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Részletes vallomást tett 
a lengyel köztársaság elnökének gyilkosa 

A nép bizalmát nem látta az cinekben — ezért ölte meg 

Megalakult az uf katonai kormány
Varsó, december 17.

(A Reggel tudósítójától.) A Narulovicz elnök 
elleni merényletről még a következőket jelen
tik: Az elnök délelőtt előbb Kakovski bibor- 
nokot látogatta meg, azután a miniszterelnök, 
két miniszter, a polgári kabinet főnöke és kél 
szárnysegéd kíséretében a Sachenla egyesület 
k é pk i áll i t ás án a k ti n n e p él y cs m cg n y i tás á r a 
ment. Amikor az első terembe belépett, 
Nicviadoniski miikritikus vagy festő

revolverből hátulról háromszor rálőtt az 
elnökre,

aki azonnal lerogyott és pár perc alatt kiszen
vedett. A merénylő el akart menekülni, de

az egyik szárnysegéd lefogta.
A holttestet a testörsóg a Belvederc-palotába 

vitte, ahol, mailén a Fehér Sas-rondjc'lel, a 
kihallgatást teremben fölrava'alozták. A vizs
gálatot azonnal megindították.

Varsó, december 17.
A lengyel távirati iroda jelenti: Nlcvia- 

domski, Narutovicz gyilkosa, kihallgatása so

Stinnes uciapesten
(A Reggel tudósítójától.) Stinnes Hugó, aki 

két napja Becsben időzik, ahol tanácskozáso
kat folytatott Krausz Simonnal, az Angol-Ma
gyar Bank aleLnökóvel, A Reggel értesülése 
szerint Budapesten keresztül utazik vissza Ber
linbe. Budapesten 24 órát tölt a német nehéz
ipar reprezentánsa, kizárólag üzleti ügyekben: 
a Lipták-konszern ipartelepeit óhajtja megte
kinteni.

Becsből jelenti telefonon A Reggel tudósí
tója: A „N. Fr. Presse" írja: Stinnes Hugó 
Budapestre utazott. A neuiot nagyiparos fon
tos tárgyalásokat fog folytatni az Ango.-Ma
gyar Bankkal.

Németország függő 862 mhfórü
(Berlin, december 17. - Wolff.) A birodalmi föpén^rnak e hójyw^ső harmadában jóit 

Pénzforgalmáról szóló kimutatás szerint a függő adósság 123 milllarddal mintám mar 
kára emelkedett. _______________ —

ingadozó a vasára;
Budapesten i

A vasárnapi magánforgalmat nyereségbiz- 
tositő eladások jellemezték. A közönség papi
jainak egy részén végre régi kurzusát, sut 
hasznot iátolt, tehát sietve továbbadta, okulva 
«z elmúlt hónapok tapaszalalaln. Üzlet főként 
hivorií.papirosokhan jött Jetre. Tájékoztató ár
folyamok; Kima 11.500-11.000, Salgó: <11.09(1- 
49.000, Allamvasut: 27.100 26.200, Általános 
Kőszén: 89.000—87.000, Lipták: 1000, Hazai Fa: 
ll.000-ni.700.

Bécsbeni
(A Reggel tudósítójának tclcfonjülenlése.) 

A bankok közötti magún forgalomban, küiönö- 
Kcn llélivasut elsőbbségi papírokban, volt na- 
gyón elénk forgalom nagyobb árhullámzások 
“‘ellett, 690.000 és 710.000 közötti kurzuson. E 
részvényt a frank- emelkedő irányzata miatt 

rán azt vallotta, hogy
önszántából cselekedett és előzetesen senki

vel sem szőtt összeesküvést.
Tettének okául azl hozta föl, hogy az elnök

választáskor leadott szavazatok számarányá
ból nem tűnik ki a nép bizalma. A vizsgálatot 
még ma befejezik és utána

a gyilkost rögtönitek') bíróság elé állítják.
Varsó, december 17.

A lengyel távirati iroda jelenti: Az uj kor
mány tegnap a késő esti órákban megalakult, 
A kabinet tagjai a következők: Miniszterelnök 
és belügyminiszter: Sikorslti László) tábornok, 
a vezérkar főnöke, külügyminiszter: Skrzjjnski 
Sándor bukaresti rendkívüli követ és meghatal
mazott miniszter, pénzügyminiszter: Jastrzebski, 
hadügyminiszter: Soankovski, vallás- és közok
tatásügyi miniszter: Mibulovski-Pomorski, köz
ieke (lés üg’yi miniszter: Zagorní-Marintivski, ke
reskedelemügyi miniszter: Sirassburger, föld
mi \('lésügyi miniszter: Raezgnski, közmunka
ügyi miniszter: Lopuszanshi, népjóléti minisz
ter: Chodzlco, szociális gondoskodás: Dmrovski.

400 millió fent sterling amerikai 
Kölcsön Németországnak 

Amerika hözvetit Franciaország és Német 
ország Között

London, december 17.
Newyorki híradás szerint az Egyesült Álla

mok bankárjai
489,060.0(10 font sterling kölcsön

n vélheti bősén dolgoznak, amellyel segíteni
akarnak Némcíorwzágon. Washingtonban opti- 
misz’Jiknsabban fogják föl a helyzetet, mint 
bármikor 1918 óta. Amerika azt reméli, hogy 

sikerrel vállalhatja majd a közvetítő szere
pet Franciaország és Németország közölt.

favorizál iák. Allamvasutat is keresték 700.000— 
7'lű.íT'l) árfolyamon. Coburg: 115.000, Rima: 
330.000, Salgó: 1,200.000. A berlini magánforga
lom zuhanó árai ingadozóvá, majd teljesen 
üzlcltelennó tették a bécsit is.

BerJínbasi a
(A Reggel bécsi tudósi' ójának telefon jelen

tése.) Az értékpap'rforgalomhan üzlettelenség, 
a devizapiacon

pánikszerű bessz, 
az áru valóságos torlódása a piacon. A ncw
yorki utótőzsdén beállóit múrkajavulas az ösz- 
szes külföldi fizetőeszközök zuhanását ered
ményezte. Vasáru" p déli 12 órakor: Dollár 
6200 -5950, angol font 28.509-27.000, magyar 
korona 2.68- 2.65, sokol 183.88—182,12, francia 
frank 180,70—483.

Grünstein 
és a 48-as zsidók

• Gömljös Gyula parlamenti beszéde, be
vallom, meglepetés volt számomra. Ez a 
fiatal politikus, ha szorgalmasan pótolja, 
amiben elmélyedni eddig érkezése sem. volt, 
még beválthatja azokat a reményeket, ame
lyeket ő saját polgári karriérjéhez nem is 
alaptalanul fűz. Az előadása érdes, de len
dületes, riposztjaiban nem válogatós, de 
snájdig, a magyarsága nem elég tiszta és ön
tudatos, mintha osztrákul hamarább beszélt 
volna, mint édes hazája nyelvén. Mindezt 
pótolja égő becsvágytól túlfűtött tempera
mentumával és azzal a bájos lxursikóz őszin
teséggel, amely a k. und. k, hadseregben az 
ifjú tisztek sajátja volt. Kerestem, benne a 
korzikai tüzér zsenijének legalább egyetlen 
fölvillanását, hiába leselkedtem, egy idősebb 
és fásultabb harcos elfogultságával szóno
kom iránt, Napóleonból mit s,em találtain 
Gömbös Gyulában. Ehhez némi harctéri 
dicsőség szuggeszeiója kellene, Limanova, 
az nszcicckoi sáncok, San Gábriellé legalább, 
ahol egy katolikus Habsburg sírva borult a 
sziklákra. Azután a forradalmi hadsereg 
tábornokára gondoltam, a cinikus ellenior- 
radalmár Görgeire, aki megvetette a poli
tikusokat és a táborban, hideg köpenyén 
hálva, gyakran gondolt arra, hogy szét
szórja a fecsegő debreceni országgyűlést. 
Dehogy is töpreng a mi Gömbösünk a pesti 
nemzetgyűlés megzavarásán, amikor a kezdő 
politikus önfeledt, kéjes boldogságával él
vezi ki a képviselői szereplés minden mor
zsáját. Imádja ezt a termet, a levegőjét, a 
szóesalák izgalmát, az egész szép játékot, 
amelyen csak nyerni lehet. Most tanulni 
kéne Gömbösnek. A magyar politika vezető- 
féríiai hajdan müveit, iskolázott elmék vol
tak és aki a múltban teszem Grünwald Bélát 
valami Grünsteinnak titulálta, elárulván, 
hogy ezt a nagyszerű, európai ós mégis sovén 
történetírónkat és politikai gondolkodót hír
ből sem ismeri, többé nemigen nyilatkozha
tott a Házban annak veszedelme nélkül,hogy 
lehurrogják és lesajnálják. Grünsteinről jut 
eszembe az a váratlan és megható koncesszió, 
amit e lelkes és kusza dilettáns a magyar 
zsidóság számára engedélyezni szives volt. 
Az engedmény, ho"” ő azokkal a zsidókkal 
akár együtt aprítja a tejbe a zsemlyét, akik 
már 184S-ban az országban éltek, minden
esetre annak a tanúsága, hogy Gömbössel 
lehet bestéink alkuszik, sőt megalkuszik. 
Vájjon gon dolt-o arra, amikor például Win- 
disohgratz herceggel együtt politizált, hogy 
e fajmagyar ősnemes nagyatyja paciílkálta 
Magyarországot és a nála járt küldöttség
nek, amelynek Deák Ferenc is tagja volt, 
gőgösen vágta oda: „Mit Rebellen verlnuid’e 
ich nicht!“ Es jut-e eszébe azoknak a Bach- 
hus,zároknak, „bezirkcrck“-nek utódaival a 
faj közösséget megtagadni, akiknek nagy
apái 49 után szállták meg az eltiport orszá
got? A svarcgelb fináncok ivadékait meg
ihlette a magyar föld, a zsidókéit nem? 
Vagy szóljunk a Récsey Ad ám ok és a 
muszka vezetők (orv ényes lesz érni a zot tálról, 
Ilaynau spicliéiről, ha már a múlt időkön 
merengünk? Milyen méltatlan és gyermekes 
alkudozás!
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Apponyi Albert Petőfiről
(A Reggel iiulú-Hójától.) A Széni István. 

