Schaller (2>.
Újpesti Stadion. — 3000

A legegységesebb magyar csapat utolsó mér
kőzésén olyan magas nívójú játékot mutatott, 
(hogy becsületére vált volna a legjobb magyar 
válogatott csapatnak is.

Az UTE imponáló stílusban, nagy gól
aránnyal győzött a sok dicsőséget látott 

BTC fölött,
amely az utolsó percig becsületesen küzdött és 
nemcsak védekezett, hanem, többizben lelkesen 
támadott is. Kis híja, hogy az utolsó percben 
nem tudott eredményt elérni, ami csak Remete 
■kapus szerencséjén múlott. Igaz, hogy az új
pestiek is több gólhelyzetet hagytak kiakná
zatlanul, de meg Palcsck kitűnő védésével is 
megakadályozta, hogy több gól no essék.

A mezőny legjobb embere Schaller volt,
mellette Priboj tűnt ki. A védelemben Pejcs, 
Baubach és Kelecsényi kifogástalanul végez-

Bajnoki mérkőzések
8a

MTK—MAFC 0:0.
Hangár ia-ut. — 2500 néző. — Bíró: Vámos S.

A bajnokcsapat lélek nélkül játszott a teljes 
energiával küzdő egyetemisták ellen. A játék 
elég változatos volt, a MAFC méltó ellenfél
nek mutatkozott, különösen az I. félidőben. 
Orth egy Vágóval történt incidensből kifo
lyóan valósággal játékon kívül volt, ami nem 
csekély előnyt jelentett az ellenfélnek. — A II. 
félidőben, amelyben nagy MTK-főlény kezd 
kibontakozni — a megeredt sűrű havazás miatt 
a biró a 15. percben a küzdelmet félbeszakította, 
majd — miután a havazás nem szűnt meg — 
a meccset lefújta. A mérkőzés’ hátralevő részét 
ya I ész i nü em. u tán aj átszák.

III. kér. TVE-VAC 0:0.
Hat ár-u. — 2000 néző. — Bíró: Kiss T.

A két kvalitásos csapat nagyon változatás 
játékkal gyönyörködtette a publikumot. A já
téktéren állandóan föl-alá száguldoztak a csa
társorok, azonban a kapuk előtt határozatlanok 
voltak. Bár a VAC-csatárok jobban és ener
gikusakban játszottak, még sem tudtak ered
ményt elérni, mert a budaiakból Ncuhausz, 
Szabó Jenő és Kiéber pompásan dolgoztak. A 
VAC-ban az uj kapus. Hollós, remekelt, mig 
a csatársorban Engl Vili és Köves tűntek ki. 
A mérkőzés utolsó percében a VÁC komorhoz 
jutott, azonban ezt az alkalmat is elszalasz
tottá a góllövésre.

MAC-KAC 0:0.
Sárkány-utca. — 1000 néző. — Biró: Biró S.
Élénk érdeklődés előzte meg az atléták régi 

erőkkel való föl frissítését, de a kíméletlenül 
zord idő megakadályozta, hogy a játékosok 
teljes értékű munkát produkálhassanak. Két
ségtelenül megállapítható azonban, hogy a 
régi ágyuk beállítása jótékonyan hatott az 
egész csapat szellemére. A lelkesedéssel játszó 
MAC valósággal meglepte a saját otthonában 
játszó kispestiek csapatát, akiknek erős küz
delmükbe került, hogy eldöntetlen eredményt 
tudtak maguknak biztosítani. Mig a KAC 
egész csapatában csak Sándor ceaiterhalf mu
latott jó játékot, addig a mezőny legjobb em
bere a gri Hinadaras Kocsis volt, aki fáradha
tatlanul küldte támadásba az uj csatársort, 
azonban túl messziről lőttek a kapum és igy a 
sáros, nehéz labdákat, a KAC védelme bizto
san fogta. A ikék-sárga kapuhoz fölnyomuló 
kispesti csatárok akcióit a Szandovics—Szaffka- 
pár tette ártalmatlanná a bravúrosan védő 
Fehérrel együtt. Az I. félidő inkább a KAC-é 
volt, a. TT.-ban a MAC volt frontban. — A 
MAC ezúttal érle cl első és utolsó pontját.

BL oszft£9£7
BAK—UTSE 2:0 (0:0). 

BEVV-pcUya. — Biró: Herlzka.
A ’lap moKlepetéíjo! A 11. osztály vezető cgvesiilotr, az 

UTSE, ezúttal szenvedte cM vereséi/ét egy csöppet 
sem jobb ellenfelével szemben. Magú á játék érdektelen 
volt részben a tojsz pálya miatt. j-észVen pedig azért, 
mert, a küzdő felek szokott formájukon alul játszottak. 
A //.-//< a vezető gólt. 11-ősből éri el, amelyet Ue.llcr vúd- 
hetotlenül hitt a hátóba. Majd Anpy Lóránt kettőre nö
veli az eredményt, Í gy, az (’T^E javára megítélt H-cst 
Beiden a kapu fölé lőtt.

