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Mussolim követeik
„Kényszerítsék fizetésre Németországot!"
Franciaország ötszázmilliós hitelt ajánl a németeknek
PoSncBiré és MusscRim karonfogva távoztak a
konferomiáröl
Reggel berlini tudósilójának telefon-je
lentése.) Londonban megkezdődött a béke
szerződések óta legnagyobbjolentőségü kon
ferencia. Tíz órakor érkeztek a szövetséges
hatalmak
miniszterelnökei
a
Downing
Strecíre; fíonar Law már a kora reggeli
órákban a Brook Strecti Claridges-szállóbnn
üdvözölte őket. A Downing Stroet környéke
is a nagy nap külsőségeit mutatta. Óriási töni eg gyült össze a külügyminisztérium környékén, a Treasury OíTices bejáróját pedig
a legel011*0101)1) londoni közönség tartotta
megszállva.
A
világ minden részéből
gyülekeztek
újságírók.
Először Theunis
és Jaspar, a belga kiküldöttek érkeztek, utá
nuk titkárja kíséretében gyalog jött Mussntini, akit a legnagyobb kíváncsisággal vár
tak. Mussolini rövid bekecset viselt és a szá
raz liidef] dacára a kalapját a kezében tar
totta. Kissé. elkésve Poincaré autója robo
gott a föl járóhoz; egy üzletember fürgeségé
vel ugrott le a kocsiról és futólépésben sza
ladt föl a lépcsőkön. Az első megbeszélés,
amely a brüsszeli konferepci a. a n papái n a I;
■meg ni 2sgálásóba n merült ki, deli E2 óráig
tartott. Mussolini és Poincaré karonfogva
együtt távoztak és láthatólag élvezve a rend
1; ivü 1 i énlok 1 <">< Iást, gyalog sétáltak a Claridges-ig. ahol fényképészek sortiize fogadta
őket. Két. órakor Bonar Lawnúl reggeli <1 k
a miniszteridnöikök és 4 órakor tovább foly
tatták a tanácskozást.
♦

A londoni konferencia o-ldigi
___ , részleteiről a
kővetkező hivatalos táviratok számolnak be:
London, december 10.
A Reuter-ügynökfiég jelenti Idv atal o san :
A szövetséges miniszterek mai tanácskozásai
rendkívül barátságosan folytak le. Eddig félre
értés nőin merült föl. Poincaré és Mussolini
kifejtették a francia és olasz álláspontot,
Mussolini előterjesztette a jóvátételi probléma
megöl dúsára vonatkozó tervét és álláspontját
nyomatékos erővel képviselte, amely karlarsaira a legkedvezőbb
benyomást
tette.

London, december 10.
\ Rc.iiler-ügynökség jelenti hivatalosan:
Ma délelőtt a szövetséges miniszterek nem
tartottak összejövetelt, meri
a miniszterelnökök tisztelegtek a királynál.

Mussolini csak rövid ideig
az angol miniszterelnökkel.

tanárskozih'atott

London, december 10.
A francia álláspont — noha hivatalos közlés
nem áll rendelkezésre — a következőkben. kör
vonal ózható;
Németország az arany fizetésekre legföljebb
két évi moratóriumot kaphat,
mig a dologi szolgáltatások csökkentett mér
tékben folylatandók volnának. Németország
nak sürgősen rendeznie kell pénzügyeit.
Ötszázmillió aranyniárka hitelt kap, amely
hez a birodalmi bank pénztárából vett
- ugyanilyen összeg járulna a márka stabili
zálásának céljuira.

Ez intézkedések végrehajtásának biztosítá
sára a szö\etségesek a német kiviteli illetékek
és vámok 25%-át szednék be és a Ruhr-vidéki
bányákat ellenőrzésük alá vonnák.
Mussolini olasz miniszterelnök a konferen
ciának jegyzéket terjesztett, elő. amelyben azt
a nézetét képviseli, hogy
Németországot fizetésre kell kényszeríteni
és minden Németországnak engedélyezendő
moratóriumért garanciákat kell követelni.
Mussolini követelte, hagy Olaszország a né
met. jóvátéleli szolgál tatásokból több százalékot,
kapjon, mint eddig és nemzetközi kölcsönt
sü’get a jóvátételi kérdés megoldására.
Rovar Law miniszterelnök beszédeiben az
ántúli!, cordiale-t elsőrangú szükségességnek
jelentette ki.
Anglia — mondotta — azt akarja,, hogy
Németország fizessen, (le teljesítőképessé
gének mértéke szerint.
A mostani kormány is hozzájárulna Német
ország pénzügyeinek fokozott ellenőrzéséhez és
a 25%-os illetékszedéshez. A szövetségközi
adósságokat, illetően Bonar Law kijelentette,
hogy a brit kormány az amerikai szándékok
nyilvánításának bevárása nélkül hajlandó a
szövetségesek részéről, fönnálló tartozásokat a
nemet fizetési terv C-bonnjai alakjában elfo
gadni, ha ez az áldozat elősegíthetné a jóvátételi kérdés általános megoldását.
A német kormány este a külügyrainiszteriumban jegyzéket nyújtott át, amely hir szerint
bizonyos szűkre szabott fizetési ajánlatokat
tartalmaz.

Egyhangúlag elutasították Londonban a német
káegyezási ajánlatot
London, december 10.
A Reuter-ügy nőik ség jelenti: Németország
hajlandónak nyilatkozik arra, hogy a szövet
ségeseiknek
három milliárd aranymárkányi kötvénye
ket bocsásson rendelkezésére.
A szövetségeseiknek kellene gondoskodniok e
kötvények elhelyezéséről a nemzetközi piucon.
A menet kormány továbbá hajlandó volna
belső kölcsönt jegyeztetni, összi gének megállaÍdtása nélkül. E kölcsön jegyzési összegének
l'lét, de legalább l'k milliárd aranymárkát

jóvátételt fizetésekre, a másik felét pedig a né
met hitel talpradllitusára fordítanák.
London, december 10.
A szövetséges miniszterelnökök
egyöntetű határozata az, hogy a német
javaslatok nem nyújthatnak alapot meg
egyezésre.
E döntés után a jóvátéleli kérdés egész
komplexumára vonatkozó tárgyalásokat tovább
folytatták.
_
, _ .
,
A konferencia után Bonar Law és Poincaré
tanácskoztak
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Lenni vagy nem lenni
Engedje meg nekünk a hevüLékeny magyar
publicisztika, do mi a lét vagy nem lét kér
dését nem a minap beterjesztett rendtörvéay
megszavazásában látjuk. Az ilyen javasla
tokból rendszerint nem lesz törvény, még ke
vésbé rendtörvény. Még a szenvedélyekké
túlfűtött időkben is, amikor szervezett tömeg
hangulatok ellen írni vagy szólni veszedel
mes, nem egyszer óletveszedelmes, akko)
som eszik a levest olyan forrón, min'
ahogy betálalják. A rendtörvénynek pedif
nincs közhangulata,
még
érthetőbben
nincs senki, aki őszintén, szívből, teljes fele
lősscgérzettel indokolni tudná a törvény
javaslat barátságtalan intézkedéseit. A
ilyen fojtogató légkört teremtő törvények!)
forradalmak idején vagy háborús válságoka
megelőző korszakokban mindenki meguyug
Szik, akiben nem élnek hazafiatlan. vág:
úliiamel lenes gondolatok. Ma azonban lég
jobb tudomásunk szerint nem élünk fórra
dalomban, sőt éppen kormány férfiak jelen
tették ki ismételten, amiben van is igazság
hogy a konszolidáció útjára tértünk. Ak
pedig háborús veszedelmekről vagy éppea
háborús készülődésről beszélne, azt sült be
londnák tartanánk. Mi szükség van tehá
arra, hogy a forradalmak és a háborúk ide
jére alkotott osztrák szellemű kivételes ren
dél kezeseket bevigyük a magyar törvény
tárba? Elég szégyene annak a numero
clausus és a botbüntetés. Ez volna a logiku
és ha, amint már annyiszor, a logika mégi
a feje tetejére áll, úgy ki fogjuk bírni ezt ■
megpróbál tatást is, anélkül, hogy A Reggr
stílusúból, meggyőződéséből, szabadszellemí
bői egy jottányi engedményt is tennénk.
rondtörvény tehát nem izgatja túlságosa
fantáziánkat; annál izgalmasabb érdeklődéi
sel követjük azokat a tanácskozásokat, ami
lyeket az ántánt-miniszterelnökök Londor
bán folytatna!;. Ezek a tanácskozások mint
nyájunkra sorsdöntők. A Downing-Streettanácskozás a békeszerződések óta a légion
tosabb konferencia. Húsz hónapja mult,liog?
Németországot 132,000.000.000 aranymárk;
fizetésére kötelezték és azóta Európa a lég
züllöttel)!) káosz képét mutatja. A békeszerző
dósok napjaiban a német, pénz Zürichben 40
két évvel később a londoni fizetéskövételé®
kor 9, a nyáron, amikor a rövidlcnárnb
moratóriumot engedélyezték, 0.05, ma 0.06%.
Do Franciaország sem kerülte el sorsát, meg
érdemelt balsorsát. A békeszerződések ú<
nyújtása idején 85 volt a Iránéin iráni
Zürichben és ma sokkal kevesebb, mint a
akkori összeg fele. Európa teljes gazdaság
csődje vagy Európa gazdasági föltámadása
ez a lenni vagy nem lenni, ez a nagy kétfelé
mireánk, magyarokra is. Valami dereng, h:
nem délibáb, hiszen ma már az ellenkezője
írja Lloyd George annak, aminek Tanya
reprezentánsa volt. Az angol kereskedőim >
kamarák fölirata is a jóvátételi kérdései
enyhítését követeli. A londoni tanáöskozáso
kon a to életed is terítékre kerül, öl Vasóm.
Négy férfiú, aki ugyanolyan húsból és vér
ből való istentoremtménye, mint
én
Bonar Law, Mussolini, l’oinoaré és Jaspar
urak pálcát törnek afölött, jogunk van-e
nekünk, boldogtalan, megkínzott testű &
megkínzott lelkit magyaroknak omböri életet
élni a magyar ég alatt. A magyar ég alatt,
amit még le nem szakítottak fölöttünk.
Egyebünk úgy se maradt, mint az égboltozat.
Es a hitünk abban, hog.v ezt az ~ országot
csak a kultúra, a szabadság és a serifet je
gyében menthetjük meg,

1922 ciecomher 11.
«n

7S t. Házból
— Jwía: PaRots József —
Nem lehet nw humort szállítani a I. Háziból.
‘Egyáltalán ez a megszólítás is: /. Ház! — olyan
nvatag, kedvesen méltósúgos és romantikus
zengésűi, mintha egy ódon, linóm óraműből muna ki. Ma a jazz bánd járja az arauvékitjiiényü gothikus ivek aluli. Mikszáth Kálmán
s meg volna akadva, hát. még ón. aki pedig
boldog páriám.mii krónikás (koromban olyan
elszánt legény voltam, hogy még ama neveze
tes 1901 november* 18-iki ülésen is, amikor
néhai való Perezel Dezső zsebkendője históriai
szerepet töltött be. Rákosi Vikimtől, az elmés,
drága, ;!7ariyk'’!l*i.vü Sijmlusz-tól jói.fii dolgot
kértem.
— Édes uram, — felelte ő — próbálja meg
Síö-.srl tábornokhoz menni, amikor az aknák
robbannak, a raktárak égnek, a. sebesültök jaj
gatnak, az ágyuk dörögnek, az orosz hajók
vgue-k a kérjen l'ilo api óságokul Port-Ariul*
o- (roméról, az erődök folyosójáról!
Sipulusz. maga irta meg ezt. rólam s most is,
azóta is hányszor gondolok az <> nemes, magyar
kedlélyü alakjára, aki annyira hiányzik a L
Házból, a piros szönyeges folyosóvá!, a harcos,
d leus clkuzékl padsorokból, Es hányni* hiány
zanak. A fejedelem, l’::<eay Homokos és Thaly
Kölnié u, a nagy f' j< tő lem íródeákja és Eötvös
Károly, a vajáé és Justh Gyula, I)ósy Zoltán,
•'olóiiyi E':;a, <: is Ivó--, Beksies Gusztáv es
azonkívül Sturm !•.:'«*■• -•, Bedé Jó!) és mások, Ötk
voltak * az én udvari szállítóim. Élmésség, hu
mor, anekdota volt bőven, egész úruraktárakhriii feihalim zva. Ivúllay pénzügyminiszter ur
most szüret’ lm •, olyan szellemi vagyon vált.-iá
got r.'iba'’ia ki utánuk... -Miiyen más minden.
Egy őrülj kiibpta-mázíJmáuy rz a. kép, amit a’
t. Máz délik tér; kifli am.' tloít lelki struktúra
:itő-iléí •. S ha akadna valaki,
egy
• ncsés fi ■ év < lötli embor, aki valamely
<-oda révén, elevenen <11 metkezve a. vih'i.gtól,
belop iramra a. wá-ba és akkori lelkűvel és er
kölcsével. akkori p
jéip'k érint el Imi •érével
szétnézne ezen a 1.’pci'. beb'l: hoiyodua a lát
ván > hu.
Ilol van a régi (iiibírf Ezt kellene mrgke■”t--nie a világnak, minden tudósoknak, művé
sze kin k. bölcsei kod ük ne k.
állnin i'érüaknak,
akik még a tíz óv clöíii szellem marad ványait
őrzik a vulkánikus időknek lelkűkre rakodott
■’éíog-. i a’cíf, valami vegyi eljárással, amelybe
egyesüljenek a tudomány. művészet, filozófia,
állam- és társadalompolitika kémiai és bioló
giai elemei. ezeket a mura Iváuyoka.f. kellene
egy nagy szellemi lombikba gyűjteni és abból
kellene desztillálni a. régi embert. Szavak.
\ágyak, akarások, elgondolások most. is van
nak. Csak e hét elején is lolzengctt a 1,. Ház
ban egy nemes
kultura. És :i rikoltó, ka
vargó politika kozmikus küdkörén halaványau
kirajzolódott Széchenyi István tiszta .-zellemals.sja, a Mag; .• • Tudományos Akadémia ló
in Ív, n me.*; oni • joíjs", régi mag.« :.r kuliurha-g\vományim, .Eölvös .József. Troí’erl, Szi
lágyi, Wii’.F.-ics és inindt n, minden, ami szép
ség, nagyság és műveltség. Egy pillanatra,
rumiba a lelkek függönyét m.egle.hbiyntette
volna )<-;/ és :ij mu.gym* kertek virágilbitos
őszi-tavaszi szellője... Do csak egy pillanatra.
És aztán? Közbe.süvített a
szemetet ka
varó ciklonja: Petőfi cenzúra alatt, egy sVkík ászt és sál vádolt ember szennyirat r, mint
parlamenti olvasmány, inzultusok, kocsmai
• in adouií
ok, /n nlölködő vádak, botrány,
o rá ny, b< r ny...
Humort írni erről, viccelni?
nem. ezt már
jiem! Talán hu ott ülnék még .íz újságírói
páholyban és valami hűvös távlatba tudnám
állítani a dolgokat, arja gondolván: iám vilii
alias veníos. Voltak már viharok itt. a szemét,
i.s kavargói';, vesztegetési botrányról is esett
szó. zsebkendő is lengett, ilar> bontok is dolgozti.i;. Ion. Igen. Történt itt már sok ilyes
féle. De az idők voltak mások, az ország volt
eg ■> rége■■ ’bh és az emberek voltak f-mberebbek... És mindig akadt köztük néhány, aki
megtalálta a 'szivét, az eszét « nekem e héten
<■- ■'< rgy ember jelentette a régi í.dők szellemjedenéséi: a t. Ház elnöke, Scitovszky. amikor
megrendül I, komoly intelemmel fordul! a nem
zet} ülés 1 avargó örv'Any© feló...
Nincs hét tréfa! Hogv hho,ln<*, amikor a ko
moly időkhöz mért komolysáa sincs! A iiV'Fa,
v humor wiiiín tartalmat föd s e lélektelen
•viliágban hiányoznék a humorból o lélek. És
kiben k ’rcs'em a lelket? Tih‘u» abban, akiben
leginkább kellene lennie? Aki ma. ott áll a
dolgok 'központjában? Akinek minden idegrezzenóse. p? Pztu'-a, gondolata, törekvése az or
szág sorsát jelenti. Talán Bethlen István
grófban? Keresi ni. Jís lálok egy ideges, iáthaia.lbiii rénv'k ellen küzdő embert. »ki még n
saját árnyékát ja A láncolná., csakhogy ne kiE'-rlii c cl. Körülöíie. a hátaniögött a ’akon< íiiirA-, (|Z i ki>!rá•'/)!', a bot.rúnykavarók h ő,
: ki úgy öl n niszíevrlnöki székében, mintha, az
Krőt róla i linlá .ia volna egy rodiul k:'/. ahelyetd. I: vy er'dyea. parancsoló gesztussal ren
det é.s r endet inten •, nmga is az ökölrázók,
a lármázó, rakoncátlan nebulók szuggeszciója

tegett tőle. És eg.v napon a éiat r őrét külö
nös rögeszme szállta meg. Az. az. « ;•/■■'<• tá
madt, hogv ö is gyerek. Ms egyszerre csak b<állt. a gyi jekek borába, bei uiott a. giopre, kia
bált, szaladgált, toporzékoli < s letaposta, l<'guzolta a virágokat,
, ,P
Tessék elhinni, ez e hasonlat som — iki.i.