.Akadémia va ármtp délelőtt ünnepi ülést tar
tott Petőfi születésének századik évfordulója 
alkalma óói. \ tárg.x sorozat első száma gróf 
Appongi rl/berl beszéde volt Felőliről.

század évszázadok nehéz 
ugy kezdi? Aiipon.' i — 

átalakulá.s leién
munka ü-..-zecbí’lt iro- 
Auia vagy kornak ‘ki

mim címerünk hármas 
ugy magaslik ki a legnagycbhak kettős 

;t politrkai , életiien Széchenyi, 
és Kos>ulti, a költészetben Vörösmarty, 

és Pciőfi. Sajátságos párliuzaniosságoí 
itt, amelyet erőlködés nélkül át leltet 

az egyénekre, ha V övösimirtyt Szé- 
Ariuyi. ideák és

Legszembeötlőbb
rokonhi víilú 

kép', i ■•?lfék azt az explo: 
tartalékban keli lennie, 

sehb és leglöreéngesebb 
risZiX g1'1 '' ’

■i,g<:vJ If it kiivdeitle.
i (■•..•Íjaiban, sem egyé 
de tr.d.nl 
■. A mé’-súklet

— A XIX. 
ját végezte - 
daliul és politikai 
nagy m nrz?i iej!(■:•>?.iő 
(iáim u i i k íé' i y k o.rá v a I. 
váló alakjai sox'álból. 
bérce.
.hároö! • :’i2J: 
Deák é "
Arany 
latunk 
vinni 

.elienyi, 
állítjuk. .........
rftlrontermészete és 
kettes 
belső 
békésebb es 
iick a korhadt 
hetö uigk'n 
volt sem 
deJmár, i 
volt éri?
melicltok volim. 
lehet?k nem 
1iik. ide ez nem 
elő!’> eedil.-ll A iszonyok 
feiiycHi’tö xalósággá 
sité.v'he 

thtipr. ;i.
..v'eloti k 
ha keil.“.H 
jelszóval, 
forr; leírni 
ál’, íiC'V.v a 
nem '<el" et-igon < 
ka!'ál !■! 
ggak rég. 
■rám' ./( :•/(
sem akar. 
mozgí-’r.::':1 
K őssel hé. 
nagyol b 
ami rí’ 
l;eih“ •. 
alakját 
nu/’’’. 
■köz- 
ma ” 
szers

é

munká
it társa- 
é* ez a

ha
és Petőfit Kossuth mellé 

ez utóbbi kettőnek 
?-tt. Ezek miud- 
r/r t i őí, amely- 
amikor a lep

rei ormi örekrés- 
iszonyokka! és meg a ’m győz- 

Kossuth nem 
sem ea.véi'.'eéi.i'éncn i'orr: - 

tzzrt h uni és ükkor szük.v'-g 
kén viselői m minire sem 

ha az ő < g\. ni.vf’g nett rc.ib.í^ 
állanak i'cuyogetőleg mögöt- 
voJt szid:-égés: ezi c:.'k az 

er dményezt ik. hogy 
váljon. A tömegek hdkt-

p. .'.ig pctőíl vitte í.e azt a 
amely m’ míenkim I; íldélie 
, !;a búiét, nélküle! k. -<it

; ■; '.U . de < i'öJté.clf -m 
Sokat \ ifat.kczlak 
jeli: !í ?i ől.

iái satK
/.( {#e ot 

KO

forredalmi 
bar t !iía: 
elb-iietck, 

harcias 
.... ....... Petőfi lírájának 

., Szériáié:n ez csuk abban 
■'/•// iauzságiala'iiságok és 
sze .. iAete düh ira nd>

. j! a'.' ;>r. fi‘> 'dilitfi'it'd- 
(iii eLnAfenségét ré'Loítíi ki. oviéig 

és megáik i á ‘■•okról ha!lan <■ 
helye e nagy kor szellemi 

ugy ki volt ;elölve. mint 
;ir nemzet Fejlődésének leg- 

1.• v...jszáikrágkén szüli? őt, 
•'•gkép szülte Kos-uthol, azaz: 

lakit, aki a kor 'íven 
ez a valaki annyira 

költ?sx?t b gnagyf h’oja’ 
; hegy Petőfi vol', ez 

íűhinös aiűnib'1':u ön °gy- 
ii'-mzr' í'mi rejlő lef't'Lj-

í-:<:
Petőfi

inában ép))
. A ma<;; 
enev.

sziil;> :'gkál> szülte 
hegy szüljön vr 
képvistújc, hogy 

v dl, hegy a v'dáy 
enu !>•:• út*.,;. szóvá1 
a Gondviselés l< .

un in I ;• n agyér i

aReggel
X-T-M—r.7i "J>Xtnx?

állami ibízivise- 
Vtúv. vonalúin, 
napokban vég- 

d bni mimszto

( ;
lói:.
!lOs.-’/
leges. 
rium.

Az áikimi thizl viselők :iz uj é’.ben is kor
látlanul kapják jegyeikéi,

csal di igjaik hatszor utiedií.fűnk. Az állam: 
jiyü'gfi'.iaS'ok 12 n. rezsi jég.vet vehetne : 
igénybe, a va.su;i iiyií.'4'iijasek ugyanezt es h;<- 
roi.T-/i.;-i íng-yenut^íá ru .•.::'«]<» kapnak.
\ ki (!vi zmányes év' bé.-leljegy 24.OÍ10 kerona 

íesz.
• TMO IKT «-v--r.i»uc*rjtjc?nvrix 'n issnaMiwe. rw-» .A^flr.-».v4ias/*jmrr X«X4 • jr ucxaaam

c jis ‘UX iS
l'.iiih.r >\s; legszebb Uimnlikus helyén. 
Diétái kezelés. Modern központi fű
tés. Vizgyúgjintéz'1 l>c.iáiók részére is

Kt&wg KtMiP'U riaikíiíie
(A Reggel Iuclósilójától.) Küi'g Klára vasár

nap este dr. Létag István pénzügy i tíinéesos.sal 
együtt távozott el a Városi Színház előadásáról, 
akivel a Szlkszay-féle vendéglőbe mentek va
csorázni. Itt. vette észre, hogy 1(1.(100 koronát 
és egyéb értéktárgyakat tartalmazó ridikülje 
eltűnt. Azonnal értesítették a főkapitánysá
got. A detektívek megindították a nyomozást 
a bérkocsis ellen, azt hívén, hogy a művésznő 
a kocsiban felejtette ridíkül.iél. Közben azon
ban jelentkezeti az 1335. számú bérkocsi ko
csisa a rendőrségen és előadta a Loesibihi fe
lejtett ridikiilt. így aztán megkerült Küry 
Klóra elveszett ridikülje.