Az Ékszerész-faring dmitő mórkőzóso, amely az FTC— 
MTK lfj. csapatai közölt került vohia eidontésro, a rossz 
időjárás miatt elmaradt.

nézö. — Bíró: Schissler.
ték védőmunkájukat és a támadóisort is jól 
tá p 1 ál tá k 1 ab d ákika 1.

♦
A mérkőzés egész ideje alatt az újpestiek 

elhatározó fölényben voltak, az első gólt azon
ban csak a 22. percben tudták elérni Kása ré
vén. Három perc múlva Priboj kettőre növelte 
az előnyt. Majd a Schaller elgáncsolása miatt 
megítélt 11-est Schaller védhctetlcnül lövi a 
kapuba. Félidő: 3 :0!

A inérközéis II. félidejében már az első per
cekben Priboj kiszökik és föltartóztathatatla
nul gólt lő. A 15. percben pedig Schaller — 
mintaszerű kombinációs játékból kifolyóan —- 
helyezett lövéssel ötre szaporította a gólok 
számát Schissler bíró kifogástalanul töltötte 
be a szerepét.

Az I. osztályú bajnokság állóan. 1. UTE 17 p. MIK
16 p. 3. FTC 15 p. 4. Törekvés 14 p. 5. III. kér. TVK 14 p.
6. Vasas 12 p. 7. VÁC 9 p. 8. ZAC 8 p. 9. RAG 8 p. 10. 
MAtFC 8 p. 11. BTC (i p. 12. MAC 1 p.

„33“ FC—Husiparos 2:1 (2 : 0). 
Hungária-ut. — Biró: Frischer.

A két kiváló ellenfél mindvégig érdekes és változatos 
küzdelmet vívott, A „33“-asok nagy tóndiiletiel feksze
nek bele, u játékba és már az első negyedórában két. goit 
érnek el 7.1och és Vanisch révén. Félidő: 2:0. A máso
dik félidő elején Kulik a síkos talajon okvetlen hamis et 
vét. amelyet a biró 11-essél büntet a^t ('s-ibula #<»lhi 
értékesíti. Ettől kezdve a „33“-asok ke<lvpt»enül játszanak, 
amit a Húsosok igyekeznek kihasználni. Bár fölénybe is 
kerülnek, még Gém tudják az eldöntetlen eredményt ki 
csikarni. _

Ékszerészek—IITK 0:0. Biró: Tóth B.
KAOE—VII. kér. SC 3:0 (1:0). Biró; AuspHz.
NSC—TTC 3:2 (2:1). Biró: Lúlity.
Postás—Testvériség 1:0 (0:0). Biró: Gcrő.
A II. osztályban az UTSE vezet 22 ponttal. 2. ,,33" FC 

19 p. 3. F.ksze-ószck 19 p.

Külföldi eredmények:
Bécs: Rudolfshügel—Adrnira 2:2. Ifakonh Hertlia 1:1. 

Simmcring—A mateu re 2:2.
Berlint Hcrtha—Vorwlirts 3:2.

3:0-rn verték meg a magyar válogatott csapatot — ezt 
jelentették Beoson keresztül az olasz lapoknak, amelyek 
hatalmas cikkekben foglalkoznak a magyar football- 
sport katasztrófájával. Amikor a legelső olasz lapok 
befutottak a fővárosba, Santelli Giorgio, a magyar kard
bajnok. azonnal táviratban világosította föl az olasz saj
tót a valóságról f-s annak igazi okairól. Osztrák barátaink 
itt is megmutatták a jóindulatukat velünk szemben. Elő
ször kijátszottak bennünket a késői dátummal, másodszor 
letagadták, hogy a bécsi válogatott mérkőzés volt az 
ötvenedik. A tetejébe még a jó lóriink rontásától sem 
riadtak vissza.

IPS®

Varga Béla világbajnok 
lett a MAC bajnoka

Bőgi tradíciója a Magyar Atlétikai Clubnak, hogy min
den sportágban a legjobb emberét iiriiköx bajnokká 
avatja, hu az három egymiisutáni kiirt versenyen győz. 
A magas nívójú klubbajnokságok rendszerint egy orszá
gos bajnoksággal egyenlő értékűek, mert azokat, esnk 
klasszikus versenyzők tudják megnyerni. A MAC most a 
birkózás klubbajnoksíigánnk első, 1922. évi fordulóját ren
dezte. amelynek hármas győzelemhez kötött első védel
mét Varfia Béla világbajnoka’ k kiválóan szép és stílusos 
munkájával nyerte. Rajta kívül még a MAC nyolc első
rangú BZeniorvcrscnyzőjc indult, akik között értékes for
mát mutattak a kél. régi olympiáder, Szdntő és Mlstcej/. 
A legszebb küzdelem Varga—Miskey mérkőzése volt az 
előbbi győzelmével, Föllünéot keltett Szántó kiváló for
mája, aki a nehézsúlyú szeniorokkal szemben is fényes 
eredmói yeke.t ért el. A tavaly még junior Deák Imre 
nagy jövőre jogosított,