;dá kerül, ö, a tanár ur, az. osztályfőnök ,ui
és egyezerre idegesen fölugrik és szinten
rázza «z öklét.
......
<
ügy cselekszik, mint Heine Selaferi őre. X
sétatéri őr arra vigyázott, hogy a játszó gyereklmd ne lépjen rá a gyöpre, ne gazolja Je
a világágyakat. Szigorú őr volt, mindenki rm-
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Rsndörfogataiazók, segédfogalmazók és fölfigyelő^ a hallgatói
É-f Tteyyel tudósítójától.) Esztendők óla ké emberek, akik alaptanulmányaikat mar a Ili
K.
szülnek a belügyminisztérium illetékesei arra, liomán ■' g,ve|om<>n megszerezték.
munkatársának
értesült-e
sz •rrni
J B cffíp l
hogy a rendőrtiszteket, függetlenül az egyete
mek jogi éveitől, olyan speciális kiképzésben ez. w mostt men’iivilt tanfolyam volna alapja a
is részesítsék, amely úgy gyakorlatban, mint késői hl uj/i! rá nos rendörcfDJctemnck. ahol
elméletben nugyszejii rendőrükké neveli az s’zaksz.ei ii kiképzi' seI ikrszilenek elő azokat,
újabb tiszti és tisztviselői generációkat. I cg- akik a rendőri munkál életi ivatasul vúlalkoztak azaal a gondolattal, hogy lidüi laszlják.
rendöreyyetemet állítanak föl, de nc'.ii volt
elegendő pénz az egyelem fölállítására, jól
A kormányzó autóba!!esete
—_1.
lehet egy felsőbb rcndőriskcla óráról-óiára.
(.1
l tudó>'ilőjúlól.) kl^rlhj/ Mikl ^ kor
s z ük s égi v td > b n e k mutatkozott.
ma)'iyz.o* va :■ !,n;;p án í ó.bt: leset. érte. .X korKörülbelül hat. hónapijai ez.vlöíl végül úgy mány/o aiitojmt , a !hid;<iie-t i (budai l I m nahatúroztak a belügyminisztériumban, hogy egylet di .ztornájj ra igyckezelt, ainil <>v Aituin: lenpt/pf eltörött. Nagj omin halasztják tovább a fiatal rendőrtisz-tvire- <•1'111’10! a
kára,
ke
lői; múlhatatlanul szükséges speciális felsőbb
n.'/.', tovább folytatta iil io.t.
kiképzését és egy rendeletet, dolg’oztak ki, a körmi
amely utasítja az orszáy valamennyi rendőrhatósáyát, hoyy ley fiatalabb ki in’vezet1 tiszt
viselőit eyy felsőbb tanfolyam d eéyzésére
összpontosítsa Hudtijr síén. A felsőbb tanfo
lyam. — amelynek vezetésével Dorniy Henrik
jcndőJÍőtanáesíJst biziák meg -- <lr. .Xádussy
Imre oiszágos iokapiián le!ügyeli ■ • a
és tananyogában felöleli tiiinv.t'.zl. am.lt
k
idején a n ndüregyetem, laiuiníjciíliiii!
J'P, KgfozisiííLS'Bfcaíi'.'-iieccT. Jü
lel.'. Az előadó) tanárokat a legismertebb
J '. ( '<•! L'ill-ivi 1 //» HtilióCZi U /?,//./•> 11' • i
iöhb tapaszl’ib>ti>kka| rendelkező <’< ndör)ő 's.lL'TSiíi-Si'SSGyíasva*
riscléik közül rálasitoHók ki és a tant érv szé
íéiflmiiéití28l3
rim. az úgy ni vezeti, tan folyam mik lűit lióiia.p í
alatt meg kell tuiiitaii’a a fialul í'ondői • i szí.í’oiigi.-.- ‘Ij i-iti öt* etil...............
viselőket mindarra, ami jogi és gyakoHal i
Rubas.v'v
éjit ''Iii.j'Í!
-:il
S7.ern.pon thói elepgedhetel Ien iiI
i i: ií.'.egi-'s a I Bal il;selyem 'ámjmernyőre 90cm
K
rendőri prakszisban. A pörrtud, liii n tetőjog,
tg^S K
M intás (írenadin I !•• em w - •
sin ríá I is
renilói köziuazgaIásí.
\ agyonjogi,
K
Poug\ olaflapeíl. <7 y -zinii ..
nyomozási íanszékrk előadóii egyetemi nívójú
1 ktiieli
la l'rtin -ia ipÍh
előadásokra köteleztettek, a inövendékek — ki©□© K
< I v.'lp.il! <,!i‘.‘VÍOÍ .
pedig a Tc.Jig- <I Gyapju ka.san ’. . .
nevezett jen dórt isztviscluk •850® K
létrán csak akkor érhetnek el magasabb ranaíag és '••ppke 5 1 uronátó! följebb!
fjet, ka a Itat hónapra tervezett (art folyama!
C
— a tulajdonkcpeni re> döreyyel 'mel — sik'T’Sft© K
■: Schroll (i 'iiíí'tn , inéi - re . . .
rel elvéficzték. A rendöi'ogyciemre < ■
AED l\
JimzeH női
nő! mg v.’7x ' ii!'""'
ezelőtt berendelt ék az, összes fiatal ti
1 í r i f ’ ,< r j ga'.li-'fi'.ii . . xmiö .K
kft, és
plán »!!•;'ígns rpjirbílÉssel ’24!Üóí^ K
két nappal ezelíiít a Mária Terézia lakta
L\í a ~fj rr sx< 14- & s C.. r 1
nyában megnyílt a rendöregyetem.
r nR-rv -a-■nr.s.’.Ksanrt t.
'
Hogy a tanítás minél eredményesebb legjen,
r ■! w e’e ■ •;1 m év ?« mi
a berendelt tisztviselőket főimen lót:'' k minden
hivatalos munka alól, kötcloziék őket arra,
k
Szir.< ^ üveggolyók, Imiil.'ln '•;rhegy az ugynevezclt tanfolyam tartamúra a
lnndok ■
liszek. Ángyullui.iMária Terézia-laktanyába költözzenek lakásra
I• 'i'c'1 ;•. Tii<ulvrha,l.
ntb.
sunyi
ye.’t
— üt kapnak teljes ellátást, tanfolyamuk ide
gyert yui:i r'ó. i; > ,• i »n• I.j? i< l. f'.. ü
jére teljeseit katonai lkM*'.velem alá vannak
Haluk. 'J'.irsnsjóf >>kok. Bronz<■:< l'oril'sziniinru! lun-’j v;':i;o-z.vetve —, de íllet;nóiiyeik< t rendesen megkap
ják az államtól. A rendőregyetem megnyitása
mentes volt, minden ünnepi cerímóniától és
nuoAPksr ív.* El
WRTÉSZ T1 Ól! fiD fiU A, KRSSTÓ?-TÉR.
első taniláfii órái egyelőre csak az. elméleti
a Efl IA 633 ES KSS 3
53 553; a
HE'
kérdések megvitat ásóra szorítkoznak. Mind iMQ KI
össze J00 hallgatója van az érdekes tanfolyam
'f!
1
nicKK7.er,!z. értókci-it
nak, fiatul rendőr fogalmazók, föl ügyelők és
sznbr.dalmi iroda, Budapest, Vili., .b.zsVf-körút
sngxul fogalmazók, csaknem mind jogvégzett
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Prohászka a királyhüségröl
és Vass miniszter a sikerekről

(A Béggel tudósítójától.) A legnagyobb titok
ban, anélkül, hogy eddig bármi is kiszivárgott
(volna az igaztfágügyminiszteriumból,

karácsonyi meglepetésül az illetékes korroányhaióságok amnesztia-rendeletet Részi,
fejtek elő.
Az elmúlt két esztendő karácsonyainak is ez
volt az állam ünnepi ajándéka, úgy látszik,
az elkövetkező ünnepeket sem akarják meg
fosztani ettől az érdekes és sokuk által re
ménykedve várt kriszkindlitől.
A Reggel
munkatársának értesülése szerint
az idei amnesztia általánosabb jellegű lesz,
mint az előző kegyelmi tények voltak.
Alaptendenciája a megbocsátás bizonyos ko
rábbi jelentős politikai bűnökre, főkép olya
nokra, amelyek hosszabb szabadságvesztés bün
tetésével nem járnak. Hogy azonban az. uj
amnesztia-rendelet hány politikai elitéit, előtt
nyitja meg a fegyhózak kapuit, arról eddig
még nem szivárogtak ki hírek. Az uj amnesziia-

rendelet a legnagyobb titokban készült ás az
illetokesek valóban karácsonyi meglepetésnek
szánták. Az iguzságügyminiszteriumból körül
belül négy héttel ezelőtt bizottságok szálltak
ki úgy a budapesti, mint a vidéki fegyházak
hoz és viselkedés, valamint az elkövetett poli
tikai bűncselekmények minősége szerint
megkezdték az amnesztiára érdemesek
összeírását.

Információnk szerint az összeírás még min
dig folyamatban van és csak ezen a héten ké
szül el. Akkor terjesztik föl a legfelsőbb fó
rumhoz kegyelemre az érdemesnek talált rabo
kat. Ugyancsak a föl terjesztéssel egyiidöben
kerül nyilvánosságra az is, hogy kik és milyen
indokolással kapnak amnesztiát, Az amnesztia
rendelet adatainak nyilvánosságra hozatala
egy héttel karácsony előtt mindenesetre meg
történik, mert az az intenció, hogy a kegye
lemre fölterjesztett rabok az ünnepeket már
o d ahaza t öl t he ssék.

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt
11 órakor kezdődött a Szociális Missziótársulat
országos szervezetének közgyűlése az Újváros
háza közgyűlési termében. A délutáni ülésen
fölszólalt Prohászka Ottokár püspök is, aki rá
mutatott arra, hogy az utolsó közgyűlés óla
meghalt a koronás magyar király.
-- A magyar sziveket — mondotta — nem
kell buzdítani királyhüségre, a szent korona,
tiszteletére. Az utolsó kunyhóban is ott él a
királyhiiség, a szent korona tisztelete. Magyar
országot lábra kell állítani, a lázat hűteni, a
Vérvesztességet pótolni és ehhez nagy szív,
nagy JléleJk, erős kéz kell. Mindez megvan
Horthy korín ám yzób au.
A közgyűlés utolsó szónoka Vass József
népjóléti miniszter volt.
— Ne törődjenek — mondotta — a gyártele
pekkel. ez a kormány dolga. Ne törődjenek a
nagytőke sorsával, mert az gondoskodik ma
gáról, hanem az életben mutatkozó tömérdek
munkaalkalommal, amelyet ki tudunk hasz
nálni. A gazdasági, krízissel szemben első
tennivaló, hogy nem kell megijedni. Ijedjenek
meg a sikerek, a valutaspekulánsok. Nekünk
szembe kell velük nézni, takarékoskodni és»
termelni kell.

h

tiltakozott egy francia Képviselő
OsiobánaK és igazságtalasmaK tartja a trianoni szerződést
Franciaországnak egyáltalában nincs ér
Paris, december 10.
deke abban, hogy Magyarország jóvátételt
(A „áh T. I.“ tudósi tójának t ávirata,.) Ságét.
fizessen, amelyet már bőségesen lerótt a
képviselő a tudós társaságok ic’-mábmi előadást
trianoni béke és a román megszállás követ
tartott magyarországi útjáról. Miután Kimuta
keztében.
tott arra, hogy a béketárgyalások során nem
Végül a, legszélsőbb körültekintést ajánlotta
thai Igát Iák meg a magyar delegátusokat, Ma
gyarország kifogásait sorolja föl a trianoni a magyaroknak, akiknek meg kell fontolótok,
bekével szemben, amelyet ti igazságtalannak és hogy Franciaország nem tagadhatja meg szö
ostobának mond. .i elvűiéig Magyai országon vetségeseit. Egyébként azt reméli, hogy a
kevés rokonszeniv mutatkozik kranci a ország tri átnőni válság békés utón fog megoldódni és
iránt, holott a két ország között semmiféle ér Magyarország kielégítheti majd jogos törek
véseit.
dekellentét nem volt.

A

rendőrségen a FfarseiSSasset
nyomozzák egy Kottában

(A Reggel tudósítójától.) Ilyen címen meg
írtak a lapok, hogy a múlt heten a rendőrség
eljárást indított Fehér Artúr színész ellen, akit
azért jelentettek föl. mert állilóan a megenge
dett műsornál többet adott elő, illetve „Az
apostol" című Petiül-versből 11 sorral többet
szavalt. A följelentés súlyosabb része azonban
az. hogy Fehér az „Az apostol" cimü verset a
Murscillaise zenéjével kisértette. A fő-kapitánj ságon megindult eljárás során a múlt héten
beidézték Fchért. egyben lefoglalták az inkri
minált kottát is a szövegkönyvvel együtt. A
rendőrség lejátszotta a kísérőzenét, azonban a
Marscillaise hangjait nem tudta fölfedezni. A
kottában ugyanis a Marsailleise két taktusa
van ibeaun, az is zenei nyelven szólva quintekkel, van föloldva. Szombaton újból bekérték
Fehér Artúrt a főkapitúnyságTa, hogy jelölje
meg a kottában az inkriminált részt. Fehér
egv zeneszakértő kíséretében .jelent meg, aki
a kottában megjelölte a Marséi! a.i se taktusait.
Az eljárás tovább folyik és a nyomozás fogja
megállapítani, hogy a rendőrség által engedé
lyezett előadás kereteit Fehér Artúr taillépte-e.

és Ingolstadt palgármesterét
n

Paris, december* 10.
Az Havas-ügynökség jelenti: A passaai és
'ingót Stadti esemt nyékre vonatkozó német válaszjogyzék megé'd'e::'‘i!, ,\ vákiszjegyz^k sze
rint
a német birodalmi kormány egyedül ilíeié-

kes arra, hogy a kívánt bocsánatkérést ki
fejezésre juttassa, A német kormány lehe
tetlennek mondja az illető polgármesterek
elmozdítását
és közli, hegy a követelt 1,000.000 aranymárkát
a szövet ségklizl bizottságnak rendelkezésre bo
csátja.

Budapest legszebb klimatikus helyén.
Diétás kezelés, Modern központi fű
tés. Vizgyógyintézet bejárók részére is

CSiídapestt B, Ráülte ©yBígy-Mtea 5. s»i«ám .
a l)é!i vasuti villamosmegállótól 1 perc. Telefon 113 8" 9

320

A. lengyel távirata 5-oda jelenti:
A in U”<<>'.gyűlés iiie uek ln-í’< jezése után
Raiaj. a .«.>m < liu.ze. Tiamnczinszki, a tzeDúíu.m elnöke és Nórák miniszterelnök a Tíriihlpalotába mentek, hogy

cngesztclödés az óriási károk részleges jóváté
tele alapján. Lilémé uccun megállapította, hogy
Németország
késedelmes íizetlése Francia
országra sulyas kárt jelent, majd emlékezte
tett arra, hoíjy a fegyverszünet és a béke legmigyobbrés'/xi az Egyesült: Államok müve.
Végül kijíhntette, hogy Európa sorsa az
Egyesült államok magatartásától függ, mert
Németország jól tudja, hogy az Egyesült Álla
mok, Anglia és Eraneiaorszú g egyesi tel t
akaratereje ellen nem Imrcolhat.

—--------------

Narutoviez a választást elfogadta. Az elnök
ezután a kormány tagjait fogadta, akik üd
vözletüket fejezték ki.

Egy külföldi kereskedő felesége huszmillió értékű nyakéket vesztett el a
Dunaparton

Filadelfia. december 10.
A 7, I in vas- ügy nökség jelen ti: ('léincneeuu,
fckil. ifi h l l est (léssel fogadlak, a 'zeneakadéJnirái) előadást lailotí. Előzőén Faper szenátor
néhány szót mondott és kijelentette, hogy
rram.iaoi'szág bizonyos lehet abban, hogy nem
Provokált támadás eyetén millió és millió unierikai segítségére sietne, anélkül, hogy szerző"jwe, paktumani vagy szövetségro volna szük
ség. ,
.. Ulemcnce.au, ismételten létezéstől megszakítva,
'••■i'Zefoglulta eddigi előadásainak tart almát, és
nnngsulyozta, hogy nem gyűlöletet akar Né,„n< i.ors7.ág
ellop prédikálni.
('nin<»ia.or.szag
Wzvtíc ojguja, hogy létrejöjjön az általános ki-

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délután,
órakor a fcikíipitányság központi ügyeletén
megjelent egv Budapesten időző külföldi JüiWkereskedő és bejelentette, hogy felesége a Du
naparton sétálva
elvesztett egy 20 millió korona értékű uyakéket.
A rendkívül értókéis ékszer! kel nappal ez
előtt vásárolták egy rkszerkoreske<lé.d)cn <s a
kereskedő felesége vasárnap délután vclle löl
először. Úgy látszik, az ékszer bztoMtóju hibás
xolt és az ékszer a hölgy nyakáról lecsúszott
anélkül, hogy a biztosit ózár ki kapcsolódását
sétiaköziben észrevette volna. Alig fiz percig
tartott a húszmilliós veszt estig ot jelentő séta,
amikor észrevették az ékszer mtüniósót, de már
hiába rohantak kélsegbceseílcin vissza a ihinaIMU’tra. ft húszmillió’ korona értékű nyakékre
nem sikerült többé ráakadni, A remlői -ég meg
indította 11 ■nyomozást.

aranyat 885-1SOO koronáig, briiiiúnst, ezüstöt minden
hirdetett árnál drágábban vesz Aranyműves, Kossuth
Lajos-utca 11, I. emelet.

ZERKOW1TZ EMIL ES TÁRSAT

BTPAPEST

ff-mSV&R-AHSmKA! BANK

>’«wyork
ts PÉNIVÁS.TÓÜr’.ET
WIEN
KÖZPONT: Bl PAPi:.-’!’ VII. KÉR., THÖKÖLY4JT 2. SZÁM
,jKBVaaBmMar»naKQaMMBvcu.'3rv jkm aejwriw—na■KamwMHmMmnanMEHMMmnaaKmrwMMB

Fi agyar Agrár- és JáradélíbasiRl
vetomag-osztálya:
Budapest V. Nádor-ntca 16. Telefon: 7!- 61
Sürgönyeim: Agrár Budapest

Vesz legmagasabb napi árou lóhere- és lucerna magot és
egyéb gazdasági magvakat. Mintázott ajánlatokat kér

aranyat, ezüstöt, platinát, ék-

OSBbBaHoszert az összes hirdetett araknál
dvAgöbtenn veszel;, Pretscli
szám alatti

Vilmos VÍI,Uottenblller-utca
ékszerüzlet
Órajuvitás egyévi jótállás mellett.

tafaowasí
részére.