Részeg suhancok 
véres verekedése rendőrökkel

(A Heggel ludósiiójálfd.) Vasárnap éjfélkor 
l jpcsfen. a Váei-uíon, <it tagból álló, hangosan 
éneklő társaság haladt, akiket Palrl János 
21 <\is köz ••: intői- figyelmeztetőit., hogy ne za
varják az 
innii leli 
igazaié •i<i. 
éneklő 
sérí!•..;< • t:i 
amire 
kezdi?. Kiese rri ff Aj- /.

hiúig 
közeli őr>

iiság hidad í.
udőr íigyvlmeztetott, hogy ne z; 

utca nyug- Imiái. A i'ölszólitásnak 
sx .'11:11! ( t-rduiénye, amire a remiér 

szóiilm a föl ;t lársüságóí. \z 
llatalemhej k köt iilyették a r< ndőrí és 

kezdték. Pa!ti János kurdoi 'öntött, 
a lártíaság valamennyi tagja illlegehii 

.•'bál 'a kardo! és annak 
s. b I litollek a r; -.idör bal 

L’sz-ihéról :t dulakodás za- 
::*ii. m:i’.' a livii'tpiiihor. k

\ reit:lőröknek 
év< s v 'sliatől. ;iki t?(je

Bi --..álI i 1 o< 1 ú•’ íőkaoí tá rív 
y másik duhajkodó társasé: 
Sckcrifig- féle ká véház 

oszlásra

• • •

marhalaid t a! 
hhiil'.ol.á i 
jé m 
: ásu
I 'fii; 
voi,.

Lg 
iái 
Józan Lajos r< miőrt, 
a társaságot.

f Il
ikor üli elfogni 

asen ittas 
ágra.

a. Kálvária- 
előft m?g( 'imadia 

ki oszlásro szólit Hla, föl 
Józan segít, égért küldőié, mire a 

kávébúzból ki.-.tt •??.iő emberek 
került megfékezni a verekedőket. 
Renkes Ifitráfi úllilMagos budafoki 
aki Imii.-ti támadt Józanra. A főknpitán.’- 
központi ügyeletén őrizetbe vet lék.

sí.-o'Í lségévcl si- 
E1 fogták 
rendőri, 

sát?

a biztosítási tÉszivise^ök
Kaw? 'SOS3G ko:’c?Tdca ® fsaeftáslilk.

lmgy n bizfoAilnt 1 
b'gn.s s/ulibul íl/.'?iet 1 

rzonhuii 
vonunk. 

pereeikbe.il 
\ állatniuk 

hogy a 
kérdést 

elmomiot in, 
koronás 

•zönié'iok lövcdeiism nnri 
évtől l'.e’.ilve a bi/losi.ó 

lu,véirl"!. arnny'Tiéké- 
'!"'g. Ez;el .•■/■•iiibcn 

sikerült <-5oA7.i//- 
itó >’ii-',;r‘. !<’-t •••.iiléc" rczol.'ii,
, ' ; i ni , '.. i. < in a. I '..”..;'i szem-

ílói: i ‘7 Ii tiez!vi.v’Iíik úil.'igos íizc- 
; z.ö ,m !lct> havi lOnti iairunn 

i'filainircl ti'.hb. \ kisebb iiiigyobb gyn' 
k 7—líMlili) körömi közöl i váll ako

li 1 ii.zi' is tői: éíet.sziiivouiiln ma a 
biztosi ' • .'.1 vi" el •' kiír Ilin :l llt’kf -

• 1*1 <»)•!'.•» 
I'iitt.iii!óiiál a

< l i- li'iő'. 11 > ! t -h'i' c t'•
nm is M'ánrii'í éli.

rnn. \ Ili Icxltéixi 
ilb erőfc’;'iícs:.;': ! iiz-t I 

rv' iléí.i i rt, ■! • < r 'ói. i y i 
még :■ I i.-zl ■. > ■• b 

. így példái:! :i 
Ott n I ÍHZi vl lő!, n. I.

! '1’löfHnj-il'il.) i smeréh 
mái- a IiúIkii-ii elolt is n 

i.- elől i;.".logóriál>a tartoztak, .'losi 
n.iiidi'ti képzeletet í”>b';!niii|ó nyoij,orban 
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Délirországból

London, november 17.

__ w_____ angol csapatoknak déli
Írországból való kivonása.
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KONDENZG&OS NAGYÍTÓ
23-30 cm. nagyságú

megvételre Kerer4etiií.
Ajánlatok „Fotoriporter** jeligése A Reggel 

kiadóhivatalába.
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Idvitdbrn BOÖüNYf kárpitosniesternél
Budapest Vili, f'llői-nl 12. szám.
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1922 december 18.

éjszakai kávífpapaz&ia
a Royalista Club&an

VúiMtátemtl megte tente fe a ttefetttivefe és tefogteltúfc 
ng gye ötmillióval a bak^apat femi&ot

Félm&iíió évtéktl jút ékpénzt és a ká&’íyaftö-isEeiFG léseket xdv alú 
vették

Negyven ftainall iútétiost tgaztoltattafc
(A TI énnel tudósit ójától.) Budapest éjszakai 

ételében a kártyajáték hihetetlen arányokat ül
lőit. 15—2(1 isimért fővárosi klubhelyiség játék
oszt aludnál lóimig’ a város könnyüpénzii közön
ségé cs játékszenvedélyük esténkéit milliókat 
forgat meg a bakkatsztalok mellett A rendőr
ség egyideig tehetetlen volt a kártyaőrülettel 
szemben, ment, esők a magán lakájok és nyilvá
nos, iparengedéllyel rendelkező helyiségek 
alaposabb megfigyelésére volt joga, a klubok 
belső eleidbe, .ahol a. milliós kárlyacsalák foly
tak, nem volt módja a beavatkozásra. Néhány 
héttel ezelőtt azonban már nemcsak a rendőr
ség, hanem a Belügyminisztérium te bizalmas 
értesítéseket kapott a klubok kártyaafférjai
ról, uffy hogy & hatóságaié kényszerüllek a 
klubok éjszakai. életet alaposabb ellenőrzés 
áld venni. Szombaton éjszaka végre megtör
tént az első ilyen ellenőrző körút, és nem várt 
érdiekcs’eredménnyel járt. A rendőrség emberei 
mogialmpitották, hogy

a Károly-köruf 3. szám alatt, a Royalista 
Cluboan milliós hazárdjáték folyik a késő 

hajnali órákig.
A rendőrségi megállapítás komolyabb követ

kezményekkel járt. A Royalista Club elten vég
rehajtott rendőri akcióról H Reggel munka
társa a következő rá-zleteket jelcini:

Szombaton délután 7 órakor utasítást kapott 
a íőkapitányság ügyi evezett kártyadetekliv- 
esoportja Andréka Károly delek', iv főnöktől, 
hogy

éj’.-zaka váratlan razziát, tartson a Roya
lista Clubban,

ahol a rendőri bizalmas jelentések szerint mil
liós kártyac®atá.k folynak le éjszakánként. Rali 
Sándor dctektivfőfölügyelő éjféltájban 9 de- 
ie::ii> vett maga mellé és figyeltetni kezdte 
a klub környékéi. A Royalista Club a mti.nka- 
púrt egykori Kuroly-körirli helyiségének, a 
Nemzeti. Társaskörnek hat szobáját bérli és 
már 12 óra tájban egyre tömegesob'hon érkeztek 
Budapest ismertebb kártyásai a Káról.v-köruti 
kapuhoz. A klubhelyiség 1 órakor már zsu-

• egy delek- 
alatti 

, ugyanakkor a 
hogy a portás mellel te 
‘3 a klub tagjait igy 

a rendőrség cmheroinak 
nlóan az elsőenicleti hc- 
dotektiv _ 

érkező kártyás 
el hol’, ezke:

A y •

|

kező játszmát is a bank nyerte volna. Miután 
az asztalon 150.000 korona tét feküdt, az úgy
nevezett ..resat‘-ért Kuglitok 100.000 koronát 
ikelJett. volna fizetnie. A rendőrség váratlan 
közbelépése 100.000 koronát spórolt merj a nagy
játékosnak, mert az utolsó játszmát már meg
akadályozta, a. rendőrség és igy a biztosan el
vesztett pénzt Kuglnak már nem kellett be
fizetnie. A pénz összeszámolása percekig tar
tott. Majd

lefoglalta a rendőrség az összes játékrésze
ket — koronát.

Zár alá vették, mint bűnjelet, a. kártya csórna- 
gokat, a bakkjútékhoz szükséges jelzőlapokat, 
a pónzseprőlapátot, azt az alkotmányt, amily
ben a kártya a játékhoz az asztal közepére van 
készítve — ez az úgynevezett koporsó —, le
csatolták azt a kis kasszát, amelybe a 
pénzek folynak be és azután megkezdték mind

azoknak az igazoltatását, akik a játékasztal, kö
rül tolonglak a rendőri razzia váratlan érke
zésekor.