A klubbajnoksággu) kapcsolatos háziversenyen: 1. Miske)) 
Jrjnid, 2. Szánté) Árpád, 3. Deák Imre. Indultak még: 
Tabájdy Károly, Griinwald Lajos, Tónk Sándor és Janó 
Károly.
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Kezdete 10 órakor. 

■Jegypénztár délután 5 7 óráig és etüe 8 órától. 
Francia konyha.

FIZ ÚRI V l t A 6 TALÁLKOZÓHELYEI

A „Spárta" AC országos junior 
boxversenye

A „Spár(a“ AC mintaszerű, rendezésében a 
réjfi képviselőiliázbian lezajló orwzáKros jnnioh 
boxveisenyben több kiváló .küzdelmet láttunk, 
tűn lyek az előkelő közönség igényeit minden
ben kielégítették. Késztetés eredmények:

/. Légsuly: 1. Prokesőh (Lapt.), 2. Weisz 
(Spárta), 3. Cliríler (III. kér.).

lí. Banlamsuly: 1. Margittá (III. kér.), 2. 
Richter (BAK), 3. Neumccker (IIT, kér.).

III. Pehelysúly: 1. Szegő (Lapt.), 2. Tiburzio 
(Hl. iker.), aki önhibájából szenvedett balesete 
miatt a küzdelmet nem folytathatta tovább. 
3. Polion (III. kér.).

IV. Könnyüsuly: 1. Villássy (ITT. kér.), 2. 
Szcszlér (III. kor.), 3. Szabó (BAK).

V. Weltcrsuly: 1. Gyímóthy (III. ‘kér.). 2. 
Braucli (KTC) a második menetben föladta, 
3. Ki pl (III. kér.).

VI. Középsuly: 1. Facuna (III. kor.), 2. Ko
csis (Spárta).

VII. Kisnehézsuly: 1. Bokor (FTC), 2. Szé
kely (BAK) — tiltott ülés miatt diszkvalifi
kálva.

A Máté (Lapt.)—Cigány (HlJ kér.) előbbi 
győzelmével végződött.

A BAK országos szenior boxversenye december 8-án, 
péntcikcn este <> órakor kerül cldöntósro u régi képviselő
házban, amelyre az ország legjobb szenior boxolói már 
benevezlek. Ennek a versenynek a keretében dől el az, 
lísptír-dij, amelyet a legstllusosabban dolgozó versenyző 
nyer cl.

A BAK versenyének a szenzációja lesz a bécsi IF.-1C 
legkitűnőbb amatőrversciiyzőjémek, Szedlacxcknek. a via
dala a legjobb amatőrboxolóvul, llorrdtlilal (Lapterjesz
tők), akit tavasszal az ITC nemzetközi versenyén legyő
zött. mert llorváih a földre kényszerítőit Szcdlacxel: fobi 
sújtott és ezért di.szkvali.'ikálták.

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós. 
Kiadja a Heggel Lapkiadó Itt.

Világosság-könyvnyomda rt., Budapest Vili, Conti-utoa 4. 
Műszaki igazgató: Detilscb I).
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AUTÓK

WANDERER
A R D B

KÖSSÜNK !LftJOS-U. 6

Cl»b-6arage
1. IX, Köztelek-utca 4. Tel. 135-69 és 

J. 139-78.
2. 1 V, Mária Valéria-u. 3. Tel. 189-25
3. VII, Kertcsz-u. 42-44 (építés alatt)
Cftragc elzárható honokkal. 

,'aviióml'hcljf.

Bérautók ésjel>nappaR.

Órássá sSIker!

lí oósnág^es 
as

(Eskméri Helikon)
Kezdete 9 órakor

TROéíinEKO •ti I
Fevenat, Saíamon,

Hadd J„ Sadsdv Alis, Suadr Iílza, i
Jlfaaifis élűm, káprázatos táncai. |

t Borszéky 7 D. Conslanlt Svistovic Dódó és G'allai | 
Fthel Pdams

és a varieté műsor. Kotdoto 0 órakor is

E F0 2t, EV & 53 IM Y I T 
btlUiAnsórt, aranyért, ezüstért, mint W 
LEHl tkszsrta, OdIi-u. 41 Hamislotat 320 K-i| ™