E

pejidteMamnibctc8
(E«UxtsalvcrsanoltA«.) Rendelés egész

Vtl, lt.ikóczi-nt 32. sz. I. cm. 1. (Róknssal szonthen)

Aranyat 825-1600-ig,

BrillMnsoknt 40.000—300.000 K-9(j vesxi Központi

Ekszerbcváltó Vili, József körút 17. szánt. Telefonszáin 01

Higanyt
Hanalsffogat
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Vázsonyi beszéde
a forgatói adóról és a MoKrend
szer ellen

Csicsem izgatja a törököket az ántánt eben

KeresKeáőK és iparosoK nagygyűlése
(A Reggel tudúsilőjálól.) Vasárnap délelőtt
a jdejuokrata párt dr. Vázsonyi Vilmos elnök
lésével nagygyűlést tartott, amelyen BügyHzániu fővárosi kereskedőn és iparoson kívül
jelen voltaik Pakots József, Fábián Béla kép
viselők és dr. Déri Ferenc nyugalmazott pol
gármester is.
1
Vázsonyi elnöki
megnyitójában hangsú
lyozta, hogy nem azért jöttek össze, a fővárosi
kereskedők és iparosok, mintha adófizetési, kö
telezettségek alól akarnának kibújni, hanem
azt. kívánják, hogy az adóterhek egyenlően le
gyenek elosztva az egyes társadalmi ágak kö
zött és az adókivetés igazságtalanságai ne yeszedclmeztessék a kereskedők és iparosok exiszfenciájá.t, sót a becsületét is. Hegedűs Lóránt
annak idején megígérte, hogy a kereseti adót,
mint a jövedelemadó mellett fölösleges adó
nemet, megszól illetni kívánja. Ezzel szemben a
kereseti adót súlyosbították, főleg azzal, hogy
belevették a kereseti adótörvénybe az adócsalás
fogalmát és őzzel mintegy kényszeríteni akar
ják az adófizetőt, hogy tényleges jövedclmó
után fizessen adót, i jövedelomadó skáláját
azonban nem változtatták meg a változott és
folyton változó vuiuíaviszonyoknak megfele
lően. Amikor ezt a skálát életbeléptették, ak
kor az évi 1,000.000 korona jövedelem tekinté
lyes volt, de ma már a millió nem jelent gaz
dagságot. ina már a milliomosok nemcsak
Ausztriában, de nálunk is éhenkalhalnak. Ha
az adócsalás így kerülő utón helejuto-tt adó
rendszerükbe, adómorál csak akkor lehetséges,
ha u skálát is átalakít iák a mai viszonyokhoz
képest, hogy ne okozza a kisemberek tönkre
tételét. A forgalmi adóra azt szokták mondani,
hogy az nem. érinti a kereskedőt és az iparost,
mert azt a fogyasztóra háriija át. De ha nem
tudja áthárítani, ekkor magúnak kell viselnie.
Kétszeres jelentősége van a. forgalmi adónak,
az is, hogy a kereskedő és iparos kénytelen
a tényleges jövedelme után adózni. Valóságos
szigorú kontroll alatt áll, ami az őstermeléssel
foglalkozóknál nincs im*g. Egyenlő mértékkel
kell mérni az ország minden lakójával szem
ben, akár kereskedő vagy iparos, akár agrár
foglalkozású legyen is. Nem a. forgalmi adó
ellen, hanem a kivetés módja ellen panaszko
dunk. De az ellen is, hogy az árut ne adóztas
sák meg 10—12-szer, amíg az a fogyasztóhoz
.jut, hanem a forrásnál, a termelőnél kell meg
adóztatni. Azt kívánjuk, hogy az egyenlő el
bánás érvényesülljön abban is, hogy a köz-épés kiskereskedők és kisiparosok átalányössze
get fizessenek és ne kelljen nekik egyik kézzel
eladni, a másikkal pedig könyvvitelt végezni.
Vázsonyi tetszéssel fogadott beszéde után
Fábián szólalt föl és adatokat sorolt elő a. for
galmi adó összegekről. 12S.000.0011 koronái. I'izetett adóba Nagymagyarország, amikor a föld
évi jövedelme 20 milliárd volt. A
.......>- . irPŐkA 1ke."
nek ilyen jövedelem melleit. 10 milliárdot kellett volna, fizetniük. Most: a fö'.d lilán !) milliárd
koronát fizeinek évenként és ezzel szemben a
kereskedők és az iparosok csak forgalmi adóbán fizetnek 24 milliárdot.
Ezután előterjesztette a határozati java-latol, amely szerint a ir1 ag______
______
’ygyii.1 és «*l___
vetendő
n ek
tartja a forgalmi adó beszedésének mai rend
szerét, amely az árut minden tulajdonosválto
zásnál külön megadóztat ja. A lóghatározotia-hbán szembehelyezkedjk a nagygyiilé. a forgalm'i adó beszedésénél lervezei 1 blikk rendszer
rel. Torda József, tv/, ina rtest öletek országos
rzövétségének alelnöke, Tar Béla és Pakots
József ne inzelío'- ii lési kénví-selő fölszólaltsa
után a. nagygyűlés egyhangúan elfogadta a
határozati javallatot, amelyet az- illetékes m i niszterinmoknak lm ha élékta la mii átnyújtani.

Xauscinne, december 1(1.
A svájci távirati iroda jelenül Az albizuttSclgokban
a törökök nagyon merev álláspontot foglatnak el.
Az ottonián államadóssag föloszt á > á • M k k é r(lésében nemcsak a balkáni á Ham ok, hanem
általában a veit török 1 e rii le tok ara nylagos
tehervállalását követelik, mig' a szövoíségesek
az 1914. évi területi helyzetet tekintik mérték
adónak. A kapitulációk kérdésében a törökök
számos kifogással állottak elő, ngy hogy
ebben a kérdésben tulajdonképen semmi
haladás nem volt elérhető.

Lausann'', 'dec- nber 10.
A svájci távirati irod i jelenti: rl’örök újság-,
irók í’o^adui1 ns'óiiíiI (ki icit'iiíct .e, notiy,
a szövelőégesck legfőbb törekvése n törö
köket, megfosztani győzelmük gyümölcsétől.
Franciaország Törökországul illetiíen í.iilöil
politikájáról lemondott, mert íyn'-'li j'iglm előzékenységét a jóvátételi kérd' sben. Ilit a tengerszurosukal. megerősíteni es elzárni T*1,11
hét, altkor Türöliorsság és Orosxorszafí állandó
veszedelemnek h'H, volna ailcee, ^iijönösep
minthogy a szőveíi-vgesoknek Kaui'íjziaban bi
zonyos céljaik vannak.
A török njsúgiróknak az ycll a bonyointasuk,
hogy C'ylesi.vín t’öröh'ors,zúgnál' szabad Idézet
enged és súlyt helyez a vele való szú1' luritasra.

SZÍNPADI nagyságok

A nemseí’íözá ziői íiga uj béliét Követel

IRJR: SZtfSZ ZOLTrtH

2. Márkus Emília.

A. ma élete teljéhez jutott nemzedék számára
Jászai bontakoztatta ki a színpadon a hősies,
ái lm; fölötti. Übea'weih-szerü. nő lipus&t és
Márkus Eniilia a bensőséges, modern, ideg
életet élő örök nőies tágét. 'Jászai a történelmi
szabású nagy nő, Márkus a k'rsadalnii problé
mát jelentő modern asszony. Persze Jászai
alkotott azért nagyoltJ aa. M
Márkus sajátos terü
letén is s Márkustól
Aíúrkusíjl .• o id
:d!' nt-:k a monui.nmtúlis históriai gesztusuk, Sajáté ; jéllogviket,
igazi oítln.unkát nzonb”.ii mégis ez a megkülüniböztetés áll
ja meg
A múlt század folyamán, i: fjau-:a n-. ’n.v és
drámairól'.dóm reáveletle magát a mii klekre
s iki'bányászta belőle azokat a bonyolult érzel
meket, hajlamokat és szeszélyeiket, amelyeket
év, a lé-lek a házassággal és nemű erkölccsel
való vívódása, közben kitermelt. S végig az
c^ész európai irodalmon mindeui'tt a u-ii
lélek búváraivá lettek az ivók s kutató útjuk;
búi magiukkal hozták a 30 éves és a,i, meg nem
érteit asszonyt, :i házasságiörő nőt a Demimonda iné a nagykoruságána k tu'ílalára ébredő, vagy a házasságon ki\ iili .szcrelem jogátra igényt tartó leány ab lkját Csupa típus,
amelyekben a nőnek míg' íolszahad’iilúsi viv ódúsa a mai nemi morál alól testesül meg.
Nőstények ezek, akik nők. sőt emberek akar
mik lenni!
E társadalmi ás lélektani problémáktól ho
:-origó) ábrázatu lmi alakul; feledhetetlen ai.ikidélceg
telje
Erőteljes
lója volt Mái! ais Emília. j'lrő
..i. í
mles
koronáj”
alakja, lege-idés szók.' ha ikoronáábra
szelíd szeme még nem a XX. ezáz.idhdi nag.’ városok iiiíií i-rt’lf i'-ót;.
r rár.‘ 7. í, IöI’jjI ’uío
üö hí, aluli,
hatá.si’. démonok ábráz *’ • H * {!
lilán-!, mnnd
iá m • ni,,.‘! volt < gy mi v < UIU
hősnő koradráin
hatnám polgári nőies
az (-.gykori
bán át -áisuhan! még ; •la kiié
■ iih_ ’gnő
a öliszemle szentimentulizmiisa
.
de még nem iiiszi-erika, \ női lélek fcjb'lt '.-enek ama í'okún,
i'okiin, í im lyt'l. legjobban íudott meg
érzékeltetni, a liázus.,ágíöré ? még probléma
volt s nem magától éi-tílixió hitvesi iog. Játékába a mindig volf valami mesíerkéll.- .-öl
afi'ekíáli. De ez megfelelt annak a nől’ajtáuak,
amelyet ezer változóiban játszotl. a sz.entinicnláli-s szalon hősnő típus ónak, amelynek az a.
természetessége, hogy : í I’- ’ t.il. S czi. a ni“si<-rkélt'ségí't. az érzeliiiességiit'k ezt a IndatG.s fo
kozását. Márkus a színpadai) i-h--' rí :i közön sí g idegein ahszolnf bizl< • >i játszó I rcl inik á•gli' n, mint
val űzte. íi’iiiei ílrn eni rgiabösiA
v;> la mi hájnulaí o« ak roba ta mutatva n y, perog'nek le a sziiipadun egyes nlkotásai, A robuftzveg’yiilékf' <"z
tus. <'!■<”> és idegl'inoniság csfidás
i
a .nő.
h A.
Aki sokai ulkototl. aki
bet vissza, arról s/.ohn. a
tisztelt vevőinek szives figyelmébe ajánlja,
is n. .múlt idő használatára .hajlik. !<z azonban
hogy asjí helyistgéineBc me^Rn^seásáig
nem jelenti azt. hogy ma. már Márkus Emiim
fin eHáffMíslVJs kizárólag ékszer- és ezüst
nem alkui nagyol. Csak meg kell nézni, mii
ár ugyárában
produkál a „Arvtelen asszony*'-han! De éppen
ugy. mini, Jászairól, ő róla. j<? lehetetlen elhall
Királyi PáH-^íca 13
gatni a Icgcsodálalosablmí, a; t, hot,.' a’kolát’h’eOeS-rn : *t0»66$ alatt történik
strkban páratlanul dús é\tizedek után ma is
még elpusztitihatatlttnnak látszó életerővel
T
1 urnikodik a. színpadon. .A jó raee diadala ez is,
egy csodálatos szervezel, páratlan (‘.vőtelje.sséPáradanul
gémde bizonysága, amely nála se' kai fiatalab
érdekes lesz n
bak hervadóéit diadulrmm.m tiilrli.
Néhány évli.zt.ddel ezelőll t’miap:t számára,
biir.ícsoiiyj Hzúuin!
M'árkuM Emili’i volt íi nagy mi,
nő, a szalon hölgy,
hölgy,
Mo^Jolonik rlccenibor hó 21-ín.
a dáma logtökó'etesebh iiiegi' lesülése. Ton1C t f-.j e ti, hajviseleté!, dekolfá,->át a századvégi
Dr i’ropper Öc?3n
Budapest nagyvilági emberei és női csodálták
és mintául
fogadták el. A magyar színészet
rvosi kozmetikai
intézete
számára azonban löbhet: a. nemi jobbá .>'vságBudapoeí VII, lí ■{.• >ezj-ut 11. sz. 'I'ololon: József 129-S.j,
ból fői ■ •abadiiló mndern női lélek vívódásai
Sziipseghibák ol’ • vol í t/t fu . Orvo«i közinélikn. IJŐrjryo
nak leg'nno'yohb éi) rá zol óját, jeleni i Atirkus
gyászát. Fényjcezoló ok, Hpcciflkii' elpír.mok
*
Emília.
j

’ r-«

'S

Húga, december Hl.
(-s szcbai’.vigért kiiz lő nemzetközi
A bét
női liga J-mngressm a, amei'.en 2li ország, illelve 110 szervez'I képviselt? í i magái, egyhanguan határozati javaslatot fogadott el,
amely u ii békét kúvetel. nj nem^i'lközi egyezmeny alapján.

faástsr4áisS# ígsafTü és ■mK3,vcíaxcá.?iEa^jü
séJoBcya a felsősziléziai líohenlohe-bányak
tárnáiból, főleg Max-bányáből
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Kavarodás

a Petőfi-bélyegék körül
A pályázó művészek uj zsűrit követelnek. —
A posta 6 millióért bérbeadta a bélyegeket

(A Reggel tudósítójától.) Talán kevesen
tudják, hogy a magyar királyi poóta vezérJgazgatósáffa is beállt a Petőfi emlékét ün
neplők közé és nagyon helyesen Petőfi-emlék
bélyegeket hoz forgalomba. Azt még keveseb
ben tudják, hogy a posta zártkörű pályázatot
hirdetett ezekre a Petőd-bélyegekre, föl
szólítván . 14 művészt, hogy tervrajzaikat
bocsássák a vezérigazgatóság rendelkezésére,
amely öt első dijat tűzött ki, egyenként
50—50.000 koronával és külön 50.000 koronás
dijat egy röpűlőpogta-Mlyegre. A nem nyőr
lés művészek rajzonként 5000—5000 korona
díjazásban részesülnek. A pályázatra föl
hívott művészek és i párra jziskolai tímárok
valamennyien béklildötték munkáikat és
november 20-án délelőtt összeült a zsűri,
a Hunyadi János-uti postapalotában, hogy
döntsön e»z elsőrendűen művészeti, egyben
irodalmi nevezetességű pályázat fölött. Hadd
jegyezzük föl előbb, kik voltak a „zsűri"
tagjai. Ott volt a posta négy kirendelt tiszt
viselője, a kultuszminiszter képviselője, az
államnyomda igazgatója, a röpülőtisztikar
egy tagja és — Györgyi Kálmán, az Ipar
művészeti Társulat igazgatója, tehát — tisz
telet-becsület valamennyiüknek — egyetlen
szakember, egyetlen művész wm. ha csak
Györgyit nem .számítják annak a laikusok.
A döntés, amelyet mindmáig titokban tarta
nak, — hogy miért, ptiv nehéz feleletet
adni —, a következő:
Kovács Erzsi. iparin üvésznő kel 50—50.000
koronás, 71 előleg Ferenc iparművészet! isko
lai tanár fcéí 50—■50.000 koronás, Haranghy
Jenő tanár, az előbbi veje, egy és Me.dgyesl\fayer iparrajzfekolai tanár egy 50.000 koro
nás első dijat nyert. A többi II pályázó raj
zonként 5001* 5í*0<) korona fájdiilomdi ;b;>n
részesül. A pályázók kerülőuton tudták meg
a döntés eredményét. Jellemző, hogy az első
dijak nyerőinek munkáit javítás végett ki
adták. ellenben a nemnyerők pályázatait ki
akarják állítani, láz ellen a kiáll'tás ellen
azonban a pályázat résztvevői joggal tiltar
koznak, meri ilyen előnyös helyzetbe még
-.eni akarják juttatni szerencsés vetélytársai
kat, akik kényelmesen végigmnstrálhatják a
rajzokat, amíg ők az ő müveiket odahaza
hét lakat alatt őrzik. A mellőzött művészek
nem hagyják ennyiben a. dolgot. Nyomban
mozgalmat indítottak és tiltakozó beadványt
intéztek Walkó kereskech le.mitgyi miniszter
hez, a zsűrizés megsemmisítését és uj, szak
emberekből álló zsűri kiküldését l'érec.
A Petőft-liélyrigekot a jövő esztendőben,
valószínűen csak január a égén, tehát 'Petőfi
születésnapja után, hozza forgalomba a
poda. Helyesebben az az érdekeltség. amely
nek a posta ő.OOü.OOO koronáért adta el a
Petőfi-1: 'lyeg.k értékűéi lésének Jógái. Ötféle
emlókbólyeg lesz, egy eorozat. nővérkéké 140
korona, u vállalkozó
koronáért adja. A
Petőfi-Wlyegük három hónapig lesznek for
galomban. Azok a művészek, akiket a. zsűri
nem részesített az első dijakban, a rajzon
ként Ígért 5000 koronák helyett Pctőfilélyegekot kérnek, természetesen nóvérlékben. így legalább megmarad a veszett pályá
zat — nyele.
•-1 Néhány szó Ulain képviselő űrről. Már
jobbról én balról is mindönki, akinek szava
Vagy plaibásza van. lekötő a garast ülőin
F rcne kApvisolő pzercplés? ügyébeu. Bennünkot nem lop meg ez a. konfuzu'S fegyel mézét
ől, kapkodó és zavaros férfin, hiezen ■lohaseni
volt más, mint ami nőnek nemzetgyűlést kép
viselői minőségében bemutatkozott, tísenve lólyos, érzi'krTiy, bosszúálló, mérhetetlenül becs
vágyó, hiszékeny, magát. elnyomottnak vélő,
nőin Is tehet -óg-telen. de távolról sem tehetsé
ges ó^hármint is tagadj.!: tipi'usan forradalmi
egyéniség. aki most, fogadjunk, oxtálikufi holdoiraággal élvezi, hogy végre. végre az érdeklódét: k<iz\-ppcT?ti:í.iba került, A forradalmak és
az ellenforradalmak számos ilyen és hozzá
hasonló karriérl. termelnek; az Illáin közótati
szereplés <v>d< annyiban veszedelmesebb. mint
a többit'. hogy az ügyvéd nrból hiányzik a
kimondott szó é a l.iuyoinlafoít betű ji'lcntő*égénck érzete. Ez a defektusa tette cívisedbe-

aReccel
tétlenné azt az újságot, aanelynok egy időig
szerkesztője volt; skrupulusok nélkül irt és
szerkesztett, öt sohasem feszélyezték a lelki
ismeret ée meggondolás ballasztjai. Ulain va
kon hisz mindenben, ami érzületének, politiká
jának,^ személyi érvényesül éjinek hasznos,
e?órt Járták meg, akik komolyan vették és bünpörökok akciókat indítottak az ö szuggesztióiara. rriedrieh elleni hadjáratát is a lemaradt
konkurrens gyűlölete fütötte és nem igaz meg^yozodw, ezt faj védelmi társulása bizonyltja.
Es dacára kipróbált fegyelmezetlenségének,
alaptalanságainak, töh'b bukása után nagyatádi
Szabó mégis mandátumhoz juttatja. Most vi
selje érte ő az erkölcsi felelősségei! Tudnivaló,
hogy alig esküdött örök hűséget az egységes
pártnak, már Kállay pénzügyminiszter ellen
frondőrködött és az utolsó hetekben, elég lep
lezetlenül. Bethlen István gróf ellen hajtogatta
a képviselőket Éppen ezért mosolyogva olvas
tam néhány liberális orgánum méltatlankodó
jólértesültségét, hogy Bethlen födöznl akarja
Ulaint. Ahogy a miniszterelnök Ulaint födöm!
lágyóbkémt agy Ulain t? mint az egész U1 a in
ügyet, komolytalan időpazarlóiénak tartjuk és
az egész afférben az a tragikus. hogy a jóvá
tétel Damo’kles kardiával a nyakunkon, súlyos
gazdasági depresszióban, külpolitikai élszige
te] sógü ükben, a jóvátétel reményével szemben,
a monarchia állam ad osságán a.k 50%-óval, ez
izgatja, ezzel lopja drága napjait a nemzetgyűlés,
_
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Csicserin obstruál és leckézteti az áutánlot.
Lausanneból jelentik: A lausanuei konferencia
legutóbbi ülésén Cs lezár in orosz külügyminisz
ter négyszer szólalt föl, hogy visszautasítsa az
Oroszország ellen fölhozott „vádakat". Az uj
Oroszországnak — mondotta — eszeágában
sincs semmiféle támadás, de joga van ahhoz,
hogy védje magát. Görögország sorsa intő pél
dája annak, hogy mii ér az, ha egy kisebb or
szág a hatalmak védelme alatt áll. A szövetsé
geink a háború során mindig azt állították,
hogy n népek jogait védik és most mégis azon
vannak, hogy Törökországot megsemmisítsék.
De ami e mögött lappang, igazi tervük az,
hogy Oroszországot, seiuniisítsók .meg és abban,
törik a fejüket, hogyan lehetne a Fekete-ten
geren háborút szervezni. Azt mondják, hogy
Oroszország csak azért akarja elzárni a Dar
danellákul, hogy e fal mögött tovább fegyr-arkérhessen. De Oroszország nem akar nie^támadni senkit ós flottáját csaJc védelmi cé
lokra szervezte vjjd. (!) A tengerszorosoknál
is esők defenzív falat akar föl áll i tani. Legjobb
volna. — mondotta Osicserin végül, bofeciezvón
közel mdfifólórás negyedik föl szólaló sát —•,
ha a Fekete-lengi>ri parti államokat konferen
ciára hívnák össze. Csioserin beszéde tiltako
zásra indíttatta Görigország képviselőjét, Venizeloszt, de Románia képviselője megelégedés
sel vette tudomásul, hogy Oroszországnak bé
kás szándékai vannak.
— Orswijyon tlfjyvédl értekezlet. A. budapesti figyvMi.
Kamara koz<lomónyez5<re o hó l“-ón. dólrlött 10 óxukor
a budap.x^l kamura •’z/kIZnálMin (Széni, re utca ív) orszAgos kíimarai ártekezlotet tartanak, .".melyen ífanyaroreuóff
öwsoe kamarát képviseltetik magukat. Av. órtekozlet fntrJalkozr.i kíván azokkal a kdrdéHokkel, aauelyek a biról
i7.orvez.etet <0 nz iigyviSleóRet írintik és ezeknek a itórdóBeknek n me/rvltatúsánril élni Ahajt azzal a kezdemónyoBÍsl Joítgal, amely tw. ügyvédi kart közjogi helyzeténél,
e-/4 Henii Répa. ttsSíjéjiél é < rrköh s! súlyánál fogva meg
illeti. Daruvá ry Géza iguzsnRiigyinlnipztcr mvIgórte, hogy az értekezleten réw.t. viya,