40 embert igazoltattak, föl jegyezték pontos 
személyi adataikat — és kihallgatásra fog

ták inindaniiyiukat.
Mintán tettouéré.s®31 megállapítást. nyert, 

hogy a klub éjszakai szerencsejátéknak és til
tott hazárdjátékoknak helyet adott hajlékában 
— úgy a klub bérlői, tulajdonosai, mint az ott 
tétlenért játékosok ellen megindult a rendőri, 
kihágást eljárás. Előállítások nem történtek, 
de hajnali 3 óráig tartott az izgalmas rendőri 
munka, a kihallgatás, igazoltatás és lefoglalás, 
amikor Bak Sándor detektivfőfölügyelő kiadta 
a parancsot:

— A klubhelyiséget azonnal hagyja el min
denki! A bérlő zárja be a termekét!

Hajnalban, fölgyürt gallérral, sápadtan, iz
gatottan egy sereg ember hagyta cl a Károly- 
körúti helyiséget, mögöttük a detektívek tá
voztak és gondosan ügyeltek, hogy parancsu
kat mindenki szigorúan teljesítse.

A rendőrség — A Heggel munkatársának ér
tesülése szerint — nem áll meg ennél az egy 
eredményes razziánál. A klubok éjszakai raz
ziái addig következnek — állítólag kímélet nél
kül —, amíg a. kártyaszcnved'élyt illő keretek 
közé nem sikerül a rendőrség embereim k le
fokozni. Azt kell hozzá ien.nii.nik: Véggé! Az 
utolsó órában fog hozzá a rendőrség. hogy 
Budapest éjszakai életének szennyesét ki
mossuk

FeheSemgQsek a VáirwraeQyeh&záán — Ecetes vexérak és IMeömít 
a kÖEfkafonStiliasSí

fo.-va volt. Háromnegyed keltőkor 
tiv becsöngetett a Károly-körut 3. szám 
k'apiin. A poriás kaput nyitott 
detektív intézkedett, 
mnrodjmi a kapunál 
sou'.i se óriesithcsse 
a. be vonulásáról. J1 
lyiségbe is 
mim ha klubi:’ 
i a.1*.,:: i a i oly c 
bújva, az : 
gető delektiv cg 
arról. hogy az a^lóínyitó ne kiáltson 
no adjon és e;
elölt m g az előszoba közönsége 
sok, szolgáik, magukhoz 
lat ükből, a folyosóról 
seregi*, fölcsar.'ák a ká 
tei* a játékosok közölt 
róttuk és ciki diói tők:

— Mindenki kezet föl! A törvény nercben 
lefoglaljuk a bankot! Senk> ne mozduljon!

Mintha az jégből pottyant volna a detckliv- 
sc reg a jórékszobába, hirtelen megjelenésük 
liihi ieílen izgalmai és megdöbbenést keltett. 
Ilalálsápadtan körülbelül negyvenen álltak a 
zöld asztal körül. Egy pillanatra halotti c.zönd 
támadt. Ismert, ügyvéldek, orvosok, tőzsdések, 
ügynökök, koreske lök és notórius „siberek“ ül
tek és álltak a baklkasztul körül, a bankári 
.székben egy Ruzitska nevű kereskedő. E'őtte 
halalrnas halom pénz 
zsctono'k, 1 f,\ ‘____ ......
volt. A detektívek váratlan 
pillanatában — pontban ’Aö 
z< lt el a játék vezényszava:

— Mindenki tett? ... Kincs 
Ugyanő pilla náthán izólt 

Hagyjál ókos:
— A tétek után tartom a resztet.
íiuzÜKka. a bankár, már éupcji adta le az első 

lapokat, amikor a detektívek rácsaptak az asz
talra:

— Úgy van, nincs tovább! — kiáltotta, az 
egyik kedélyes detektív és gondosan ügyeltek 
arra, hogy senki meg ne mozduljon. Mintha, 
egy halálos élőkép, hal ott .sápadt szereplőkkel, 
olyan mozdulatlan maradt egyszerre a „tabló" 
és a deteklivok először a erű piát állították föl. 
hogy a bankot összeszámláljátk. liippen egy nc- 
gyedmillió — 250.000 korona — nyert pénz volt 
a bankban. Azonnal lefoglalták az egész bank- 
összeget - ha rg}.’ pár percig vártuk volna, 
félmillió lett volna a bankban, mert a követ-

.•»

(A Reggel tudéisitójától.) Vasárnap délután 
tartották alakuló közgyűlésükéi. a Vár
megyeház dísztermében a magyar fascisták. 
Jóval 3 óra előtt, a hatalmas díszterem megtelt 
részben érdeklődőkkel, részben „fölkeni faseis- 
tákkal", akik olaszos, csukolfnyakú fekete ing
ben jelenlek meg a gyűlésen. A bejáratnál az 
Érne megbízottai igazoltatták a be’énni akaró
kat és a belépést csak, az ébredő-igazolvány 
vagy a meghívó fölmutatása ellenében enge
dély ezt ék.

Húrom óra után 
rémbe Friedrieh 
mert í ascisíavv zár. IFeiss Horrád 
Ményh éri nemzetgyii 1 ési kéi >vise • ő 
bán. Friedrieh barátaival, faseista 
hoz illően, a leghátsó padsorban 
Ivet. N .
dr. miniszteri tanácsos, elnök, a gyűlési. A 
Hiszekegy elmondása után az egybegyűltek
hez intézett néhány szól. Megköszönte a szi"es 
érdeklődést, amit, a jelenlevő vendégek a fas- 
cista tábor megalakulása iránt tunusitoltak. 
A sajtó jelenlevő képviselőinek szintén köszö
netét fejezte ki, de egy kis félreértést helyre 
kell igazítanom — úgymond — azokra a hí
rekre vonatkozóan, amik a magyar faseista 
tábor me “a'pkidásávnl kapcsolatban a köz
véleményben elterjedtek. Azok a. hirosztelé- 
sek. amelyek arról szólnak, hogy a közgyű
lésről a rajtóí kirekeszt dl ük volna, nem iga
zak. (Bljenzés.)

Faseizmus a kclpn? fá.; jog ellen.
Hornyánszk'i Zoltán köszönti a gyűlést, is

merteti a célt, amelvuek érdekében minden 
becsületes fáséisl.áuak küzdenie kell. Ez n 
szent cél a ke’eszlény erkölcs alapján álló 
társadalmi rendnek bizto: itása, a nemzeti va
gyonnak és művelődésnek védelme és fejlesz
tése. Az elmúlt idők szomorú tapasztalatokat

néhány nerccel lépett a te- 
Isfrán Pók Márton, az is

in scisl a yjpzér. li'ciss Kor.rád és Kiss 
társasúgá- 
közkatoná- 
foglalt be

gyed 4 órakor nyitotta meg Csuli Jenő 
gyűlést.

nyújtottak — mondotta —. egy vérgőzös for
radalom tombolt, keresztül e szerencsétlen, 
hazán, idegen faj aknamunkájának volt, ez az 
eredménye... (Közbekiáltások: „A zsidó
bérenceké!") ITgy van, a zsidóké, akiknek 
uszító sajtóhadjáratát még most sem tudta 
elnyomni egy erélyes kéz, pedig ismét hall
juk megcsendülni azokat a forradalmi hango
kat. Tiszteljük' a legitimizmust, becsüljük a 
szabad király választókat, de egy olyan kor
mánynak sohasem fogjuk odaadni az általunk 
képviselt 
hangokat .. _
akarja megszüntetni és nem meri megfojtani. 
Hitvallást tesz a mozgalom mellett, amelyről 
mint forradalomról beszélnek, amelg noshát, 
igenis, forradalom, forradalma, egy nagy nem
zeti egységnek, amely körül a nemzetköziség 
kuvikjai huhognak.

Friedrieh, a prímád.inna.
Hornyánszky után az elnök elrendeli a bel

ügyminiszter által jóváhagyott alapszabályok 
fölolvasását. Az egyesület neve: Magyar 
Fascisla Hungarista Tábor, célja a már ismert 
fascistaprogram. Szervezkedik úgy a főváros
ban, mint vidéken. Az alapszabályok ismerte
tése u<án Hágádig Barna szól hozzá a fasciz- 
mus törekvéseibe". A nemzetközi szociáldemo
kráciát ostorozza, amelynek céljai, bár ugyan
azok a fascizmuséval, de át vannak itatva a 
m-mzeíköz’rég mérgével. .A lerongyolt középosz
tály eggyéforrását. reméli n. fe.scizmusban. 
Raránszky Gyula kormányfőtanácsos, rövid 
beszéde, után Friedrieh István siet az elnöki 
emelvén?.’ felé. Nagy éljenzés közepette lép a 
pódiumra.

Friedrieh: Beszélnem kell arról 
sabb cé'ról. 
kei! valósítani 
lek itt: a 
Magyarország 
„Mi lesz a

támogató erőt, amelyik ezeket a. 
a kolportázsjogok megvonásával

1 *asx. 
csak egv 

g, későn 
-•ón elhelyezkedve várták, 

ijlónyitá0.!. Az .ajtónyitásnál a c-ön- 
píllannt aJatt gondoskodott 

vagy jelt 
v másodpere leforgása alatt, mi- 

a ruhaiáro- 
lérheítek volna ániu- 

herontolt a detektívek 
rtya-szuba ajtaját, kcí- 
a zsúfolt asztalhoz ng-

csöngetett be, 
volna, 
féirc-

WiíYI SEI.YEMOÍJCASIO

5-10 -25.000 koronások, 
legkisebb bankjegy az 1000 koronás 
detektívek váratlan rohamának 

órakor — hang
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! KERTÉSZ

Sz.iner. üveggolyók, lametta gir
landok és díszek. Angynltinj- 
sziill. Jóginniottn. Tündérhaj, 
stb. - Kuriícsony fa gyertya es 
gyc.ri.vatartrt. Uycrnirkjnti’kok. 
B:>hi<k. T.P’kíisJií tókok. Bronz
ón bőrdíszműértik nagy váliisz-

a lég font o- 
amit. a magyar faseizmusnak meg 

és amelyről még nem beszél- 
területi integritásról, a esonkitatlan 

' . visszaállításáról. (Fölkiáltások: 
zsidókkal?" )
„Őrizkedjetek a politikuscktől!”
Azokat már elintézték mások. 

Ne lepődjenek meg, kedves baj- 
azt állítom, hogy a világháború 
megyünk. Trianonnal nem szeros- 

azzal jöttek 
mórt minden 

folyó Magyarország felé, folyik. Hát csak 
vissza kell egyszer jönni mindennek. Ezt azért 
mondották igy, mert n békedelegációban Te
leki gróf is részt, vett, aki pedig földrajztudós. 
Ha egy vegyészt küldtek volna ki, az biztos 
valami vegyifolyamuttal akarta volna vissza
állítani Nagymagyarországot, (Óriási derült
ség.) Higyjék el nekem, hogy egykor szégyrlni 
fogjuk magunkat, hogy volt idő, amikor holmi 
ántánt-tisztecskék sakkban tartottak bennün
ket, akikről kiderült, hogy volt eset, amikor a 
disznóólba bújtak, mert, valamikor úgy hal
lották, hogy néha még a kapanyél is elsülhet. 
(Óriási derültség.) Még valamit el kell mon
danom erről a helyről. Nyújtsuk békejobb-m- 
kat, annak a sanyargatott német népnek, ain^ly 
u szenvedésben is nagy, hatalmas és né*- k 
szenvedésben is méltó önmagához. (Éljenrés)

Friedrieh:
(Derültség.) 
társaim, ha. 
közepe felé 
tiik meg a békét. Kiküldötteink 
vissza, hogy nyugodjunk meg,

TÓDOR,
aee « saa s ur s wi h aa iü aa w eb h eb ■

S£E "iMyen leszállított árban 23
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Én csak egyszerű közkatona vagyok a fasrista 
táborban, mert, tapasztaltam azt, hogy nálunk 
egy egyesület működését az akadályozza meg, 
hogy mindenki vezér akar lenni. Én csak köz
katona akarok maradni, mint közkatona aka
rok küzdeni az integritás nagy eszméjéért, 
amelyet, ha kell karddal, acélos magyar kard
dal fogunk kivívni. Őrizkedjetek a politiku
soktól... (Derültséd.), akik csak addig tartják 
meg elveiket, amíg be nem kerültek a parla
mentbe. de azután gondolkozásuk, elveik meg
változnak. Ezért jutottunk ide. mert igy cse
lekedett politikusaink nagyrésze. Én csak azt 
mondhatom befejezésül, amit a Házban is 
mondottam már, „büszke vagyok, hogy a ma
gyar fascizmtis közkatonája lehetek".

Tilos az utcai rendzavarás.
Friedrich „á Ham férfiúi'* megn yilatk ozása 

"után visszament a hátsó padsorban levő he
lyére, majd el is távozott. Majd Kiss Menyhért, 
szólt hozzá az alapszabályokhoz. Kuliurára, a 
műveltségre a fascizmnsnak éppen olyan szük
sége van, mint e^y ökölre. Diniek Vidor szó
lalt még föl, majd az elnök a tisztikar meg
választását tűzte ki. A közgyűlés egyhangúan 
elfogadta a beterjesztett listát, amely szerint 
a védnöki, diszelnöki, elnöki tisztség egyelőre 
betöltetlen marad, ügyvezető elnökké jaczko
vics Pál miniszteri tanácsost, országos főtit
kárrá Erdössy Vilmos nagyvállalkozót, köz
ponti titkárrá Soltész Józsefet, főpénzlárosKi 
Sátori Kálmánt, ügyészekké Hajfel Béla dr. 
és Hamar Avpád dr. ügyvédeket választották 
meg. Ezenkivül megválasztották a .30 tagból 
álló választmányt.

Csuli Jenő ideiglenes elnök ezután elrendelte 
az elnök behívását, aminek megtörténte után 
egy bibliai szimbolikus történet kíséretében 
átadta Jaczkovics Pálnak az elnöklést. Ezután 
Jaczkovics. Pál tartotta meg rövid, elnöki 
székfoglalóját, majd fölhívta a jelenlevőket, 
hogy az utcai rendzavarástól tartózkodjanak.

A gépéyáTi munlíásoK is boxclnaK
Impozáns módon mutatkozott be a Máv. Gépgyári Sport 

Kör ökölvivógárdája a sportközönségnek. Nénicsak a 
Iwxolók nagyszáma és nívós munkája, liánéul egyesek 
föltiinése, igy különösen a kvalitásos b'cldmann Imre sze
replése keltett kellemes föltünést. A közel félszáz főből 
álló uj és értékes gárdát agilis amatörtrénerük, Parkos 
Clyörgy készítette elő, aki maga is a ringbe szállt és 
SUiffa Károlyt stílusos munka után a 3. menetben knock- 
autolta. A háziverseny eredményei: I. Légsuly: 1. Ben- 
esira Feronc, 2. Bencsira Ede. II. Bantamsuly: 1. Bese 
Károly, 2. Mogyoró I. III. Pehelysúly: 1. Lenkei Károly, 
2. Szakács Ödön. IV. Könnyftsuly: 1. Bokor József. 2. Mai
dér Károly. V. Középsuly: 1. Sári Géza, 2. Karner Béla. 
Sári az első ütésre Knock-autolta ellenfelét. A háziver
senyek után bemntatómórkőzósek voltak, amelyek során 
a Löwio—Himmelbauer-pdr (Lapíerjeszlőktől) mutatott 
szép munkát, mig Székely József (BAK) egy kihívást 
mérkőzésben győzött. Horovitz György (Spárta) ellen. A 
Már. GSK nehézatletikaí szakosztályát, kiváló elnökük, 
Sztebert Imre, az MBOSz ü. v. elnöke vezérelte a mai 
magas nívóra.

FELÖLTŐK
ESTÉLY! RUHÁK

SZÖVETRUHÁK
PONGYOLÁK

JUMPEREK
KÖTÖTT KÁBÁTOK

SPORTRUHÁK ÉS ALJAK

leszállított áron árusittatnak.

A legboldogabb 
karácsonyt

! szőrözheti, ha

Orosz Ernőnél
’ (Király-utca 25. szám) vásárolja hozzátartozói

nak ruházati szükségletét, mert ott kizárólag 
jó minőségű árut kaphat.

' Szövet, selyem, mosóáruk, sifon,vászon, da- 
maszt, zefir, batiszlsi tanok, női fehérnemű, 
damaszt abrosz és törülköző, zsebkendő, 
flanel- és vászontörlö, harisnya és keztyü. 
Csipkefüggönyök nagy választékban! — Olcsó árak!

V.., ■ „,___ ______ —-------------------/

| Uj személy- és teherautók |
Reiman Glzella-tér .1. • | 

Telef önszánt; 111-03 és 148—77. !

Pomcaré népszerűén akart megbukni
„fl világromlás saját romlást jelent!"