5
— Pravaz és Courths-Mahler. Megállunk 4
könyvesboltok kirakata előtt. Vájjon mit ho
zott a karácsonyi könyvpiacra a magyar irt*
dalom1? Mily mestermüveket, mily gyönyör
ködtető vagy tanulságos müveket? Végig
nagykörúton és a műegyetem táján, ahol a
legtöbb a könyvesbolt, majdnem egyazon ki-uahatok. Az idei karácsony hőse: CourthsMahler, egy harmadrangú német, akinek óriást
sikere lehet Budapesten. Az ő színes cimtálx
lás, llmonádés, szirupos, medvecukros regé
nyei uralják a kirakatokat. Ki ez a Courthd
Mahler? Megboldogult Beniezkyné-|-Pékár. A
legjobb esetben. Mikor szerethettek bele a
pesti baikílsok, kispolgár asszonyok, korunk
egyik rejtélye a sok közük Az Igaz, hogy a
elmei már magában véve ellenállhatatlanok;
„A koldus grólkklasszony",
fejedelem,
nyakéke", „Bocsáss meg Lóri!* Az újdonsült
börziánerek biztosan Courtihstól tanulnak enni,
és szerelmet vallani. Kapós még, mert min
den kirakatból szíven szúr Leline író ur „Bű
nös szerelem1* című remekműve. Az elnyühet'etlen Maurice Lebl'aneról nem is szólva. Nagy
súlyt helyeznek az „Okkultizmus Könyvei"
című sorozatra. Bz menekülés az életből, az
élet elől. Hiszen a javasasszonyoknak, jósnők
nek, grafológusoknak soha ilyen gseftjtí
nem volt. Pesten, mint napjainkban. A magyar
népprózáit a karácsonyi könyvpiacon Bús
Fekete két alkotása képviseli. Az egyik (egy
romlott arcú leány a címlapon) „Baba" névre
hallgat, a másik (egy őrült spanyol a födelén)
„Pravaz" cim alatt via:,kodi!k a halhatatlan
sággal. Lehangoló egy könyvpiac ez, higyjék
el nekünk. Boldogabb időkben a terézvárosi
búcsún árulták ezeket a ma divatos könyve
ket vagy a hozzájuk hasonló cseléd- és legol
csóbb kokottromantikát. Szóval a karácsonyi
magyar könyvpiacról csupán a magyar irók
könyvel hiányoznak.
— Szegeden elfogtak (így betörőbandát. Sze
gedről jelenti tudósítónk telefonon: Az itteni,
rendőrség tegnap este elfogiott egy négy tagból
álló betörő társaságot, amely az titóbbi héten
huszonöt betörést követett el, többek között
46-os laktanyába is, mintegy tizmillló korona
értékben,
— A Pálffy-bankbű/ hitelezőinek értekezlete.,
A tőzsdecsalás miatt letartóztatott Púlffy Sán*
dór bankár hitelezői vasárnap délelőtt értekez
letre gyűltek össze a Rökk Szilárd-utca 15, szám
alatti elemi iskola egyik termében. Délelőtt 10
órakor már mintegy 150 főnyi tömeg várta az
értekezlet megnyitását. Valamennyien a nagy
arányú tőzsdecsalás áldozatai, hitelezők és a
bankházzal egyéb érdekeltségben lévő egyének,
akik között több nőt is láttunk. Ar, értekezle
tet az egybehívó dr. Tölgyesy Ferenc nyitotta
meg, aki a székesfőváros tam ácsától kérte az
engedélyt a gyűlés megtartására. Kitűnt, hogy
a Pálffy-bankház sokkal nagyobb arányú
tőzsdei csalást követett el, mint, amilyennek azt
eddigelé hitték. Az elmanipulált összegek jóval
fölülmúlták a négyszázmillió koronát. Az étrtekezteten ugyanis számos olyan hitelező jelent,
meg, akiket Pálffy jelentékenyen megkárosított*
do akik Pálffy ellen eddig följelentést nem
adiak be, egyrészt mert röstelték, hogy neveittűöt a nyilvánosság előtt szellőztessék, másrészt
célltalatniiiak tartották a. bankcsalás bűnügyi
úton va ló üldözését és más képen reméltek k ár
pótlást, de ennek gondolatáról már letettek. A'
gyűlésen bizottságot választottak, amelynek
föladata, a kárösszeg és az aktívák pontos,
számszerű megállapítása. Hogy ezt elvégezhes
sék, a bizottság topái fölkeresik a Púlffy-ügyi
vizsgálóbíróját és kérelmezni fogják tőle, hogy
engedje meg, hogy Pálffy Sáinklor őrizet mellett
résztvehessen a kiküldött bizottság munkájá
ban. Ugyanis olyan adatok és ügyek megvilá
gítására van szükség, amelyre vonatkozóan
útin utalást csak ő adhat..
MecnlatnK »« Omke wx>renc«! fiókja. Szar&iearöl te
líti A n6,agel-r.*í: Több mint száz helyi ón vidéki korcs,
.’iexlö xnejralakKotta nt Ortídaos Magjiar Kereskedőf: »ze*
roicri fiókjdt. A ttóHlkar a követkoző nairyou tekintólye!
polgárokból áll: Elnöki dr. Albncn Elekt alelftBkt Pap-p.
Jó:»el; társelnökök: Kornlfcer Hldr és Mook^vits Ede}
pénztároai Mandula Sándort ellenőrök: Kurliináer Cyulu
ór Groseinann Miktai titkár: Altmann Adolfi _* viUosztmóny tagjait Bájton József, Dickcr Zshjmond, j^ancsinger
Ignác, Gerö Ferenc, Groszmatvn BiVn, Kornitscr Salamon,
Kertész Sándor, Kánig Emánusl, Sterek DcM, Sprcl
Jen.0, Stcrn Dávid, Schönfeld Márton, Szips/tcr Miksa,
Farldsz Sainy és U'<ilri>tock 5fdr. Vldfitafölt t'wdr Árpiid
(Mí(D. Horváth Ldstlá ós Saphir Jówf (’r.mtb, Krame
Jcnó (Monok).

- Hercegnő és tanító eljegyzése. iifüMcZiewbői írja A. Reggel levelezője: Hwienlohe*
JiarlcnAtcin Mária hercegnő, a múlt érvben eh
halt Hohenldhc-Bartenstein János li-trceg és
Toscanai Anna volt osztrák. föhercegrtS egyeG
len leánya jegyet váltott Wfddcmeief bartenstoini tanítóval. A inenyaszony és any^n az el
jegyzés utón, amelyet legszűkebb csalóit könben ültek meg, Salzburgba utazlak, ^ogy ki
kérjék Toscanái Alice nagyhorcegnő JfAeegyezését a házassághoz.
— A tetrpoéllkusabb < s a 1c,"inara l/uwlóbb UÜ'Jbll karú"
crnayi vagy újévi nlándák i'gy «&ép nifivévsl feetinóny.
M.ib'vx'n föl tebftt Solvmosdhoa (Krateirth Lattta-utca
TI. vtu. 4; telefon.: 7S-TU). ahol már 2800 IroronPól kraflő*
dfton veheti inoff m.nrynr kládTitó initvógzek isb'AVMi k'-retezett űTcileti kép'.K.
—■ Yee jHMrcetián púder a í<HTÍ»hb a vUAyaMt

aRegcex

■Ml..-..—...,—......-

— A pesti görög követ és egy francia diplo
mata tolvaja. Ez év augusztus havában bofölopások történtek n Du napa totóban. Ott
y <ö idegen diplomaták, többek között Randlorift fiain lux görög meghatalmazott miniszter
és mások panaszt emeltek a szálló igazgatósá
gánál. bőgj bezárt szobájukba ismeretlen mt*ion behatolt valaki és alaposan megdéz/smálta
idegen valutákat tartalmazó pénzt áreájuik&t,
A detektívek állandóan figyelték u dolgokat és
\£.v éjjel észrevették, hogy valaki áLkuleoeal
fühiyitja Sipye. Fincent francia diplomát*
szobáját. Amikor a. tolvaj kijött a szobából, a
•<!;u cktivck eloivíék é,s megmotozták, megtalál
ták tárcáját, amely tele volt különböző idegen
bankjegyekkel. ‘amelyeknek értüké 1übb millió
koronát telt ki. A tolvaj Bacsó János szállo
dai szolga volt, aki azzal védekezett, hogy ő
a pénzeké.?, borravalóként kapta. Miután nem
>oh valósziuii, hogy a megtalált 10—20 dolláro
sok; 50 forintos hollandi bankj egyek borravaló
’éjél f’u jutottak volna birtokába, a rendőrség
Marcóaiutta Bacsói és bűntársát, Gál Boris
szállodai szobalányt is, akiknek ügyét ma
fogja tárgyalni dr. Kryzell Miklós tábla,biró
tunúesa. A. tagadásban levő vádlottakat dr.
Lénárt Béla ügyvéd védi.
— A kisiparosok tiltakoznak az alkalmi kiáUitósok ellen. A Keresztény Kisiparosok Or
szágos Szövetsége vasárnap délelőtt ülést tar
tott. A gyülós kimondotta, hogy sürgős fölterjésziésheu arra kéri u. kereskedelemügyi mi
niszteri, begy a közszállitásofc.iál a kisiparo
sokra is legyenek tekinti ttv.t. Kiinondottia to
vábbá a gyűlés, hogy sürgős fölterjesztésben
•atra kéri « kereskedelemügyi min.if»z1orí. te
gyen erélyes léprs-ákc; a magánvállalkozóktól
rendezel I és go mba m ódra, elszaporodott kiáltlfásókkal és alkalaá c ásórahkal szemben, amcIllek sértik a kisipar érdekeit.
— VJpestl hírek. Mi „'ah;kuli a kézsnüipurv-ok és keresknilbV országos szőve tséghisk hely lesöpör tj a. ahová
liHiitiínsí ii Lépnek I ;> a város i:i ro&kedői és iparosai.
Elnök: Eri ]\;chc <->i.óii>ur*£; ití'-lriíköh: 7'áwor<fwstA»
Péter :n• »!«w»Uiftí,!a-r <•; 'j’íirl' J 't h; v.’Skciuwkedő. A. szövulsvff le. kCziJiji) > n forgalmi :t'.iúi>tn'éiry é-; a hetegbegélyző ügyében i'irilféitox
/ tr-1. Az i<jpe.;!i fiiggjtkiiSiigi 4S-ns KihsuI h-p::rt rw iijiw^íi (.'orso-étterciu
külöalielyibéBél bérelte l.i n párt áJknrló l:e)yi;í’irénok.
Minden < ■•iitii.HUtön ptirtnap.
A Itcmid olvasói minden
• rckkiináeJóva) a Grúcivoll laptcrjcs::'üi '.líbiaihoz fordulja
nak, ,1-íván tit 17. Itt
<7r p c:.,
-rekel is fölvesznek

— Megalakult az Albérlők Ligája. A lakásn\ omoruság száíutítlan problémájú .■,•.■•. n-vezke. dósre kényszeritette az albérlőket, az ugynevedí\.l"A
zett szobaurakat is. alkik vasárnap délelőtt
dr. Lítóvms György és dr. Strausz István való
ságos titkos tanácsosok elnöklőié alatt atakuló
■közgyűlési tartottak az ügyvédi kör nagyter
eI nőki megn.yitója
mében. Dr. Lukács György
o
utón Feuer Mihály ügyvéd ismerie-ie az al'bérlők szomorú helyzetét és kimutatta, hogy
ezidő szerint a fővárosban több mint 130.000
ulbérlő lakik, akikkel a főbérlő.k va) >.- ággal elberösszetartatják magukat,
.....,,_1- . olyan
.2..... horribilis
i
geket követelnek tőlük. A megalakulandó -ál
bérlők, Ligája olyan törvényes intézkedéseket
akar szórga imazni amelyek ezen lehetetlen ál
lapotokat megszüntetik. Ezután betci'jesztetto
a határozati javaslatot, amely úgy szól, hogy
az Albérlők-Ligájának nagygyűlése kimondja,
hogy éHetbevágó érdekeik megóvása céljából
szervezkednek és c célból megalakítják az Al
bérlők Ligáját. Kívánja a nagygyűlés, hogy a
■?k az albérleti
belyisólegsürgőseib'bei) rendezzél
....................
gek bérének tisztességes megállapítását s hozzláik azt arányba a föhérlő állal fizetett üsszeggél. Fö) olvasták még az Albérlők Limájának
alapszabálytervezetét, maid a választásokat
ejtették meg. Elnökkéé dr. Lukács Györgyöt,
ügyvezető igazgatóvá dr. Janovic Emil mérnökiöt választották meg.

VII, Erzsébet-körut 53. Telefon: József 119—10, 119—11,
Igazgató: Kádár üllklóz.
eSftcoraöaí'í mcrjK.yí'tcS mikori
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Bizakodó a vasárnapi magánforgalom.
Budapesten i

Becsbam

A mai forgalom barátságos, bizakodó hang il
lat íal indult, bár alig néhány üzletkötés tör
tént. Az érdeklődés előterében az arbitrázs
papírok álltak. Különösen Rima (lt.30t—550)
és Salgó (33.5W-34.500).

(A Reggel tudósitójának telefonjelentése.)
A hangulat szilárdság felé hajlik. Kiütöttek:
Puma: 295.W0-305.000; Sajgó: 995.0W—l,000.000;
Koburg: Vifi.OtK1; Alpesi: 320.900; Krupp:
SÍO.GWl: Délivasut elsőbbség: 555.0W; Álltun*
vasút: 610.000.

•— üohnáuyí miivé a — váinházbau. Már he
tek óta általános a punasz a könyvkereskedők
között, hogy a külföldről érkezett müveket nem
képeseik a vámhúzból megkapni a kellő időben.
Számtalan utánjárás, könyörgés, sürgetés hasz
talan. Már vagonszámra rúg a ki szolgál til
tandó könyvek mennyisége. A forrázni unka kát
váró tudósok napról-napra bosszankodva tá
voznak el az üzletből. Nem lehet megjegyzés
nélkül hagyni azt sem, hogy a holnapi fllharmóuíkus lmugverseny, amelyen iDohnányi mű
ködésének huszonötéves crfordulóját készül
megünnepelni^ a magya* zenei társadalom,
éppen a jubiláns müvének immár 10 nap óla a
vámházban veszteglése miatt, a műsorváltozás
veszedelmének és ezzel az ünnepi összhang
megbontásának van kitéve. Reméljük, hogy az
illetékes tényezők váll ve telt munkával estig
előteremtik a zenekari anyagot s az eset lanuságaképen ;> .jövőben elkerülik a torlódást.
“ A Karácsonyi Vásár csütörtökön, 14-én
nyílik meg a Vigadóban
— Helyreigazító nyilatkozat. November 13-án
ni'-yjih'iU lapjuknak ..Zsibvitó ír patikajogokkal‘* közlemény ükben ioHaltakból nem igaz,
hogy ahilirottnak Bernolák mink-uder ur adott
volna engedélyt ayógysz/'rtárnyitásra; nem
igaz imgy gyó^szertfiri jogosítványomat to
vábbadtam vagy eladtam volna österreicl
lluyymok, vagy bárki másnak; nem igaz, hogv*
jogosít yuuyuiH vagy fölállít n>mó gyói’.v.sz.-riárain íiruba volna, bocsátva, avagy bárki álíai
megyohető lenne, nr-rn igaz, hogy kevés gvógvszerószi gyakorlattal rendelkezem, mert 36 év
óta vagyok gyógyszerész, amely időből 9 évet

A „Hősük di8ztornája“

<
gyógyszertári munkaasztalnál
töltöttem el,
leszámítva két évre terjedő tanársegédi, állami

v cy\ eszi müköftíiíemet, mint szaklapszerkeszíő,
majd a budapesti gyógyszerész.testülct ügy vezető titkára. 2-r év óta szakadatlanul a gvó'‘'v*^roszei szzlgúlotúban állok. Tisztelőtől
iléthclyi József, s. k.
E nyi luík ozat tál szemben, amelynek a S< 22
szrmímza,alapján kellett lielyt lúlnunk. kiieIcnt.iűK, hogy hírünk minden állítását iöntártjv.k s a potikajogokk' l. űzött zFb 'ősá, ra
lebb visszatérünk.
Két bécsi orfeum versengésp egy táncospán i I. A becsi Ronacher és az Apolló színház
<maz kii'z'L-*hnet folytatnak cyjmással egy arÍHtaszúmért, nevezetesen Anita Berbernek és
OP,y Droste nevű táncosnak a táneszámáért.
Anita. Berber, a bécsi orfoumíúncosnő, ismert,
alakja Becs éjjeli életének, nagyvilági életet él
1’Ci‘?‘*!VJ1: nepwzerü a bécsi orfeunrkij’úünség
clőtí. A tanmoímő ptirtaetavel most az Apolló
színházban lép, föl. holott u Ronacher szihbáz10z, js szerződköti. A Ronjaeher szinl.iía ki
eszközölte, hogy az artistaesgypsület megtiltsa.
Aputa Berbernek és partnerének az .Apolló
szuTr-iz.mrn való föllépését, ezt a határozatot
azoH.mu az Apolló színház megfő!Jelfoezíe. A
Ronaohcr színház igazgatósáiga erre följelen
tést telt a táncosnő és partnere ellen és kérte
letartóztatásukul, hogy ezzt-1 is megakadályozza
a kon kurrens szirbázban való fölíóp.'süket. A
bi!’<)*:.ig úgy uz. Apolló föl!üibhc,zé.sé.i, mint a
Ronacher följelentését elutasította, de az c/rtibiucgyesület a iánc.osjárt kizárta az egyesü
letből. a szerztklésszcgés miatt. Anita. Berbereik
egyelőre továbbra is az Apollóban táncolnak.
— Fölmentett kommunista vádlott. A kom
munisták legutóbbi SiN.'rvezkcdá-ci alík'orlmáva!
Jetarhiztattúk Juhász László főiskolai haíhr.-itói, akinek éRitóan szí utón szerepe volt ebben
n JiK/z^alnrnbao. Juhász ügyéi most tányyalta
dr. Schirilla Afhill bíró tanácsa, amely dr. Er
dős Feronc védelme után fölmentette a vádlot
tal, mert igazolta, hogy semmi szerepe a kom
munista összeesikiivésben nem volt.