Paris, december JG.
(A Re-ggel (K. S.) párisi, levelezőjétől.) Fran

ci uor<Zvágb.-i ii még homályosan, de Londonban 
annál világosabban bontakozik ki egy 
világfölfogása ti győző országoknak a legyőzői
tekkel szemben. Angliában az annyit hang
súlyozott és hirdetett de.-imrrsment ma már 
nem lélezik. Nem eniberszitretetből, de saját 
legjobban fölfogott érdekéből jött rá Anglia 
arra az igazságra, amelyet most már hango
san hirdet a sajtó és a politika:

— „Világromlás saját romlást jelent!"
Poin.cn re a közhangulatai érezve, saját maya 

készítette elő bukásál, de ug.v, hogy népsze
rűén bukjék meg, hazafias alapon távozzék. A. 
Ru'hr-vidék megszállásának követelésébe akart, 
megbukni, de, úgy látszik, az utolsó órákban 
'meggondolta, Ha megmarad a megszállás mel

lett, úgy bukása kikerülhetetlen, mert az an
golok ellenezték és a németek nem engedel
meskedtek volna. A francia közhangulat is el
lene nyilatkozik <:z esetben, mert. Francia
ország kezdi érezni, hogy nem szállhat szembe 
azzal a viláighanfjulattal, amely nyugalmat 
akar. Így két tűz közó került. Poincaré! Tá
madják a szélső nacionalistáid és mert. gyenge
séget mutatott., támadják azok a politikusok, 
akik

a gazdasági élet egészséges kibontakozásá
ban látják a jövőt

és a francia miniszterelnök fölmunkát végez
vén, veszélyezteti ezt a bázist. Mind többet, bal 
Jani azt a tisztultabb fölfogást, hogy senki 
többet adósától nem követelhet, mint amennyit 
a rabszolgaság és elmúlás veszedelme nélkül 
szolgáltathat.

■w.........  -................. ■ -

Törotaszsg békét kot az Antanttal
flfövStiesen békét is

Lausanne, december 17.
(A Rogyd tudósítójának jelentése.) A keleti 

konferencián mindjobban lisztül a helyzet 
és jóformán biztosra le’t.": már venni, hogy 
itt nemcsak (Jiirög- és Törökország kötik meg 
egymással a békét, hanem

a hatalmak is békét kötnek Törökországgal.
A törökök, bármennyire rokonszenveznek is 
Oroszon zágget, mégis csak inkább a saját ér
dekeiket nézik, viszont Oroszország sem el
lenzi már a török-angol békekötést és ha veszt
ve hetnek ennek a tárgyalásán,

az orosz delegátusok is alá fogják írni a 
szerződést.

hogy január közepéig a békeszerződést telje
sen nyélbeüthetik és alá irthatják.

A tengerszorosokról szóló egyezmény már a 
jövő héten a bizottság elé kerül, amely azl 
elörelúthatelag el is fogja, fogadni. A török 
adósságok kérdéséiben se A’áriuik nagyobb ne
hézségeket és a kissebbségek kérdése jóformán 
már meg van oldva. Az örmények részére kü
lön garanciákat terveznek a Népszövetség vé- 
alatt.

Izmed basa, hogy a tárgyalások gyors me
netéi. elősegítse, C'urzon lőni kérésére lemon
dott angorai utazásáréd. A konferencia kará
csonykor és újévkor csak rövid szüneteket 
tart, és újév után gyors tempóban tárgyal 
tovább.

Már arról beszélnek, hogy Törökőr szagot 
tavasszal, mniikor a Népszövetség rendkívüli 
közgyűlést tart, fölveszik a Népszövetségbe.

Ilyen körülmények között lehetőleg ?’^t- 
tetni akarják a tlárgyal’á.so!kat és remélik,

Egy cipészsegéd félmillió koronát 
örökölt — és öngyilkos lett

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délután 
5 órakor a Conli-utea 7. számú házban Kakas 
Imre 27 éves cipészsegéd Frommer-pisztolyá- 
val szivenlőtte magát és azonnal , meghalt. 
Kakas Imre nemrégen 50HA00 koronát örökölt. 
szüleitől és ettől az időtől kezdve nem vállal# 
semmiféle munkál. Húrom héttel ezelőtt, meg- 
i-merkedett egyik tánehelyiség táncosnőjével, 
akivel összek öl tűzött. Kakas csaknem egész 
pénzét, neki adta. Szombaton ujabh összeget 
követelt a táncosnő, de a cipésznek már egy 
fillérje sem volt. Amikor ezt megmondta, a 
láncosnő kiutasította lakásából. Kakas leire 
Farkas István Conti-utca 7. számú házban levő 
földszinti lakásába költözött, ahol Inkásadói- 
nak kijelentette, hogy szakított eddigi élet
módjával és alkalmazást fog keresni. Vasár
nap délután Farkasék elmentek lakásukból és 
félóvji múlva a cipészsegétl Frornnierével szi- 
venlőllH magát. Azonnal értesítették a men
tőket, akik már csak a halált konstatálhatták.

rak e hétre:
150 trikóselyem
Crepe Georgette .
Crepe Georgette .
Crepe de chine...............
Nagy parti bélésseiyem é

5350 K-től
3950 K-től
3950 K
4850 K
1680 K

Órfislválaszték mlnr.en IMozí taynmárukbanós sztnárnyalaiokbt**
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Minden este

A DECEMBERI UJ MŰSOR
Az uj íníisorban föllépnek:

Antal l’.rzHl, SxAsz Ilona, Hnm.íjcfty Midi, Krnjnlk 
Mária, Satoejh Juci, Bőreit Géza, Ferancii Károly, 
IflvAry Lajos óh Ferenc, Salamon Béla, Hercxcgh 
.Ioné. Vnrnay Vilmos < s Edmund Fritó, n bórái Sim- 
plirissinuia tnirja. — A műsort Harmath Imre irta.

ZommziTjső: M. Meldelberjj Alberü 
Eüfloel&s kearicfte n <é| Amikor >
Cigányzene VaeRwrn R órától
Az úri világ találkozóhelye

JepivaCűváteli d£|ut&n 5 7>lg, este O órAtól

HM NEMZEtTrOYAL ORFEUM 

^s'óSor*0 WE***NS, n világhírű arabok 
és ARANYMADÁR,

Ifnrmntb Zi rkovitz-opnrett MAGYAR ERZSIVIL

"Sxaüöipv'ösl
gol< részérts (EsPstiiatvnrsnnoltáj.) Kémlelés eg/ma

^HKeuibon^

Poin.cn
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Támadás Sándor Erzsi ellen
(A Reggel tudósit ójától.) Hetek óta rebesget

ték már az Operaház környékén, hogy a nyil
vánosság elé viszik néhány nagy művésznek 
és művésznőnek az elszakított területen való 
vendégszereplését, különösen azokét, akik 
olyan környezetben lépnek föl, amely „nemzeti 
szempontból aggályos“. A cél csak látszólago
san eszményi, a szándék ellenben igen át
látszó: ártani azoknak a művészeknek, akik 
idehuza vezetőhelyen vannak és idegen orszá
gokban is drága pénzzel fizetik meg őket.. Va
sárnap az egyik újság támadó cikket irt Sán
dor Erzsi kamaraénekesnő ellen, mert Po
zsonyban a cseh operatársulat előadásain lé
pett föl. Az Operanáz koloraturprimadonnája 
egyenesen a pozsonyi föllépés kedvéért olaszul 
tanulta be a „Traviatá“-t, és franciául a „Hoff- 
mann meséi" hármas női főszerepét, hónapokon 
át készült, és dolgozott, hogy lehetővé tegye 
a pozsonyi vendégjátékot. Ugyanazt tette Sán
dor Erzsi, mint mindenütt, a világon az opera
énekesek, akik — amennyiben hazájuk nyelve 
nem világnyelv — valamelyik nyugati nyel
ven éneklik el szerepeiket. Azok a magyar 
művészek, akiket a külföld meghívásra érde
meseknek tart, Sándor Erzsi esete, kapcsán 
egyszersmindenkorra tisztázni akarják azt a 
kérdést.: bűn-e az ország határain túl menni 
és ott a magyar talentumot' hirdetni?

A Renget magához a megtámadott művész
nőhöz fordult, aki kikereste a pozsonyi Afc- 
gyar Újság december 12-iki számát, amely a 
következő kommentárral kisérte föllépését:

„Nem lehet eléggé komolyan méltányolni a Sándor 
Erzsi által vállalt szerep komoly értékeit a szlovonszkói 
magyarság érdekében és ha akadadnak fjánctostiodók, akik 
vendégszereplésében a művészet intornucionáliH megbecsü
lésén keresztül a nr.gy horderejű nemzeti ktiltnrközelcdés 
jelelt lekicsinyelni akarnál:, ázol: nem fogják tudni meg
érteni sóim, hogy a szlnventzkői tnayijats<ii?nfik nagyon 
wigu szilkséffo van ma Sándor Erzsikre, akiknek egyéni 
vállalkozását egy nemzetist!) történelmi hálája méltán 
koszorúkkal illet bet i.“

Sándor Erzsi ehhez a lapvéleményhcz a kö
vetkező me-gje?yzést. fűzte:

— Ez az ú jság szinte előre megérezte mi fog 
történni ilt Budupe-ten. .'•'ekem ezek után mon
danivalóm nincs. Csak egyet: végtelenül elszo
morító, hogy amikor annyi munkával s oly sok 
akadály leküzd ■ se árán mugyav miivó-z az or
szág határain túl le nem tagadható szolga1 * * * V ltot 
lesz hazájának, idehaza, nem hogy ösztökélnék, 
hanem még elgáncsolni igyekeznek.

Grünwa’.d vagy Grönslein?... „Amikor 
a nemzet ler«uvzott az önálló nemzetek ma
gaslatiról, életének Köre szükebb, színvonala 
alacsonyabb leli. Az egésznek e siBycdése 
szüksi’gkép magával rántotta az (gyeseket is, 
akikből a nemzet állóik Az önálló nemzeti és
állami élet; nagy viszonyai és céljai megszűn
tek s ezzel kiszáradt, az a forrás, amely , egye
düli < I íet ője az államférfin i, nagyságnak. 
Valamint az ember a nagy célokkal nő, úgy
törpiil cl a kisszerűekkel. Azért o korszak 
nem (Kihalóit a hazának nagy férfiakat, alkotó 
szellemeket. Nincs az altkori szereplők között 
egy kimagasló alaU jelent'kény eszméket
V ■ elő oovéni.-óg. akin megakadna a tör
ténetíró szeme, akire bámulattal tekinthetne 
a m s akin, k emléke mélyen vésődnek a
ké,,; nemz, dékvk képzeletébe. Nevüket az ira- 
1 <>k őrizték me«<- s nem a nemz* ú hagyományai, 
mert csak nagy családi nevek viselői coliak, 
< ayéni nagyság nélkül." (Iriintöcild Béla „X 
régi Magyarország** (1711—1825) cimii müvéből, 
amelyet ismernie minden miniül magyar eni- 
I érnek kötelessége.

— Főispán? fölmentések és kinevezések. J 
Reggel értesülése szerint niég ciblhcn az évben, 
de )e.‘’.ésőlib az nj esztendő első hónapjában 
a l'onnány ti'l b főispánt följnent állásúiéi és 
uj I’ é spánoka t nevez ki. Maróthy László zalai 
és Kolbenschlag vasmegyei főispán föl mentése 
ki végzett tény. Mind a két megye élére Ta
rt'1.mi l'irrix' zni aszón tgrót i egységespárt i kép
viselő kerül, aki a zalai füispánságot egy ké
sőbbi időpontban átadja Balás Róla volt. 
Tisza párti főispánnak. Az igy megüresedett 
zalaszentgróti kerületiben Vasé József nép
jóléti miniszter lösz a kormány hivatalos je
löltje. Ilire jár a Háziban, hogy Turánszky 
zcmplénmcgyci főispánt is ménesi tik. ha al
kalmas utód személyéiben megtudniuk álla 
podrd.

— Yes-puder. Legjobb a világon,

Sándor Erz-i usőzony tekintet nélkül a táma
dásokra, Bukarestbe és Belgrádiul is elmegy, 
ahol szintén olasz és francia nyelven énekli cl 
1 cgbrí 11 i áns all)1i sze •j h >i t.

A REGGEL LEGKÖZELEBBI SZÁMA, a ka
rácsonyi ünnepekre való tekintettel, e hó 
27-én, szerdán hajnalban jelenik meg.

— Ne játszunk szenibekötösdit! Nincsen kül
politikailag informálatlanabb közvélemény, 
mint a mienk. Honnan is kapjon a közönség 
irányítást? A nemzetgyűlés a jóvátétel előtti 
sorsdöntő időket személyes affér ökre pazarolja, 
a kormány rétszéröl egyetlen iránytmntató kül
politikai nyilatkozat el nem hangzott, a sajtó 
pedig, részbon szűk terjedelme, részben szűk 
látóköre miatt, inkább Zsirkay János, Bogya 
János ós a többi Jankó iránt mutat perverz 
érdeklődést, mint a körülöttünk tajtékzó kül
politikai jelenségek, fordulatok ós események 
iránt. Ma a társadalomnak, a parlamentnek, a 
sajtónak egységesen és oéltudatosan kellene 
zot.tságunkból kiszabaduljunk, hogy levegőhöz 
zottságunikiból kiszabaduljunk, hogy levegőhöz 
.jussunk, hogy azokat megnyerjük, akikre szük
ségünk van. Mi történik ehelyett? Az utolsó

Gedíi raj. a A llcguel szdnuíra.

Tisoeyre, francia képviselő 
hónapokban az úgynevezett intranzigens poli
tikusok egy részű Kenud basának, a színi mai 
keresztény hekutombák hősének és Lenin szö
vetségesének, akarta a keresztény Magyar
ország diszkardját vinni, a másik csoport, 
valósággal a rajongás deliriumában. Musso
linit ünnepelte. Az olasz ftw-eiznius, mint az itt 
előtérben álló szélső faj védelmi politika iker
testvére szerepelt a köztudatban. A Reggel már 
ezidőtájt elmondta véleményét az olasz fascis- 
masról és szenzációsan igazolja akkor oly 
népszerűtlen áUáspontonkaí Tősscyrc Károly 
francia képviselő, aki a francia képviselők 
magyarokkal rokonszenvező kis csoportjának 
a vezére. Tisseyre ur most néhány barátja tár
saságában Budapesten tartózkodik és egyik 
interjújában kijelentette, ho^v a magyar jórá- 
télelt a legkeményebben Mussolini sürgeti, 
miután a jóvátétel összegéből 75°.« Ilóliár. illet'. 
A magyar fascivták kénytelenek lesznek bel
ügyminiszteri engedéllyel megvált ózta! ui a 
nevüket. Előfordulhatna itt ilyen blamázs, ha 
nem játszanánk szembokötősdit az élettel, a 
valósággal és az igazsággal...

— I’assay jobban van. Megírták a lapok, 
hogy Hassa y Károlyt könnyen súlyossá, is vál- 
hidó baleset, érte. Pórik lufijából hazafelé 
tartva, a síkos utcán elcsúszott a Gresham- 
palota előtt és iurandiilast .szenvedett. Ma reg
gel liassay állapotú jobbra fordult, a lába 
ugyan még erősen meg van dagadva, de táj- 
dainuii elmúltak és orvosai remélik, hogy '1—4 
nap maira elhagyhat ja betegágyár és ha egye
lőre botra láma szkod, vn is, látogathatja a Ház 
üléseik

— Megnyugszik vagy nem nyugszik? A. 
Wolff-féle párt, egyik korifeusa, volt Zilahi- 
Kiss Lajos, akit az igazoló választmányA'/júrá- 
so/c miatt összeférhetetlennek nyilvánítói l <A 
ezen az alapon megfosztotta városatyái man
dátumától. Zila.lii-Kiss mo.:í panasszal fordult 
u közigazgatási bírósághoz és ebben a panasz
ban megnyugszik, az igazoló választmány ítéle
tében, csak az indokolás ellen van kifogása. 
Azt mondja ugyanis az ítélet indokolása, hogy 
Zilahl-Kiss pénzért pro’.ezsálm. a vásárcsar
noki hentesek ügyét. Ezt a megái lepi tust sé
relmezi Zilahi mester vs nem hajlandó elbbe 
belenyugodni, inért ő úgymond — önzetlenül 
protcz-'álta azokat a hentesekek hogy fülkét 
kapjanak a vásárcsarnokban. Öt. mint lapkiadót 
honorálták és nem mim a törvény hatósági bi
zottság tagját. Nappal lankiadó, éjjel város
atya. Vagy megfordítva.

— A Karácsonyi Vásár a Vigadóban .jövő 
vasárnapig minden nap egész nap nyitva.