KittünU ftronxlc liowyha.

(.1 Reggel tudósi tőjótól.) Fényes tár^adalnii
ünnei>ély keretében áldoztak a világháborúban,
kiesett hőseik cink'kének a budni iornász,ok..
akik vasárnap e -te rendezi ék a Hősök dis.ztnrnáját. A zászlónkul és címerekkel gaz,dogon
föl disz] tett budai tornacsarnok már jóval az.
ünnepély 1iiegk<‘zdóse élőit zsúfolásig megteli.
Az ünnepélyen Horthy Miklós kormáinyzó is
megjelenít. Ott. láttuk Berzcviezi) Albertét, az.
OTT elnök''d. Schwödcr Ervin és gévai Wolfp
Sávoly közok ta ■ ti söpri államin károkat, vitéz.
If iiics tábornokot, honvédelmi állami Ilkáid.
Bariba R'uütárd kabinetirodái főnököm Afo/ndr
Dezső .•iltáiiori ag.ud, Karnfiláth Jenőt, a „test
nevelési törvény*’ alkotóját, miif a Főváros ré
széről Bérezel tanácsnok, Marinovich főkapi
tány é< Szeszlér iok-núiúnyhelyettes jelentek
meg.
A 120 Főből álló tornászcsapat — amelyben
őszfejii urnk is vei l ak -- ezután nagy tetszés
melleit különfch1 fáim igya íny. tatokat •>«■: esapattornái mutatott he zenére. Legnagyobb sikerü
ket azonban a. nyújtón végz.-tt és már egyéni
kvalilá-.sok.'it igényli) — sokszor a torna Köre
iéiből kilApö - . valóságos arti' tóm utalvá
nyaikkal érték el, mig a uő tova ászoknak a
ritmikus és a óv szépségeit érvényesülni en
gedő gyakorlatai tetszetlek különösen. A diszternának kedves s.tónu’i lo’Jak a 11. kér.
főgimnázium diákjain:J; szemkápráztató mniatványai, amelyek után zajos tapsorkán zú
gott föl.
.\z. ünnepély végén Horthy Miklós kor
mányzó lépett hz. eniek. 'nyre é< a következő
bfsz dót i’iondla:
• ?Aúr réjr n
’rn az :;U;tdina.. hogy a jjiagyar
derék ve.zí’Viinel.- pb minden ír' kiidő tagjának
munkálkodni.." 1.'rt i.u •zö:r,1r'‘ njondjal;. Ninrn^ t semmi
nlyaii n világon, amely ennyi h:if.znm« x.vilmölcsüt
b.-.jtnna egy o>Y.:t,ig;:nk, mint, n te-tedzés nemes íniivósz.p'e. .1 mugyar nc-nzct fiaiban wepran a- <i Itfpcancij rí o? ec erő,
a nemscii’h ^menyeiben
indítóit dlljdlt
a hrhiiil -I. Jtiszcm, hcfiy a l:ót év
mulvi mcnh'rlfintió , 'iriii i.limpievron a watfpar fiuk
ti piras-fchér .zöld Irilailór! it-’-irnr fofjjék a ffyőzi’lml
tirbüc éliie Jnlltrls'.
*

A kormányzó ezután unglekiilletve a Buda
pesti (Budai) Torna Egylet 66 ctas >tt nősének
a z e m I ék 1 áb 1 ii j át.
jwsarw—w.’u.WH »u^-r.vw.'

tér.

BaiJu-iich A. utóda ti.«Ult vovfíinek saivoa fiífyelnwo ajánlja, 1 ogy ni helvi.,ég.'ni>k nioe^ v'iáíiPjr
elártwitó* klzúróiacr jiksutr- és ezüstffyáráhcn: IV ' KirAlyl
Pál-ntca 13 (Telirfofí N-(J8) alatt tört/uik.

— Del-Ea-uál, VJT, Bi’zsóbot kürtit 2R, oretleH svéd bAkebel! miniisógii efircipü nagjon olcsó árban kapható.
A« 1ML évi velencei viliirUlúllUáaon kiállított kik
tóit áruival első natjy díjjal k arany éronnnel lett ki
tüntetve EMar éa Kardos, Rákóczi-ut 52.

Eredeti párisi nölvuha niodrljelmct n lcg.iutúuyosubb árl.nii kiáritatom.
F n 90 un unkát i r. vállalok.
tttAWTMER-SZ&LON

i

fel fon: 159-52. Ü

J>\_yAci-_tit<a
17.
waDtMKVtu •

n.wmwwrn»

Telefon
J. Í2:-«S
Minden este
’/sU oruJior

nOYAL ORFEUM
•?«) WSXXaMS, a világhírű arabok

Hurmath-Zi rkovitz. operett H fó G V/6 M ERZSIVEL
rrxr wmn—i

«j»»AS»feSY, WAM©CKB"(!5T 43. TEtEFOMf
JWS9E.F
Ijazaaló WJVAlRV ÍÍ'KR’KWC
1922 devomhar 7-ón (osíitörtilktiű) ós minden este
M UECEMSimU UJ MŰSOR
9U***Marfri>vkMmsDvwMMQnBugRBV4SitnG>v Wwm/’uwu

j

Trófa

rffea or3aa>g»b‘ ssdjfr.z. irétn
i_____ ZÁ rwBtamwr.ffljtfily Bohózat
..CMmttaw fltoninfc* Szh-eocB

MérilBce és Béltike
_________ U.jyáry—Úorow Jjiett
A
bafadér
égig te!cftí«e»írR tűsre íme
_____
T’redo1! vigop«r;i
A:: uj műsorban föllépnek:
Antül Erzsi, íxüjz Ilona, Hwevv&sx&v Miül, Mrajnlk
Marin, üuto^h Juci. H
G4zn, FwierttJti Károly,
WjirAc-y Lajos ós Eeronc. Snl«n«on Róla, Mmtnph
JeriH.
Vilmos és
Frite, a bácsi Sfinplicissíinua tagjn. — A műsort Warnurtl* Imre irta.
Zonuszorzö: H. HaiUÖíBvrf) Albert.
cdomb

ibiio.

VI, Févny-u. 18 KIS KOMÉDIA Telefon 14-22. es.
Rótt é» Ktelnhnrdt fölPptévei: Aki azt nem látta... éa
Dér waharadí* ven Ojrpore, Kezdető pontban 'Mórakor

-• ',u»Ttrw»ji|'WTwvrk-»rrjtX/v»!'irMmni’u»wnwBM®

[RENDKÍVÜLI (KCASIÖ!

— Laxalknlrctouibb Aj&ndék: Monti JJ°n-fénvkép. Szépít
FiatníH. Nagyit. Meprörökit. Miit.-rcin: iOrz-z'l'.'t Aih ni’ 20.’
— Soclronyágybetít BaWekkei’níl, CHljí-ut 48.
— millifinjtt, ók/izcrf. aranyat, ftzdsí<it, baniíívfojíiit ne
ftö.lon el aenkl, amíg me<c nem haÜR«tj-i KJechotÉienwr
ekerzci-Cíisek lc<riuas”asa.bb napi árait. Rákóozi-M 27.
— Cslllojró knrácironyfadlHs Kertön Tódornál, Krlutőh

5 ngse 99 0 4í 19 ra 1

Jogyclővótel: délután 3 órától a pénztárnál.

/Ü Be.!s
a BucBapesti
ÍBwtíwíJ Torsra JEgyiatl
ős isasKdítak wvowrfaiift a sjwe'tii’ó!
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Az. ói’) világ talélkoió helye
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— ■■

■

........... -..........

«s«a 3 órAfAI

csér után
--

— —

1922 december 1^

aRecgel

7

ti

Mi LESZ A TŐZSDÉN ?

X Wolff és Beck Gyula báró. A. főváros leg
utóbbi közgyűléséin Jfiber Antal hatalmas kritiIkájúra, amely nemcsak Kzaksaerüség, de szó.készség dolgában is föltiinést keltett,
December 10.
VI olff Károly válaszolt a jelenlegi többség ne
/ A Reggel munkatársától.) Ezon a héten ösz- vében. Wolff többek között ezeket mondta vé
szesem Ihi&rom tőzsdenap volt. Az első és, máso delmére:
dik nap nem is lanyha, hanem szinte rücgdöb— Itt. van Madarassy-Boek Gyula báró, alig
oentean elwnyodt volt. Hosszú idők óta nem nyílt inog a határ, nter kiment Parisba, tár
l-attimk ilyen népűden tőzsdetermet és nem él- gyalt is a hitelezőivel ismételten és talán a
™íuki2
értékben. mint ahogy Jelzálog-Hitelbank
ügyei
jobban állanak,
a tozfií én lehetett Az ünnepet mindig meg mint
a fővároséi?
érzi a börze ée a hét második napján mindenki
Háí ... jóban nem állanak. De tudvaléa’ő,
hnffy a közbeeső zsi róna pót is a hogy Beek báró háromszor is létesített megcsütörtöki ünnep követi. Az emberek nem az egyezést bankja francia hitelezőivel és a megüzletről, hanem a kirándulásokról beszélték Wjyefések mindig külső okokon bomlottak föl.
amelyeket a két napra már előkészítettek
Egyébként a példa azért is sánlit, mert lS20-ban
Péntek volt agelnő komolyabb üzleti nap egériz biztosaii jobb megegyezést lehetett volna
ezen a héten. Kiszivárgott, hegy a jóvátétel létesíteni a fővárosi kölcsönök dolgában, mint
"W a ™¥A?ok °^zta károk újabb megvi/J 1922 ka.rite'-’Gnyán. Akkor a jóvátétel kérdése
gahma miatt es mert, n zsákmány bőid >g tul ii- még nem volt akut és a 1‘ranci.ók v‘ni voltak
donosai az elosztáson nrm tudtak még mőg- ilyen kegyetlen iíl mohók.
ovyezni, elhalasztották s hogy tehát az a nyo’
X „Adjuk líiex
rJlenxégurlí, aiul fit iiH tfllU-tl ...*•
'iií’szto groifh amely miatta hetek óta nipg- Kili
’uiö lapuirsunk, A Nép**, \:<<ártu«pi s?.űniábn:i olvassuk:
rclcudte a lelkeket, legalább egv i lőre — meg- ...A hivatulos l-p Iijk^bzolebbi
i
szám.-ibnn - rmint arról
* ViVHu
bizok?dóbh lett a hangúini, Irtesiilhiik
közölni
(i'ililbnrgcHick
7.jrhilv>il<>.
,WTLt-i int*oko*t az
a-» n körülmény is, hogv n /•liflc.lf.CÍ.Í iiló ne.■
Az ;lk’-l;k<’s tényezők bízó
publikum kezdte abszorbeálni az uj kiboesátá<u II? ira n <;.p',il>(ir Irréii szerzet; rrdcmcí alapján Hintették
papírokat s hogy — minden jel szerint
ki. Gi.idbergormik
é'-d'.mcit mi sem akarjuk l.fa»;:nlni.
mert, a búi .>■• b/.ókiiiK,ndi:>i t'.p.ia nz. ei’ei népnek is mega bécsi tőzsdékriz.is túljutott delelöjén.
ndja hz.i. ami öt megilleti.** - ■ Xe tovább ezen a íiivngoii,
Ilyenformán minden ok nmg volt a bizeko- meri rögtön .•Írunk! ooldbeiger nme (helyesebben Érne)
i,s,X‘
törtónt hogy a pélnteki napon niev*- érdi : i-ll .!
sem színá
zJndékszik
'kszik letugndiil, e- upúri
Kozdodofit az az altálánnsan emellc-’ö nio - sz
rmi azayii I .iíor! öik mm. 'jjogj
'jjegj><aí,
■••■ ■
hogy más 3H
galom, amelyet mi már kelek óta ió^lctalunk IIIH’VÍpv r-.isimk l.'^iihibli l;aF< illő i'ril'’*>i.;i vi.nnnk, mint a
arra az időre, amikor az i
.............’Z- fölszivódd*: < ínküi:ayan
y.in I,
I. ;;
:i*.á:i;.'ffit»Uí''W)i
WJ.dr/cZ'í
avm z áll Goltlbergev ur;;,T.ányfőtnui'c*OKSHi
folyamata befejezésébe^ Közeledik Az állalá- mik. Nevezett .'lyúruti l:/ái*ó:'n ...A Nép*‘-imk l;ötHiheti
vos áremelkedést csak uj év után’ várínk, meri
Iir/lí'. ;;<gá(,
jógii I . .umilicz különb a sok .sz.ermmséi kivói.-tmk.
szinte ősi tőzsdc’';ihona az, hogy
Ami mim \ áít< zUitott elvi mejrxyíz.iidi’siinl.ön, I ■-.gy a mai
'Íz'.
nehéz, hlőkbc’i o*z! a cím- és r:;rn-hór<'ur H n ;ry.. ,
karácsony előtt nincs a tőzsdén nagy álepjűéini/umk (mt-ii1. . . .
alakulás.
X Folytatódik a berlini kalászt ró la •h?i üsse.
Olyan időket Aliink!< azonban,
azon!
amikor a habo- A Reggel berlini tudósítója írja: Az úgyneve
uuk wsn íneft’bizlmtók és igy könnyen meg- zett* újjáépítési briiis.*!'* éz n devizaárfolyamok
.éhe!, hogy a baiisse-rr^ozfiaio), if W'in ■J-vir a*- gyöngülje nem * irtot 1 sokáig. A devizapiac
iinticp aíá/)i idők'g, hanem már ka rácson 7! újból, megszi’árdult és rohamos áremelkedés
előtt kitör.
in liiíf. n?fg. amivel cgyldeiir. n anyaghiány
*
vált érezhetővé. A iiénií i értékimpirtuJajilonosok
ugyanis ész. / vetitek, hogy az. eladások el.\ .g'j '.ii.i - ági ék lázas betegsége czidő s: ■
hibázottak
voltak é sokkal jobban járnak, ha
vini egéííz Európában nagyfokú üzlet1 clenségmegtartják.
Akármilyen nagy
papírjaikat
i....
ben jelentkezik. Palan kovés helyen olyan ní'á■
értek el ugyanis Síz cladásokkcl,
'lyukban, jnint ná’unk. ípero-jok, kere-kedők és’ nyereséget
végit! mégis csak az volt az. eredmény, hogy
vállalkozók tele vannak p;ii"t sz d a míg;-.'<»ru
az
értókpi’pii < iiht jdonosok eladásai által —
i.Uig.'is mHcmmi sem ferm" zetevtehb, mint
hogy a tokéi: ilyen körülm,,')''*ok köziül
közö'i. ismét pénzre úisz.-ámitva — néni gyarapodott, liánon
rt -most
csökkent a vagyona. Ezért
. .. t sokkal
d: Jl isebb
<i tó
föle fo
... az ip ri ('■i
' ■■■ékekben
’-'■• **
az
eladási
hajlandóság,
a
vételkedv
pedig sok1 og.iá k k ere .-mi el he..vez ke dó síi ke'. Végre is érke
vényre •.kel! ju'ni az emberek bel: ítápúban an- kai nagyobb és az összes értekekből ej.
nőmet
piacra.
Érdekéé,
de
veec'bb
kr-riil
a
mik a ténynek, hogy semmi sp’:) olcsóbb, mint
kívánatos jelenség
__ a
ti magyar értékpapír és hogv .-. mmit sem lehel szempontból éppen nem
liéesi
1
ők^beiolt-kodásva.
külföldi,
különösem
a
1 vezobb áron es ■
■ abbén megp’enni, Minthogy a bécsi tőz:-di n nagy a depresszió,
mint a magyar ré--v,éiiy<*!:?i.
csak termés/: tes, hogy ezek’ a csoportok a berMa elét kéziünk ahhoz a ponthoz, amikor
tini piac felé fo •-hiltak. A Berlinben meg
az ösf,7.crf baisae-tényezők megszűntek.
indult értékelési mozgatom aligha lesz rövid
tartamú,
mert az értekpiip ok árfolyama még
A jóvátétel kérdése — úgy I;íís74k
egy mindig messze
t?n attól, hogy a deviza- és
’dőre ki van kapcsolva, mintán a romái) ké
A d rág?--ár fokozódik és
rek rnteéríi beszámítása még sok jt. g.', zckviíl- ! ániparliást elérje.
yamoknnk
is lépési
C7.7xtl
az
sirfolyanm-knr.k
lép.X! kel! hirtani.
h*i-;r:i, becslésre é.-; ti’irgvulásra ad okul, az uj
a
fényes
cszmiékok
állal serA
közönség
éitékekot nate.vjábai föl-zivta. már• a tőznde,
fészcénycket ::.rc<i és
U űzünk stabil, nagyobb politika' kompliká kent ve. főleg* az ,‘kipari
sziate hihetetlen árfolyam
közül egye
ciókról uem tudunk é'i remélnünk kell, hogy ezek
értek
cl, igy a hai néni bányaemelkedéseket
ilyenektől végre mi 'kiméi bennünket a sors
go.()W»-os árfolyamot. De még
s u hivatásos politikusok belátása. Ha igy van rí'sci'c’.'íj/i/f ;:s:/)—
árí’c’ya.innál is alig akad e-lado.
ilyen mag
igy lesz, ugyan mi az, a. momentum, amely
:*g
nem
többé ipari részvéA
közön?
no szálon aniellott, hogy a régen várt emel nye’l o'HíZc torról,kívánja
ragnszkodiik
hozteji.-l; és
kedő irányzat lm no álljon.
nagyon
magas
aj.ánlatok
birhatják rá
csak
Igenis, hisszük, hogy
arra, hogy ró? z.véuycitől, u melyek mr'gis csak
a fölfelé iiHladás első óráiban vagyunk,
többet érnek, mint a scb.ogy sem stabilizálódó
ni
árka, niogváljen. A márka, ezt a vak is látja,
hogy a jövő héten esi ebb lrán' zat lábriikauáogyro
vi dl vá^f’rló erejéből és ez n dön'ő. A
sának leszünk tanúi. Nem hisszük azonbaru
■•-Irl-bi
tő»'Jrmozgalmak i nnék a Imié-a
legkí
bo<!,ii a fölfelé, haladás olyan méretű lesz, min!
á.i’ani és mindenki érzi, ha:'.y
< t i'txgr
aminő! az ősszel, láttunk. Aki ilyen jelei He aal aberlini
■'
tőzsde
uj, riharos és radikális érték
gekre számit -— 3ZÍ hisszük — csalódni fog. változások dől ált,
olyan kuusse előtt, amely
De a. tőzsdén, most már kút hónap óta tartó
erővel fonja magával ragadni a~ összes
fespedóftnek ó$ az indokolatlan, áresésnek rége elemi
lesz. Egy u.j korszak kezdődik, amely, lm las érié '•keled — a katasztrófába.
líf'jjye&hnli'.ty ee,\v ,,il(torit’.Iiv“ vállalat élűi. Báró
san. de irógis beköszönt, fii!té.í.h inil jói haíá;?.H
.'Unnlrrd míg;.-iparom, ’.ivk .i *v:>l i-.c-l
.'i<í!.t,
sál
-lesz kissé dep. ln>óil ;’* i;:di:«?’gi életünkre.
• *
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z\ rKausse az Első Magyar Általános Bitics’ló
rész vén jckíjen. Á.’t elmúlt hét. legkteimr’.kí'dóbb
tőzsdei eseménye az l'jlsö Ate-gym* Biztosi ló
ugrásszerű emelkedéío, AReggcl értesüléséazerinl. n hizfesitet’m.píir váratlan h<* z'únak oka
a kiivt'ík^zö: az, b'Jso Magyar B'zu- -iló.rmk je
lűn tön adósságai voltak az angoloknál éa ez gya
korolt nyomasztó Imtá.st. u kur,”,u.>u’<ra. Teleszky Jéno-nak sikerült 10-20%-kol lt,ingyenlitcni ezt a fonttar/ozást és ennek hatása alatt
oinepkedett a papír az elmult bélen Nö.üOH ko
ronáig.
X A Kaj’átMsíjr.yi Vásár e-üíc.i*; ’iköu, 14-én
nyílik meg » Vigaüéban.

«

2<?,ii00.ü il körcím alaríckvvcl kc,<y’;odeliiii rór ..•éuytúr.'»:ibrtgol l<-' -í.trtl, nzzxi’ a ren<lt'Jtot.tS'«‘l, I.oj?y <w n vállalni
Xontloskodjók n cacjKÜ ítylírn.k terniékoinck bel- <•» kül
földi órtókcsitiWrfil. Ennek a komoly karcskodolmi mun
kára lilvntott r.’szvínylrs:u.’icr.-nk clnÖkóvó — Ih'jgiexhohn.'i l.tijüH vili kor .kedi'linl miuiazlcrt, j<.h-.i’c(.r WolT Ei-imi' párii kéjivis. ló!, telié m.;r VVciw -ri'uí’rte. Mne-mrőrs: i;í le.c haiulnuiv.hb „drsl:-nklorának‘* 1,'ircikcdclmi
válbilko-á-.i élóro Íny kerül n k-ultisebb „komirnktor**.
iilinok mindip omléiicKotbon marad ama híres mondása,
amit mint !»<• rcskodehal minktator lőtt, hogy tudniillik
l em ollcntiéfro a k< re ikcdelomnok. Nem i”
amiut képün
kön látható.

X A cukorkartelós a,,Bacher“-karfel árdrágí
tása és uzsorája. A kartelek az utóbbi időben
Ifimét erősen tevékenykednek abban, hogy a
fogyasztó életét el keserítsék <ís a betek óta
tartó örvendetes árlemorzsolódási folyamatot
fíiltartóztasséik. Ebben a tevékenységben a cu
kor és Bacher Emil vezetése alatt a malomkartel jár elöl. Mind a kettőnek sikerült eddig,
nem tudni, milyen érvekkel, a kormánynál el
érni azt, hogy sok millióra menő kedvezményt
és monopóliumot kapott. Itt van elsősorban a
cukorkar!cinek nyujtott újabb nagy ajándék:
a külföldé cukor behozatalának lehetetlenné
tétele. K karterbe tömörült cukorgyárak a ta
vasz óta eredmény tel (műi hadakoztak a kül
földi oulrorbehozatal megszüntetése mellett,
moí.í. az-ntán egyszeri*o ölükbe hullt a nagy
ajándék. A kornutny váratlanul a cukor eddigi
SU-szoros békevámjút 201-szercsre emelte föl,
ami annyit jelent, hagy a kereskedőnek a kül
földi cukor kilo granionkénti 21 koronás várit,
helyett é>2 koronát, vagyis 31 ltoronával többet
kellene fizetnie. Igaz ugyan, hogy ezzel szem
ben a hazai cukorgyái’ck a bél-földi cukor árát
10 koronával leszállították, de hogy ez a kül
földi cukor behozatalának lehetetlenné tételé
vel a gyakorlatban mit jelent, azt mindenki
tudja. A kereskedők, bizonyosra veszik, hogy
a cukor rövid néhány héten belül eltűnik a
piacról és az importcukor hiányában a cukor
kar tel árdi lelát ó politikája ismét teljes erővel
érvéuyesiilnl fog. A Reggel értesülése szerint
magában a minisztertanácsban sem volt egyönlr ifi a fölfogás a cukorvám fölemeléséről, és
ctuik hosszabb vita után ment keresztül a vám
fölemelés jelenlegi formájában. A eukorvám
fölei eléséi a cukorgyáraikon kívül mindenki
helyteleníti: a fogyasztó, a termelő és a keres
kedő. utóbbírtak <*>• rendelet annyiban is mil
liód károkat fog okozni, mert nenn állapítottak
meg semmiféle átmeneti határidőt, míg a régi
vámtételek maradtak volna érvényben. Így
azok a kereskedők, akik a rendelet életbelépte
előli föl-adott, de csak az életbelép'ús után meg
érkezett cukrot megkapják — önhibájukon kí
vül vagy megfizetik a fölemelt vámot, vagy
pedig ?»zt szintén nagy kárral máshová irá
nyítják. Biz-onyos. hogy itt is a. ikárna-k egy
részét it fogyrsztóra. akarják áthárítani.
A malomkoncentráció szintén monopóliumért
cukor kariéi. Csakhogy
harcol, akárcsak aa cukorkartel.
mig
cukorgyárak a behozatal elleni védekeel próbái iák céljukat elérni, addig a ma.lomb
koncentráció az export kisalá.titásávo.1. A
ii.-'h’s azonban es-j. a belföldi, árak megdrágitó.su. Aniióta a lisztexport szünetel, a liszt- és
g?bonárak örvendetesen visszaestek. A mai
mok az eddigi exportból származó horribilis
nyei Aiikröl. úgy látszik, a jövőben sem
akarnak lenumdani, mert erős akciót inditottak arra. bogy a kormány a természetbeni fí5
l'ilogravi buzailletéket lényegesen szállítsa le.
Ez ismét vorseny-kénopsó tenné — Bacherck
szerint — a magyar lisztet a külföldi pi.acokou.
I)e hogy a lisztexport után lerovandó illetékleszáll íi ás a közönség és az államkincstár
szempontjából mit jelentene, erre nézve a választ mi adjuk mog. Az erőltetett exporttevékenység isvlié‘ megdráorraná a lisztet és a kc?•,. r.-,
nyerd, az H'rtéklcszállítás pedia
az dllavnkinesiárt károsítaná meg. mía ugyanakkor pe
dig Bachcrék sokszáz milliós profilját fo
kozná. Ez a két kar tel a legny©rsebb és a legönzőb-b
működést folytatja.
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X Közgazdasági fairek. A Hazai Fa 100% osz
talékot fixát, a ninlt évi 37‘.i%-kal szemben. —
Kransz Simon, az AngoJ-Magyaa.* Bank alelnöke. ma reggel Londonból hazaérkezett. — A
Mezőgazdasági Vegyipari Rt., amely azért ala
kult, hogy a mütrágyakartellt a kincstár utján
megtörje, befolyást, gyakorolván a mütrágya•írlukra, A Reggel értesülése szerint, máris ele
gendő műtrágyával rendé llkezik, hogy a földmivelésügyi minisztérium utján árszabályozó
kért haljon föllépni. — A temesvári Turul
cipőgyár (az Angol-Osztrák Bank érdekeltsége)
fölemeli az alaptőkéjét és két régi részvényre
egy újat ad .100 koronáért. — A NeuschlossLichtig Repülőgépgyár és Faipar Rt. az elmúlt
üzletévben 22 millió nyereséget ért cl. Amint
A Reggel már jelentette, e hónap 16-ára össze
hívott rendkívüli közgy űlésén a Liohtig is alap
tőkét emel. — A Munkaadók blokkja kedden
alakul meg. A Reggel értesülése szerint az ala
kulás CBupán egy évi időtartamra szól. —
Walder Gyula szerdán hosszabb tartózkodásra
Parisba, utazott. Walder igazgató nem hivata
los minőségiben szakértő tanácsaival támogatni
fogja a francia hitelezőkkel egyezkedni akaró
fővárosi bizottságot. — A Coburg-müvck köz
gyűlése Pozsonyban folyt le IJrban Lajos el
nöklete alatt Hat részvényes 58.979 részvénnyel
jelent mag. Az előterjesztett mérleg ezerint a
vállalatinak 59,05.9.05.9 cseh korona vesztesége
vo7t. Egy aranykoronában kifejezett másik
mérleg az alaptőke lepecsételt sét fölöslegesnek
mutatta ki. Az elnök kifejtette, hogy nem
hiszi, hogy egy teljes realizálás aranyértékben
íizetődjék ki, mert számolni kell a cseh gazda
sági krízissel és a németek hatalmas versenyé
vel éppen a vasiparbau. Még mindig lehetséges,
hogy egy konjunktúraváltozás és a kormány
jóindulata nyereségessé teheti, a vállalatot,
bár a föltétlenül szükséges szanálás igen nagy
anyagi áldozatokkal fog járni. — Dacára az üz
letiden irányzatnak, az Oceán-részvényck niaca
föltűnően élénk volt és a részvényeik 1009 koro
nánál magasabb árfolyiamnyeavfeóg'et értek el. A
vállalat kedvező móri ege irányítja a spekulá
ció figyelmét a papirosra. A legnagyobb tételű
vásárlásokat dr. Griinwald Emil bianküzlete
eszközli. — A Fabank osztaléka
lesz, ami
.15 koronának felel meg.
X Az Ingatlan, Építő és Faipari Rt., amely tulajdo
nosa az Erzsébetfalvai Borstéki Kerámiai nyárnak, a
Széna-téri Ingatlan Rt.-nak, a Fuller Frledrich - cin fa
telepeinek és építési vállalatainak, pa-lafedőgyárának és
cementmüveinek, a berlini Altmann-féle áilvilnyvállala1ok és a Bécsi Falteresltedelml Bt. vezérkénviselőjo, több
ingatlan tulajdonosa a fővárosban is, y/ Regnél értesülése
szerint alaptőkéjét 40,000.600 koronára emelte. A vállalat
részvényei 100%-ig egy tmflkebb szindikátus közében vol
tak, esek veszik át n fölemelt alaptőke legnagyobb részót.
egy kisebb töredéket Strasszer és Társa c6g fog forga
lomba hozni.
X Az Egyesült Budapesti Főváros! Takarékpénztár
igazgatósága a deeember 19-án tartandó rendkívüli köz
gyűlésnek javasolni fogja az alapi őkének 54 IMIO.OOO koro
nára való löleu.''b. főt.
X A Mcrcnr VáKőftsdet Bt. az alaptőkének 50.000.000 ko
ronáról ÍOO.'MJO.OOO koronára, való fölemelését határozta el.
Elővételi jog1: 2:1 arányban 450 koronáért e hó 7-től 10 ig
gyakorolható.
X A Magyar Leszámítoló éo Pénzváltó Bank alaptőké
jének 200,000.000 koronáról :150,IJOO.OOO koronám való föl
emelését határozta ej. Az u.i v. sz' ('nyékből 2.ii.OOO darab
a régi rósz.vényeseknek ajánltntik föl; minden 2 régi rúeavény alapján 1 uj, 1925 január l-től eHz.talók.iogccmlt rész
vény vehető át 1000 koronás tél-nucl árfolyamon. A főn
maradó 125.000 darrb részvény több évi zárolás melliett
eJhelye7.totott. Elővételt jog e hó 6-tól 13-ig hezárókip
gyakorolható.
X A Belvárosi Takarékpénztár Rt. az alaptőkének
IuÓ,000.000 koronára való fölemelését határozta el. A 80.000
uj részvényből n részvényeseknek 48.000 darabot. 5:2 arány
lón ItMjO koronás árfolyamon, 1328. évi szelvényekkel
ajánl föl. A fon maradó 32.000 darab elh“lyc. óeérc az igaz
gatóság nyert, fölhatalmazást. Elővételi jog: dm ember
11-től 10-ig.
X Az „Atlantira Triist** Bt. tőkeemelése utolwó ríhaletónftk befizetése december Mól 15-ig törf.'.iJk. Minden 25
régi részvényre 7, az 1923. övre osztalékjogodul l u.i rész
vény vehető át darabonként 1500 korona ellenében.
Az.
..Atlantion.** Tengerhajózási III. részvényei ..Atlantién
Trusi** részvényekre cseréltetnek.
X A Győri Tcxtllmüvek Rt. (nz Angol-Magyar Bank ér
dekeltsége), amely nem azonos az Egyesül!. Wernatadtl és
GvŐri Textilipar Rt-gal, dccrmber 14-én rendkívüli küzgyiilést tart, és 32,250.000 korona alaptőkéjét .50.000.000 ko
ronára emeli.
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Vidékre a pé»e. eliizetes beküldése mellett!
Mintát nem küldök!

VJ,

Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,
egy szót sem szól ahhoz, hogy A Reggel min a finom gesztust, hosszú és forró csókot nyo
den színházi szenzációt a legkorábban tud mott a kezlyüre, majd visszaküldte a művész
meg. Itt van a Renaissance megvétele, amely nőnek az ezer lírával együtt, a művésznő azon
ről a közönséget egy héttel előbb értesifellük, ban az ezer Urát visszaküldette az olasznak az
zal, hogy adja a. Jlorthy-akciónak.
mint a. többi lapok.
— Kérem: ami igaz, az igaz. Én most már
— Kedves.
»
csak arra vagyok kiváncsi és mindenki erre
— Tudja, hol készülnek Shakespearera?
kiváncsi, hogy Bárdos és Csortos hogy fognak
— A Nemzetiben.
megférni egymással. Úgy tudom, nem voltak
— Jellemző. A Magyar Színház „Rómeó és
valami jó viszonyban.
Júlia,‘‘ előadására, készül. Rómeót Törzs, Júliát
— Hogy mi volt, azt ml nem tudjuk, de ma Darvas Lili, játszó, a darabot Baróthi József, a
tökéletes harmónia van közöttük, azt tudjuk. Belvárosi Színház főrendezője rendezi, aki Lő
Annyit közölhetünk, hogy Csortos továbbra is rinc barát szerepét játszó.
főrendezője marad a színháznak s legközelebb
— óriási. Na most mondjanak valamit, ami az
a Renaissance régi vezetősége, által műsorra Intim Pistában bent, maradt. Szóval: egy kis
tűzött „Mandarirí'-t fogja, rendezni. A. „Man pletykái.
darin^ után Alfréd Savóir „Banco" (magyarul:
— Jó. A Nemzeti Színház kitűnő és válófél
„Az utolsó tét ) cimü darabja Heltai Jenő for ben lévő művésznője — menyaszony, bár egye
dításában, utána magyar szerzők, mégpedig: lőre csak titokban. Az illusztris vőlegény nevét
Móricz Znigmond, Szép Ernő, ifj. Gaál Mózes az irodalom jelesei között keresheti. Au revoir...
és Egyed Zoltán darabjai következnek. Bárdos
egyébként ma, hétfőn délelőtt veszi át a szín
• Az „Égi és földi szerelem" ötször kerül ewinro n Ma
házat hivatalosan, amelynek előadásai az uj
gyar Színházban: hétfőn, keUdon ceiltörtökőn., pénteken
rezsimben nem. Yelü órakor, hanem már .9 óra es
va«ámai> e»to. Szerdán P. Márícns Emília lép föl ujru.
kor kezdődnek.
a „Névtelen as9eonv"-ban, szombaton a „GTetchen**-!.
ját^zák. Vasárnap délután, n ,,Szinház‘‘-at jáö»nAk 3 órakor,
— Mondják kérem, igaz, hogy az Unió is 7>á
ír. rsékeli hclyárakkal.
lyázoit a színházra?
’ Kelta!: „A kis < ukrérada** bemutatója a Vígszínház— Pisla, ne legyen ilyen szemtelen. Hát nem han. Általános, a közönség Icgezéletmbb rétogoire kiter
nagy ér<|(.kií>ilú5 '•lőz.í meg Holtai .Tépő uj vígjátéké
magú szaladgált a Beöthy Laci, megbízásából jedő
nak, ..A. kis cukrászdá**-nak vlgszinházi bemutatóját.
automobilon a. Sachsa megbízottja után..,
Szombaton vueárn-ap és hétfőn tartják meg az első elő
adásokat. Minden megtörtént, hogy a kiváló író uj mun
— Én, kérem?...
kája i« tökéletes előadásban jns«on a közönség elé. A be— Na, nézze, ne tegye magúi, mert többi t mntetóig a játékrond legkedveltebb darabjai válfako7.nak.
szíjba sem állnak magával. Maga hajszolta azt
' A Illáim r.njza-szinház. hetét teljoaen betöltik a „Szép
Halóim*' előadóaid. amelyekben mindannyiszor föllép
a szegény Prcssburgert. mint egy szelindek.
i'éehy Erzsi, akinek cstóről-cstóre mogujnló nagy sikere
— Hát kérem, ha úgyis mindent tudnak...
an. Mos!, vasárnap délután „Lili bárónő**, a címszerepben
Atviifl Gittával, Lászlóval. Hzirniaivai, Tamásnál; vasárnap
— Most erre feleljen: távozik-e Pefráss a
délután a rég nem adott- „Fl-n** van műsoron, S órakor,
Várositól:
mérsékelt hol várakkal.
— Nem távozik.
• A Karácsonyi Vásár csütörtökön, 14-&n
— De távozik. Még kétszer eljátszó, a jöcó nyílik még' a V’igadóban.
héten Raguza végeigyöngülésben szenvedő her
' A „Síró és nevető királykisasszony, Szeretlek, I. osz
cegét, azután turnéra megy Csehszlovákiába. tály'* 59-lk előadása ma lesz az Andrássy-uti Színházban,
ugyanezt, a mllsorl ismétlik kedden, szerdán. Pénteken
Raguza hercegét pedig leólmozott koporsóban
mutatják be t z uj miisorl, amelynek kimagasló miivészi
elszullilják Dalmáciába a, családi sírboltba.
eseménye Haltai - Molnár—Színimi „A ferenvárosi angyal**
karácson.'i játéknak fölnjitása, Tlcsvay Rózsival a
— Még egy kérdés; távozik-e Póchy az c.lniii
női főszerepben. Törzs Jenő vendegföllépése Kayssler
Uniótól?
„A gong** cin.’ii darabjában é-s az uj magánszámok éa
tréfák. Fgyanozt a műsort játizák szombaton, vasárnap
— Annyira mm távozik, hogy...
déliitá.n
vasárnap <v-to i». A vasárnap délutánt előadás
— Annyiról távozik, hogy tegnap már alá is mérsékelt hclyárji.
trió végleges szerződését a Városi Színházzal,
• Változatos iiíiisor várja ezen n héten a Városi Szín
amely szerint először az uj Vinczc-operetlben ház közönségét. H'lfőn a ..Carmen**, Nagy Izabellával:
kedden ..Iligoleito**. Aquíla-Ádler Adr-linúval; estitörtökön
„A gárdahad nagy"-bán tép föl. Egy utolsó pót „Bobémálet
, pénti k*n „A bűvös vadász'*, vasárnap este
kérdés: Ml az; „Első magyar darabjaviló a ..Trubadúr" van műsoron. Aquilft-Adlor Adeliuával és
dr. Nafibt Mihály venció.gfölléptóvel. Sírrdén és szombaton
müintézet"?
„A hamburgi menyasszony**, vasárnap délután „Bagnzp.
hert'vge". n : /.inhúr. nagymkerii opert-ttioí kerülnek színre
— Mi csőda, • kérném ?
Sárival, 'l'isz'i Kinő Iá vei, Pallóval, Sziklaival,
— Art látja, hogy nem led semmit. Kardos Peíráa-i
lioro.->uil, Sz:nlmihályivol és Jlortival a főszerepekbou.
Andor elhatározta, hogy ezentúl csak ó lúd
■* A „Kéksaakái! nyolcadik felesége" a Belvárosi Szilidarabot irnl és darabjaviló irodát nyitói<... búzhan í gy napot, a <. iitörtökil kivéve, minden cele
kerül, mindannyiszor a bemutató Kittinő szereplői
Nevesebb iróinknuk az iroda már el is kiPdt.e színre
vel. Vasárnap délután ..A gazdag lány" kerül ismétlésre,
u körleveleket, hogy; „darabok jutányos tun- 3 órakor, mérsékeli helyárakknl.
• A Rei als.sanre-Szinliázlian ezen n héten Is minden eate
tiémrészesedésért megfésültctnek, megmosdat
%10 órai kezdettel „Aki a pofonokat kapja", Andrejev
nak és — kijavittatnak'. Molnár Fc.rena Bródy Leonid nagyértAkii darabja, kerül színre, a vezető szerep
Sándor, licitál, Szop Ernő s a többi szerzők is ben c.-orö.s-.-il. A többi főszerepet Tassy Mária, Oolinay
valame.'nnyien <1 eannak ragadtatva az ötld- Ilona, Virányi, Sugár, Rétiny játszák.
lő! s miulán a körlevelet mégha pléh, ők. is elhalározták, hogy darabjaikat kizáróan Rumi
nál fogják ‘nianiküröztetni.
— óriási, szavamra, óriási..
KÖTÖTT . SZOVÖTTAllU NAGYKERESKEDÉSE
— Juj, most jut estembe; hallotlu. hogy Né
meth Juliskával milyen kedves dolog toriént IbüDAPEST VII, RAKÓCZT-UT SS:
a mull héten a Ritzben?
Női hímzett ing............ .............................
•40 K
— Nem én.
Női hiinzotl kúezlot (ing, nadrág) .... 2530 K
IV-ril froneh ing, 2 gallérral................... 1500 K
— Hát hallgasson ide. Juliska ichéri n, mint
I'lanelliug. 2 gallérral ...................
2730 K
Női vászon iizstírzsebknndő ...................
•jas K
egy hattyú, egy csodaszép arauyruhúban a
í'éríi vászon azsurzaobkoudő .................
4aa K
Rl[zb’’n vacsorázol! a társaságával. A szom
Horgolt nyakkendők............ 1OS, 360, 5SO K
I'iu swett.cr és nadrág .... ................. 1600 K
széd asztalnál egy Ifjú olasz fascisla HU, aki
Kötött női blous ................... .................. auüo K
egész este le sem vette, a szt rnét Juliskáról. A
IIAIIIH <YAK. KEZTYCK, ALSÖRUITAK LESZÁLL!
végén, mór nem bírt magával, odahívta a pin
'(■GTT KA u ACSONYl ARAKON!
cért és megkérdezte, hogy ki. Lmnc a királyi
hölgy a másik aszmlnúll A piacér megmondta,
hogy az a hölgy egy magyar dizőz és hogy hál
ne is gondoljon semmi nagyot, év valDncrőt,
mert úgyis hiába. Az olasz azonban nem b’>l
magával, fogta magú; és levelet irt a művész
szerozhoti, hu
nőnek. Művésznő, — irta az olasz, ( a úgy el va .!
gyok ragadtatva kegy: dl öl, hogy szt
' csiii ad §
Gtosz
(Király-utca 25. szám) vásárolja hozzátartozói
nék ezer b'rál péhony célra, ha megcsókolhat
nak ruházati szükségletéi, mert ott kizárólag
nám gyönyörű kezét. Tisztelettel ez és ez. Ju
jó minőségű árut kaphat.
liska megkapta a levelei, (több hühdezclt, nem
Szövet, selyem, mosóáruk, sifon,vászon, dahagyhatta olt a. társaságot, di vivőid ne ezer
maszl, zefir, batisztslfonok, női fehérnemű,
lírái is meg akarta nieulcni
a jótékony cél
damuszt abrosz és törülköző, zsebkendő,
flanel- ér. vászon törlő, harisnya és kcztyil.
nak. Fogta mami/, Irináin a l.oss.u. hófehér
< Rlpkofiiygönyök nagy választékban!
Olcsó órukl
keztyirjcl, a pincér ráletlc (’//>/ fehér majaULvt.
(ólra és ál vitte az olaszhoz. .í: olasz megértei te
- waaa raasBBvamviMS'
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ezinben fehér,rózsaszín v. kék. Illa, sár- zarí! irr
ga, téglaszin, goblciu v. szürke, fekete JtiMV

Uudlffi/Táes?
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■mamauiruuvnr .XB.rrx«r«nJWVw < vAiTiina—■wwmiw^i
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A legboldogabb
karácsonyt
Ernőnél
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1922 december 11
• Mészáros Gizii Bárdoshoz szerződőit
dós már a nenaissanee-Szin'ház át vételéímk
napján szerződési ajánlatot lőtt Mészáros Vi
zának aki a szerződési ajánlatot, elfogadta és
igy első uj tagja a színháznak az uj rezsim
• A Budai Színkör pályáznia. A Budai Szín
körnek az ideit lejár a bérlete. Sebestvén Gézáit
kiviil pályáznék a színházra Czakó Pál, n \ árszinimz igazgatója es Parkos Imre, a nén?7/'i'ii
poéta i«.
’ Uj népszínház épül a Kálváriadéren. A
Kál v á ria -t éj-í K edé 1 y es Ka ba r é i gazga I ósá ga
ingyen telket kéri, a fővárostól sziuházépités
céljaira. Amennyiben a főváros a lelket meg
adja, a vállalkozók uj, 1500 .személyes népszin*
házat épitettének a Kálvária-téren.
• A ,.'l ,'/(■<<•• a H.-Píuosl Színházban. Ijnns MííII.t „Tü
zek" < ii»ii darabjai. jinich i<!áiU' n ?.) t;vur Sziníi.r. nek
volt e.ir.vü; I nngu ló tüköré, c&ütörtfikUn
elKőizbon
n BelvtirtMl Színházban. a nagy érdeklődéstől várt elő
adáson a női főszerepet Sinionyi Mária, a többi vezető
■wejn:l Tarnay. I’. iló, i< ‘.o.-. Puli c-l Aiank.i, T. »»!•',»,
Böski- és Simon M'irrsa .létszák.

• „A ha tudói-" minden eate. A. .szenzációs ..il.i-iii Kiíln.áii
oppfett előadásai folyíntódn-k cz-n ;i bólén is n Kir.il-,
szinliáz.bini. \ nagy érdek Iád éhre való 1< kinteit :t’ a -ziiiház i<
pénztára már n lolyó hó !!7-iir inzúróan ér\. ti -es
jegyeket i.rr-.it.ia. Viu>ariuip délután ...lám ■, ,
z - . ,.t
műsoron, 3 órakor, tnérs l. -lt. he!.- árakkal.

• I J mli-or az A t»dló színpadon. Száz < iíiuil
diudalnms
orozata után ni ni irt. mutat lm ii’, Apotló-Színpád e hó
■ I én,
itörl ) u. Har in i Zsolt na gy zabústi, fi noni •
nagyon n ilabiátwi r.'\iije, „Az el varázsolt ligct.“, kerül
t-zinre. Amint a cím is mondja, a liget mókiia világából
vette témáit ;i kiváló Író, rlil. kél. uoinpú.s kis darab meg
írásával Zrigon István támogatott. Záron i;e<ives operett.iél' -.n Szülési lió/ i, ;; vendég t'.ivári t.aje . I’nl Piroska,
l’.ende I. i.sztó. l'aragó Sári. t’"ti. l!<-r):y Kató < ■-, n most
bemutatkozó Kellői- Ern;i. jút.'zannk. 'Zugon másik darab
i.imiii Salamon. Szenes Ernő, Kondor Ibolya ás Fekete l’al
kllptnl: hálás KZOrcpi'ki I. \ r i t eznltal trlj. i-n Illír- .illj'i
Irln és
mi ■ alkati I I adott Hm
Micinek, Kon
dor Ibolyának. Here-reg .Irpíimk, Po-ner Xtagdánn1:, Barit
ba- Elemérnek és a vendég Sólymom Sámlornak, hogv ni
• znz is sorozathoz segitaék az Apolló uj mii-< rát. A reviiho
leszlott mn?-ihurámok-tl Szőlosi Rózsi. Kondor Ibol
B in
Oézn < < dr. BA'ióczi Dezső éneklik. A verseket
Zúgna, H.- i-sáiiyi és
Ernő Írták. :« z-'ii.'ji,! p.ií’i;
l.osom-zvtól éa P üi.-'i.i va.jő. \ r-"''i minden egyéb .
‘ ,of onczy 1 )ez ■ Irta.
\ túiu............ Ír. Eri yi Géza
tanította be. Kedv< < ini tflnpe'‘ • ! ■ ■. 1
tnlentrmoi gve■•■!<. -i»!•'•«-z: Széeiy Heildy és X id'i-.v Magda v< .:dégiá'ó|<.i.
\z e ho lián, esiitörtőkoji d‘!.-lóíl II étakor l.-.i-lamló l.í
próbára jegyeket
i rrn illetékesek nz Apolló íródó iá
lan kaphatnak. X l.i'inir.itóri az
olló pénztára. I’árd
/■s n ..Színházi Élet." árusít ,.l; a jég.'eket. \
gyp.'..■'té
pi t< Jofonszámn: Ifi'i— !">.

■* Az Int ln-kabar* decemberi inüso.a / ■>.•« i'-ts • -b< n ré
szesül miitdou
Különösen Bródy Is*van . .Budi kész, i

trombita-” > ir;ü operettj -nek, Edmund i'ritz ct.’.a.t-i-.ji-.ik
<
. d< Petőfi larnbjánaJc von őszinte nogj síi

w<z>o

50 százaléka

Mír
Gf Heggel / '•:! ősi tóját óil.) \ vesztett háborít
de annál ktsorvesebb léptekkel közeledik
a,
*z!’ bötólmak által vélt, likvidálás leié.
tóvárosi kölcsönök körül itiumidt kavarodás
után ; z állal- és aranyjóvátétel l'aiiml-leskardjunal: állandó) csillogtálása mellett r.jubb
meglepet ’-s érte hazánkat. \ jóvátételi bizotts’ig meghozta döntését és Csoiikumugyiirországot a búbmu előtti és ;i Magyar Szent Korona
Országúti terhelő adósságok viselésére
erejéig i/maraszlalla. I gyanesak elmarasz
talta Magyarországot
erejéig az osztrák'iRagyar monarchiát férhető Közös u.a>tn< i-rzeti
„blokaidós.sáfi" ris/iésére, amely adósságok
ISfJti-os
li-59-es.
18(i4-es,
hú borii kbo!
erednek és az 1867-es kit gy< zésben, valat ürvémini későbbi kiegészítő kiegyezési
n veinkben ugy rendezieííek, hop!i jlatiyurország (iá r.iill'ó koronái
érc>‘íezríznek
az adósságoknak, törlesztésére
; PÁs-ére és kamatoztatá:<:>ra. köbe a kategórmba tartoztak a~: LS6t)-as,
iHtiJ-es sorsjegyek, valamint a fram-si •a szóm
es az Oszt1’’k Földhitelintézet á Ital magyar
államim rki „ bekebeb zeiíI döntii' 'ál Adagit et 
luk. Ezek?;, mái- a bábonil ( lőtt szerencsésen
letörleszt. tt ük. Ebből az adó-.-ágnemből < mTíldt Illeg
a
a
a

OS

■ -.| 11 j

I'irve-i

<»< pü|>ii-.i:li-adí-k

i r* /
'•
■I.
. ■>.. ( .

4 •
• ••
rí)•;••• .

1

i.

K. ..1 :1 l'.il.'i inilii • érte J>eu
K sS<>-2OG millió éri ók l>e:i
i 519-518 iniilió értékbeli

Ez a kel nlolsó 4.:'1 .>-<e; típus a Magyar Szén!
Korona Országainak voHaképcili tartozását (a
N; i g y m a gy n ror s ■ áll’-] évente fizetettet) millm
része •1.2%
-1.2% mellett),
koronámik lökési! íi
minthogy az l!H>,?-as konverzióban az aűósságükimk <•?'.
rész1, íiuí a .,magyai b!ck“
ne,,t ken ver! illatot!
c-ról -1%-ra. \u-;/. r’m
e kom < rzióv;it jól j
■mert csnuáu a papir
vén, amíg- ól Magyarjáradék maradt a
< 111 <i Z. ezüstjáradék is
országot terhelő
kérte \ 'tőgy
. .. a jóvátélcli
ben ne fogj altat i k é
tt rég'> osztrákb izol tsáp dihtI éséae/. részletei^ a
ma gyár kiegyezések s!ípvlóriéiI vctték-e ala~
púi.
E. köz1 adós>ágiikból ( sónkaiuagyarorsz.ágot
terhelő SE > hallatlanul terhes, nem tekintve 8

tiikíjdouképeni magyar adósságokból Cscnkamagyarországra e- í 50%-ot, amelyről alább
szólunk részléleson. Először is föliilmul.jn azt n.
k vótát, amely<-í az. 18G7-es kiegyezés és a későbbi
kiegyezések állapítottak meg .kagymi'gyurorsz-.igrii, nem be zadve (Sím karnagya roszágTÓi,
amely N.-ig\ irr.v.vaiországmik úgy í rüloíljen,
mini lakosság'biaji i-ák egyharmuda. 'J'erhcs
azért is, ráért a. közös adósság enni étéiből Magyarországoti csak nagyon kevés van, míg
. i nsAriában és Csokorszóig bon jeli nlékeny tö
megek \ annak magánosok kezén. így Ausztria
és Csehország még e tekintetben is előnybe
jut, mert az. iidó.sság’OÍk rendezésénél saját pol
gáraival szemben niás alapra tud helyezkedni,
mini a. kid földi hitelezőkkel szcnibi n.
Ami Nag'.vmagvar'irszág adósságának föloszlását illeti, agy szintén példátlanul m.ilyos az
50%-os megterhelés. A megáilap'íás technikai
és jogi alapja: a trianoni békeszerződés. Ez a
-y rzödés az adósságok fölosztására azt az
elvet követi, hogy ezt az uj államok íeriiicféi]
kell
HJ12—1913. élvekben befolyt adók alapján
; ‘
Tndvale.vő,
száza lé- szerűen
megállapítani,
...
1 Nagy
hogy Budapest központja volt egyujlal
m ig.'.arorszá.g legtöblb ipari, kereskedelmi és
vállalatainak,
bányásznti, rt b. vállalataina
ír, amelyek közül
nagyon sok in a nációnálizálús érdekében az.
utódállamokba Pólók át székhelyükkí. .Ezek
már nem adóznak többé Budapesten, se Nagymagyaro.rszúgon és igy az 1912—;1913-as Csonkanut-gyarorszá.g jelenbügi területére voniatkozo
adósí.áiiszfikák aiánylugosságban többé nem
helyesek. E. hely leien kiindulási poriból állapí
tották meg az 50%-os tchcrkulcsot. ami a terü
letben és lakosságl/an egyharmadrészre lefo
gyott Magyarország teherviselő képességé tek
már a békeszerződés circi szerint sem telel
meg.
\ (iont -ről, amei.vnek részletei még ismeretlenek, csak .-■.nuyit kívánunk megjegyezni,
hogy a 4%-os aranyjáradékn i!k Csonkamagyarországra o,-ö 50% meigl ?: hélp?:'ből cireYlő kagy évre egymagukbaú /a mo.i pam-atfizetéseik cg„
ritások szerint) körülbelül 1'1 milliárd Korona
cei kiadósra rúgnak.

Tffoztft&.TÍeményefe

napi sz.i'i'Z' <’é’ii iiil emolkedí) komoly g'yönyii- magasabb régióiba. A „Jocelyn" került ugyanis
zolgáliuik. Lilliaa Gish a legnagyobb benmtal ásra, ez a. varázslatos zépségü film,
ru.- ■_
A filmművészet nagy napja
a mel y nek ro kon sze nyes szereplői, csodála tos
ike.
mii vi - o:ők <
meséje mél/A Márkus /Arii la: Nem szA'gyenlem beval- finomságú rendezése, és izgalmas
Írók és művészek a világ legszebb llln'iéről.
lázbau
Paris
közönlén
tartották
hémavekig
g.v
könnyeztem.
Griffith
filmje
olyan
Jani, Ii
és
Chaplin
uj
bar;
ségét.
Egyidejűén
Fütty
Az »Ut a boldogság felé' szombati premierje mu mi s régióim í'mdült. hogy egészen megfeiedminden
4.
G,
8
10
órai
1<
szkja,
a
„Két
jómrdár
1az Uránia. Omnia és Itoyal-Apo^á mozaédzép- kézi cin arréil. hogy filmet nézi k.
eiőabá
Imi'.
Márián:
A
filmet
Nowyorkb.au
lát;
sziiiházaiiban.
Ha' írat
. no| barátaim mér megérkezésem ebő
tani,
.^nszta királyi
4- József királyi herceg. Augi
Soha i>< imitáló uvtu állolt nt. -f ait'ivíru a fő- ;!.-l|
fip,
■
elme
let
lek
.
■
á.
I
smerve
az
veimi
ba
il
hercegnő, Izaherceg
’
’
/
sz.'m.v,
Zsófia
királyi
\<I)VS <-|l l"kl:.dl,.‘X’D(,k a‘ í :(I1E Í.lltí! •). lllíltt t z. un. íii.ai .
' hajló lelkes! dé '•í'P;' királyi iierc-?'.-:' ss-zony, Albrecht ki
•> / l.i ő
„I t a boldogság felt * pi
jc. Sleincsak a sói, k’-r
t..*.j'iio!- rályi herceg-, Seefried bárónő tti. bajor 'király
am; kod li nicUt' m a
ua^.x közöu.sí'g ii/.i-i i':t. luuzgaita nipo- a uai.y sziuházba, de •Ilikor \ égig nézi m az ,.1’t, a leánya)
megtekintették az Corvin-sziuház teg
beuitilaió bíró, hullom va!ó-..j-.;g;:l ’áz'a hozla boldogság felé' im-gkapó •■z . gségii é s brillián- napi előadását
és el voltuk ra.gadtatva a szen
az írói <-s művészi világhoz (.-• i-íozi'tlial is, tiki!, sül megjátszó!! jelenet ;,:i. a l(’gkcmolyi’bh mii- zációs „Az orkáiif* ehnv, Amerikának monu
mint pgy forradalmi esenn'iiyt iiniiopelták
vészi 1<41 e •■'dér vett erőt rujtum is.
mentális. gyönyörű fi 11 n a 1 k o t á s átó 1.
Griffith úttörő és iume.s szépsí-nekíöl patinás
./ásza' .vari: !■ a film meglrjiő és nagyszerű
- .Jőve!jni’ek m-in keli rcklúio, Jocel.-.nt látni kell! \
mvMÍt'i-iniivéi. Szinuszok, rainlrzők és di-kota- cáfolata annak a legendának, hogy Amerika Retifli
-.’i-.-í-■»»!•>-tl'osi .'i ,.IIii’.sít viráBokkul (6 fölvo is)
lőiók Tnoírdölrbenve állottak a mii • jrészen uj- csak a. rileoltó színe!; hazája. Csupa, letompi- <-g-> ,z rro kerül beiutiiiitÓM-n !;!, ’í'í és 7 orrkor.
s/.i-rii un o-Jepi'íé: < 1 '-lőtt, aiit'1'.-< k :i ? zinjáizzás tót*. ■ g é1 i
lő fzíné <zi tcljesitmény ez a
-J- A Mozgókép-íMBion tegnapi premierjén a be
nak és rendezésnek nagysz/n-íi lováhbte.il ’szt" ét mesf ermii.
keriili szintiszta amerikai műsor:
mutatásra került
tárják fői. Ez magyarázza meg azt az eddig
U< vési Sándor: A film érléki - és Jobilineselő „Éjjel 12 órakor** (Egy világváros forgatagá
még Kuba nem tapasztalt iazas érdeklődést, ré. zlcieit. nag\szei-ii.’a emeli a vezető szerepet ból) a gyönyörű Miss Dn Ponttal a főszerep,amely a Griífil h-lílmet l' .gadla és a. napokkal já szó Lillaaii Gi-h ■.. k kivételes tehetsége. En ben. „Csendélet Arizonába n“ (A halmozott
előre ela lőtt táblás liáz-tk óriási köz ínsége nél jobb rendez ii és szén őszi kvaii'.ásekaí egy bra\ urak lihn.it'), Douglas
.' > L'airbanks hallatban
l lintető tapsaival valósággal ünneppé avatja a íilnn n sem láttam.
mint
bravúrjaival 51 5 föl vonásban. „Peggy
t ini minden egyes előadását. A közönség va
„
K
u
I
yamu
latság
“
nagyszerii
filmrendező**
és
«
Amei-ika
e
filmmel
is
(lójthné Kertész Ella:
lanii kiilöuöfl nieghaiottsággul nézi végig v bebizonyít
az idény legkima.a-lóbb si.>!la, hogy lassaukéni.‘ átveszi íi. mü- amerikai Imrleszk ’/sÖ,
költő' Hzé.ps''gekbf ii gazdag íilm-i-egéayt s ön vé-zetek. világában
VÍ8 és ValO.)
kórét
aratta.
(G4,
lág.ákan is .a-> \ez.‘'-I. Annyi bizo\ez.v'
kéntelenül érzi, hog-y amit Iái. az lullendiilf az ! nyos, hegy filmbeli 1öi;b kiiltó.-.zeíet és szép• gybzerü szórakoztatáson és a tiszta művészet sé;.>'oí, .mint amennyit az „Pl a boldogság fclé“
'égküréből sugározza méilységi s hatását. Ez. az
géban,
nem .láttam.
A csak iiz■ jlal ana[
; bán, ni'.g
;; ;.............
-......... -.
KHRF1CSOMYRH I
<•1 ragad tatás és őszinte hódolat jut. kifejezésre lel után rohanó Amerika,, úgy látszik, meg3ai<úf nyórtásu
az.oikiban a nyilatkozatokban, amelyeket az találta már a szivét is.
NYAKKENDŐK,
I
alábbiakban köziiiul;:
I
(ió'h Sándor: Vannak i"szk-tei GEffith
tinóm
Th.
az Egyesült \llaniok budapesti jéiiek,
ainel.w'ket
életre
kelteni
és
filmre
♦
UR!
DIUH
t
ARUK
követe: Kivánom, hogy Griffith o páratlan re e.-ak a legkivélélesebb tehetségeknek
mekművét Budapesten is ugv megértsók, sze
I■
NYHKKEMDŐHnZ
meg-. Ilyen
istenáldotta
talentum I
ressék és lelkesüljenek érte, min! ahogy szülő haiott
e
Griffith és a. körülötte screglett művészgárda, í
ti.’, Kígyó-utca S. (Klatlló-paloía)
hazája: Amerika tette,
3i4CHi-a»ii<n»r.rr !
Kn:<-3M:«s><9c»ii<»9>«»<i‘ I?
amelynek
minden
tagja
a
legbravurosab'b
szí

flcn IllummHial• Volt akkalmam e filmet úgy
'J
Amerikában, mint Európában is megtekinteni nészi teljesitményt, produkálja.
HWP
utca 13.
Ö .’>.V
és nem túlzók, lm azt mmidoni, hogy e;. ». Ilim
KIVÁLÓ Kt hb'ÖLDI ATTRAKCIÓK
a. legnajyyiildi <. b ;íi.-ionmbb művészi alkotó.',
!- „Az orkán** a Corvin színházban. NépvánLLÖ.IOAS l TAN ZÁRÓRÁIG PARK CTTANCOK
amelyet, a tllmg.x ál lá*- működése óin az eyész dm’lús a Corvin-’-zinhá/.bu a főváros minden
• észéről és a főváros kiirnyékéiről! Ez. jelképezi IS© cm fiztéíes 1
világ közöm/gének nyújtott.
Vdr>i Árpád.- \z „l’í a. Imlduevá < f<‘lé“ a h'.g- leginkább ..Az orkán** hallatlan, szinte leirhanroíincKGtrc sxhiübecii ■
tükóleiesebb íiluireine! ,
amelynél l-iilönbel t.illan sikerét. Terim' ".öles, hogy minden elő
Georgette
............................
. . . 3f*S0._
Bem láttam. Nemcsak mgy trükkjei l’.ilüi.nul- ; d is táblás h. / ik időit folyik b> é, síiiii tapsot
Cróp
de
chiitc
..............
36®0
és ^3S©.—
váll
ki
„Az
orkán**
sok
gyönyörű
jelen.de
.
Az
Imtalkínok, mint amily u a. zajlé> Ni’ ^aru jég
tábláin való Itnlálba.roli.iná.s, jutnom különös igazgatóság a közöm ég. 1 a :>aj-d érdekében
acji>£oftságc-U.
érdeme, hagy az egész filmen átvonul a Imik kéri, hogy a. jegyekről a nappali elővételi
Őrijei raí«Ü4»r minden léRo® spinekben
pénzlármtl (délelőtt, H l-ig gondoskodjon. Ren
köllész.’f finom muzsik,.,1,1.
/’ős.r/f,)' Árpád: Boldog vagyok, hogy New- des belyrrak! (5, 7, 9.)
\°rk után Budapesten is megnézhetem ezt a
-j izzó hangulati; premierje voli szombaton
('rifT'iíh tiimet. Egyike ez n le .kellemesebb la
a Kamarának. ’Poirier. a franciák zseniális
lálkozásiúrmiuji, mert a.z „Vi a. boldogság felé" fi hu rendezője bebizonyította,, hogy a film
nwm ki'vételes filmek közé tartozik, amelyek a játszás is fölemelkedhet: a költői szé-pségok lég?*•
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HTK nagyarányú győzelme
a Zuglói AC fölött, ~ 4sO (OsO)
A síkos talajon jobban érvényesült a bajnokcsapat technikája és rutinja. — Az
W'fE áíS a bajnokság élőn

Hungária-uti pálya. — 5000
Az 1. osztályú. bajnokság1 őszi fordulójának
utolsó mérkőzése zajlott, le vasárnap a tavalyi
bajnokcsapat és a Zuglói AC között, amelyre
nemcsak a két egyesület töi'zsközönsége jött el,
de megjelentek a Ferencvárosi TC hívei és Új
pest sportrókái is. Ment hátha? Kétségtelen,
hogy a tribünökön azok voltak többségben,
akik az MTK vereségét áhítozták, vagy leg
alább is az eldöntetlen eredményben remény
kedtek. Azonban a bajnokcsapat most is meg
mutatta azt, hogy « legnehezebb óráikban 7?elyén van a szive és
imponáló játékkal nagyarányú győzelmet
aratott kiváló ellen felén.
Már az I. félidőben érezhető volt az MTK
főlénye, amely a második 45 percben teljesen
kidomborodott és
az első gól után megpecsételődött a Zuglói
AC sorsa.
Az addig lelkesen küzdő zuglóiak kedvüket
vesztették és így rövid időközökben még 3 gól
talált utat a hálójukba.
A súlyos vereséget erősen elősegítette a fa
gyos talaj, amelyen a nagyobb technikájú,
nitinlrozottabb csapat otthonosabban mozgott
és jobban megállta a helyét.
A győztesek 'közűi Opata, Molnár és oenkey II mutattak szép dolgokat, Ortli nem ját
szott teljes gőzzel. A védelemben Kertész II
fáradhatatlan volt. ifűndZ pedig egyformán jól
szerelt és dobta támadásba a csatársort. A
zuglóiak legjobb emb^íei Payer, Pálffy és Ba
rabás voltak. Zvolenszky a csatársorban nem
jól érezte megát.

néző. — Bíró: Biró Sándor.
Az /. félidőben változatos, élénk iramú a já
ték, amelyben, bár már érezhető az MTK na
gyobb tudása, mégis sokain bíznak a zuglóiak
erőteljes játékában. Ők maguk is azon ipar
kodtak, hogy legalább eldöntetlent érjenek el.
Ez eddig sikerült is. Félidő: 0:0!
A mérkőzés második felében a zuglóiak tér
fele a síkosabb, amelyen a védelem már nehe
zebben mozgott, ugy hogy
már a 4. percben Orth végigdriblizve a vé
delmet, élesen lő a kapura és bár a kapus
a labdát fogta, az menthetetlenül a hálóba
perdült.
Most kezdődött a zuglóiak tragédiája. Csatá
raik minden ambíció nélkül nézik, hogy vé
delmük miként, birkózik az állandó támadás
ban levő ellenféllel, aminek eredményeként
a 15. periben Siklóssy Orthoz hasonlóan,
védhetetlen gólt lőtt.
Most már egészen beszorul a Zugló védelme,
a. játék kezd szépségéből is veszíteni, mert
előbb iaz MTK. majd a Zugló játékosai is nem
egyszer tulcrélyesen játszanak, a biró azon;
bán nem avatkozott bele, mert nagyobb baj
nem lett belőle.
A 32, percben szép kombinációs játékkal
Molnár háromra szaporította a gólok szá
mát, majd az utolsó félpercben Senkey II
szabadrúgásából megszületett a negyedik
,
gól is.
Az MTK mai győzelmével elérte az UTE-t,
de rosszabb gólarányával kénytelen megelé
gedni a második hellyel, Zugló pedig helyet cse
rélt a 9. helyen álló KAC-cal.

Futball
MAC—BTC 1:0 (1:0). (Corinthián-dij.) A
kéik-sárgák vasárnap aratták második győzelmü
ket az őszi szezonban az erősen tartalékolt
BTC fölött. A játék mindvégig fair keretek
■között mozgott, és mindkét részről egyformán
hagytak ki gólhelyzeteket. A MAC győzelmét
a mérkőzés 36. percében, szabadrúgásból érte
el, amelyet Szafflca értékesített góllá.
„33“ FC—KTK 1:0 (0:0). Egyenrangú felek változatos
küzdelmében lassanként a 33 ások kerülnek fölénybe, amely
a Ii. félidőben megérdemelt győzelemhez .hittatja őket.
Ekkor a <>. pereljen Krammer jobbezélső egy messziről
jött éles labdáját a kapus már csak belülről tudta fogni
és menthetetlenül gól lett belőle. Lőttek a budaiak még
egy gólt, de oft side miatt érvénytelenítette a biró. A
mezőny legjobb embere 7,loch volt, kitünően szerepeltek
még Óláli és Kulik; 7:ák kevés dolgát jól végezte. Az
RTK-ból jól játszottak Tóbiás, Kovács és Szabó Géza.
Egyéb eredmények: UTSE-EMTK 3:0. TLK-BAC 2:0,
MÁV. BSC 3:0, OTE-SAC 6:1, ETSE—FSC 8:0.
Hó alatt állt a pálvák nagyrésze és igy elmaradtak u
HAK—REAC. a KAOK - Ékszerész. a Postás—TTC s az A'SC
Testvériség mérkőzései. Méderes hó lx>ritotta a kecskeméti
és a békéscsabai versenypályákat is, igy az ott tervezett
meccseket is elhalasztowai:.
A bajnokság állása. T. osztály: 1. UTE 19 pont. 2. MTK
19 p. 3. FTC 15 p. 4. Törekvés 14 p. 5. 111. kér. TVE 14 p.
(>. Vasas 12 p. 7. VÁC 9 p. 8. KAC 8 p. 9. Zugló 8 p.
10. MAFC 7 p. 11. BTC 6 p. 12. MAC 1 p. — II. osztály:
1 UTSE 24 pont. 2. „33“ FC 21 p. 3. Ékszerészek 19 p.
L BEAC 18 p. 5. BAK 16 p.
A KAC-játékosok vlsszaainatőrlzálása érdekében a KAC'
beadványt intéz az .ULS-. tanácsúi oz. amely valószínűen
eredménnyel fog járni, mert a Kispesti AC uj vezotőségo
— akik közül Polcsik hajós intézőnek igen nagy érdemei
vannak -- a kispestieket becsületes eredményekrn vezé
relt és a nagyközönség újból a szerotetébo fogadta őket.

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós.
Kiadja a Reggel Lapkiadó Ki.
Világosság-könyvnyomda rt„ Budapest VIII, Conti-utca 4.
Műszaki igazgató: Deutscb D.

Dr. Vargha Béla világbajnok indul a párisi olimpiászon
(A Heggel tudósítójától.) A szabadtéri spor közi versenyeket egymásután játszva nyeri
tok a. befejezéshez közelednek és igy fokozott ezután s csak a nagy világégés fosztja meg
és élénk érdekllődús irányul különösen a birkó sorozatos nemzetközi győzelmeitől. A háború
zás és a boxolás felé. Minden klubban mozgal fáradalmai után pihenésre gondolt, de látva,
mas élet folyik s már nagyban készülődnek a hogy az ifjú gárda niég nem elég erős arra,
tél folyamán rendezendő országos és bajnoki hogy európai hirii birkózósportunkat biztos
■versenyekre. Őrömmel látjuk, hogy e két ősi .sikerrel reprezentálja, megszervezte a MACsportban nagy és tehetséges gárda tör a régiek nak hazai, viszonylatokban is első helyen álló
nyomába és hogy a magyar színeknek már gárdáját, sőt mos t ő maga is nevezett a, klub
dicsőségei; szerzett, versenyzőink is újra tré- bajnokságra. amelyet régi erővel, pompás stí
uingbo álltaik, egyrészt azérí, hogy munkájuk lussal meg is nyert.
Hogy dr. Vargha Béla nemzetközi értelemkal buzdítsák a föltörekvő fiatalokat, másrészt,
hogy a nemzetek küzdőterén megvédjék a ma be.n is milyen érték a birkózóvilág számára,
élénk tanúság erre, hogy ez óv tavaszán név
gyar névnek már elismert eredményeit.
így a régi gárdából a .Magyar Atlétikai Club szeriül' meghívást kapott Krisztián iába olyan
bajnoki birkózó versenyén kellemes föl tűnést nemzetközi versenyre, amelyet) a világ leg
keltett dr. Vargha Béla világbajnok njabb jobb versenyzői vettek részt s amelynek ba
győzelme, akiről már az a hit* volt elterjedve, béra lt Vargha szerezte meg a magyar nemzet
hogy visszavonul és csak az ifjú gárda nevelé számára.
Kár, hogy egy héttel később :i stockholmi,
sével fog foglalkozni. Tudósítónknak alkalma
nyílt, a világbajnokkal beszélni s a sportbará- nagy versenyeken egy sajnálatos baleset foly
tán m. gsériilt s kénytelen volt küzdelmeit
tok őszinte örömére közölhetjük, hogy
abbahagyni. A legjobb nagyközépsulyu birkó
dr. Vargha Béla komoly munkával készül
zónk azonban újra kitűnő formában van és erő
a párisi olimpiászra.
sen bízik abban., hogy a népek nagy versenyé
Ez alkalommal fölkértük, hogy mondjon el ben, Parisban, újból messzehangzó .sikereket
((}. J.)
egye t-mást magáról • a nagy közönség részére, ér el.
azonban ő szerényen kitért ez elől s igy
■dr. Kossuth Ferenccel, a MAC agilis birkózóvezérével szedtük össze mindazt, ami világ
bajnokunkra vonat közi k.
— A londoni olimpiász évében, 1908-ban kez
dett a birkózással foglalkozni, a hosszutúvfutásban már jó nevet szerzett Vargha és pár
hónapi tréning után. 1009 január 10-én már meg
nyerte a „Sport-futár" birkúzőversenyét. Egy év
vel később Debrecenben főiskolai bajnok lettes
1910 őszén Becsben kontinentális ellenfelek
ké! szemben megnyerte a nehézsúlyú világ
bajnokságot.
Ettől kezdve ugy a hazai, mint a külföldi
versenyeket sorra nyerte és a stockholmi olimpiászon a. nagyközépsulyu csoportban harma
dik .lett, mert a svéd bírák i/ivini/musn. elütötte
őt a jól megérdemel’ győzelcmiől. Bámulatos Sí ui in iis az s- & cu
í ez í! ú r, c; j& S> ü
energiával és ritka akaraterővel <zulun még
£ s c i a cg ti «? s a fy fc> & ígszí.
szigorúbb tréningbe fog s az 1912 és 1913-as
években
egymásután kétszer nyeri meg Európa baj
MAGYAR
KÁVÉHÁZ
nokságát, majd Berlin hajunk;?, Koppen
IV, KOSSUTH LAJOS-UTCA 18. SZÁM
hága nemzetközi, Bées „Ad■<«;“ versenyé
l'.,onnan, Jege! gén.; uh bán iilalnkitvn.
közepteremben az s órai tennél és este a vacsoránál
nek győztese s olimpiai kiküldött lett.
_ CF.GIL művészi qitinlottjo hangversenyez
— A magyar országos, bajnoki és nemzet
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VII, Erzsébct-körut 28
Fekete boxcalf, rámánvarott .... &OOO K
Ugyanaz, duplatalpu............. •••
K
Dupla talpú, bőrbéléses sportcipő . 6300 K
Egyes párok, barna és lack, egészés félcipők .... 3000, &3OQ, 7500 K

^VIKTÓRIA SZALON^
VII. ERZSÉBET-KÖRUT 6. — TELEFON J. 118-88 i

NAPONTA

SZŐKE SZAKÁLL
ÉS

BÉCSI MÜVÉSZTÁRSULATÁNAK
VENDÉGJÁTÉKA

---------- - ------------------ ...F

Ciub-Garage
1. IX, Köztelok-utca 4. Tel. 135-69 és
.1. 139-78.
2. IV, Mária Valória-n. 3. Tol. 189-25
3. VII, Kertósz-u. 42-44 (ópités alatt)
Garnge eizAi-hntó boxokkal.
JnvittómUhely.

Bőrautók éjSal-nappnl.
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VI, Nugyirtcző-utca 48. sz. Müvész.oti vezető: Acél Viktor

Naponta a 20 számból álló fényes
decemberi varieté- és táncrnUsor

niracs
vörösrézből, rézgálie, raflbi, rézkénpor. szab. Balaton, 'Turul és
Vermorel rendszerű szőlőpcrmctezfik sz^nkénegezők, búti-ésegv.
kezű,, ki'nport ; ó g< pék u legol
csóbb gyári áron beszerezhető^
Sion'ágh IPA! rézirugidi Budapere
IX. Oliai-ut 19. COafflnllli: 'ntóny 8amr-