— A Sodorna és Goinorrha l«ét része együtt 
egyedül — az Urániában látható — legközelebb,

A REGGEL UJ TELEFONSZÁMAI:
Szerkesztőség: 65—53 
Kiadóhivatal: 195—59 

Vasárnap estétől reggelig: József 9—66

—■ No de méltósúgos ur... A mai időkben, 
amikor már majdnem mindenki méltósúgos ás 
aki nem méltósúgos, az legalább is kegyelmes, 
jóleső örömmel olvastuk a főtanácsos urak u.i 
sorozatát a hivatalos lapban. Valóban minden 
rendben van az országban és csak az hiányzott 
nekem és neked, olvasóm, hogy egy átszelle
mült tőzsdós, Műnk Péter ur, a Álunk és Dá- 
vidsóhn cég beltagja, Öméltósága legyen, hogy 
mást, ne is említsek. A Reggel, amely a leg- 
joblbhiszemű újság, meg van győződve arról, 
hogy a kormánynak igen el isme résremél tó cél
jai vannak ezzel a méltóságosesövel. Először is 
nevetségessé akarja tenni ezt az utálatos eim- 
cs rangkórságot, amikor boldog-boldogtalant 
megméltóságosif, másodszor egy szép napon 
közzé fogja tenni, hogy ki hány milliót adott 
a „kincstári főtanácsos'1 címért, a pénzt nyilvá
nosan elszámolja és valami derék célra fogja 
adományozni. Egyébként az egész ügynek 
gyógyít hatatlanul filoszemita jellege van. Es 
ami külön pech: a névsor líeresztyéneit is a. 
mai időkben nem éppen szerencsés névre ke
resztelték: Lénk Adolf, Lesel .lakai), Windisch. 
Hermann, mi elhisszük, de egy intranzigens, 
mint Bleyer Jakab volt miniszter, még ezeket 
is félreértheti...

— Lloy<l George a legjobban fizetett kar
társunk. Londonból jelentik: A „Newyork 
Times" közli olvasóival, hogy 45.000 font ster
lingért megszerezte Lloyd George emlékira
tait. Llo.vd George arra is kötelezte magát, 
hegy aktuális tárgyakról cikkeket fog írni.

— A 30 koronás villamosjegy első napja. 
Úgyszólván, minden előkészítés nélkül, diszkré
ten, sőt lábujj hegyen, a villamos vasárnapra 
megdrágult 10 koronával, szóval 30 korona egy 
egyenes, avagy átszállójegv. A közönség any- 
nyira nem hitte az újabb drágítást, hogy a 
kora reggeli utasok kivétel nélkül a kulauzok 
rossz viccének vették és számosán leszálltak a 
kocsikról, elkeseredett jóreggelt kívánva a fő
város mai árdrágító vezetőségének. Délig a 
városi, közúti, földalatti kocsik majdnem, 
üresen jártak a városban. Szem mell áthatóan 
40—50%-kal csappant meg a forgalom az első 
fölháborodásban. A hideg, a sietős élet néhány 
napon belül ezt. az áremelést is kiegyenlíti, 
szegény íresti polgár belenyugszik a nehéz 
adókba, a lanyha karácsonyi vásárba, a 30 ko
ronás villamosjegybe, egész sivár, kedélytelcii 
életébe. Kz. árdrágitásnak ez a cinikus tem
pója mégis már-már kísérteties. Rövidesen jön 
a Í4(‘-Rzeres bérkocsi taxi is. Ez a főváros kará
csonyi ajándéka. Köszönjük szépen.
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— Újpestiek ffyiiléso a Phöbus árdrágításai 
ellen. Az újpesti ipartestnilet nagytermében a 
Kókiuü Iparosok ós Kiskeresfkedök Országos 
Szőve (sérvnek újpesti csoportja vasárnap dél
előtt tartotta gyűlését. Az ipartestüiot helyi
sége zsúfolásig megtelt. Az országos szövetség 
nevében Somló pártelnök ismertette a beteg- 
h6""1yző, a forgalmi adó általány és az uj 
ipartörvény kérdéseit, Nagy elkeseredéssel 
tárgyalta a gyűlés az iparosságot ért sérel
meikéi; Ezután Tihany Kálmán ismertette a 
helyi -ügyeiket. Különösen lükéit a Phöbus 
nnlamossdai rt. és az Izer vízmüveik rt, ár
emelése ellen, akik a lakosságot, állandó ár
emelésekkel visszamenőleg terhelik meg. Rá
mutatott a két társaság kapzsi üzletvitelére ás 
'határozati javaslatot fogadtatott el, hogy uj 
áremelések ellen a legerősebb eszközökkel fog 
küzdeni az iparosság. Végül a december hóra 
megszavazott 1 koronás áremelésről beszélt, 
amelyet azon a címen szednek, hogy a vasúti 
tarifaemelés a szénszállításnak az üzem költ-

- •' mep’drás-itja. Azonban a kereskedelmi 
miniszternek a. 30%-os árengedménye, amely 
most adatott ki, természetessé teszi, hogy az 
ezáltál előállott árcsökkenés ne Phöbusékat, 
<le Újpest dolgozó népét illesse.

— Nem lehet a festőművésztől elrekvirálni
X műtermét, mialatt külföldön van. Amint 

Reg gél megírta, Gedő L'ipót festőművész hó
napokkal ezelőtt Berlinbe utazott ahol a jóvá
tételt bizottság tagjait rajzolta. Gedő távol lóié 
alatt wtiitermerc igényi jelentettek be a lakás
hivatalnál és elvek virálását kérték. Most tar
totta r>icg ebben az ügyben a tárgyalást a bu
dapesti lakáshivatalnál dr. Bauer Zsigmond 
biró. A tárgyaláson Gedő ügyvédje, dr. Sebes
tyén Ernő előadta, hogy a műtermet Gedő tá
volléte alatt a művész felesége használta, aki 
gobelineket sző. De ettől eltekintve is kérte 
az igényibevételi kérelem elutasítását, azon az 
alapon, hogy a művésznek joga van ahhoz, 
hogy tanulmányútra menjen és az exisztenciá- 
jánaik alapját tevő műtermétől meg nem foszt
ható. A biró elfogadta ezt a« érvelést, az igény
bevételi kérelmet, eluíasitetta és kimondotta 
határozatának indokolásában, hogy Gödétől 
vagy más ismert művésztől, művészi velőkből 
tett utazásának ideje alatt — még ha az hóna
pokig tartott is —, műterme el nem vehető. 
Nem az a célja, a lakúshivataluak — mondja a 
határozat , hogy az alaki szabályokat sze
gezze szembe az igazsággal és alaki ökokból 
egy művész exisztenciáját tönkretegye.

— Letartóztatott fogh&sCr. A pestvlúóki törvényszék 
hígításában Schmiedt Ágoston fogházőr néhány nappal 
eaulőtt előmozdította, hogy egy félblbn fogoly, Gaesí 
Andor, meglökhessék. A foigházőrt le|ariózt;:tták 6s át- 
kisértók a budapesti ügyészség fogházába, ahol fogoly- 
szöktetéa címén vasárnap elrendelték ellene az előzetes 
letartóztatás főntartását.

— Véres kardpárbaj. Tegnap délben véres 
kardpárbaj játszódott le dr. Gerentsér László 
vívótermében, ahol Hitzinger János Pál mii
egyetemi hallgató állt szemben lovag Santelli 
Pállal, a világhírű Santelli Itató vivómester 
ifjúbbik fiával. A párbajra egy összeszólalko- 
zás adott okot; Santelli segédei dr. Rácz Vil
mos és Stettner László voltak, Hitzingeréi 
Szécsy László és Török Zoltán. A párbajt 
Rácz Vilmos vezette. Hitzinger támadott, San
telli bevárta és villámgyors narádriposzttal 
ellenfele fülét és arcát keresztülvágta. A 15 
centiméter hosszú és ’/« centiméter mély vá
gást az orvosok varrták össze.

— ötven százalékkal emelik a szálloda! szobák árát.
A fővárosi szállótnlajdonosok szombaton este értekezletet 
tartottak, amelyen abban állapodtak nieg, hogy január 
elsejétől kezdve a szállodai szobák árát újból fölemelik 
éspedig 50%-kal. A főváros budai oldal in levő szállók tu
lajdonosai már a szombati naptól számítják az uj szoba
bért. A szállodások legutóbb október 15-én emelték G!)%-knl 
a szobák árát.

— Eidinger. a bukovinai nábob. A bécsi Cottage-szaua- 
tórium vezetősége és főorvosa között polgári pön vau fo
lyamatban, amelynek során támadások érték A’, eidinrjert, 
uz ismert bukovinai származású bécsi nagyiparost, u sza
natórium főrészvényesét. Amint licsbfil Jelentik nekünk, 
Eidinger személyére nézve most három előkelő bukovinui 
testület, még pedig a „Schutzbund dér Bukowinaor in 
Wlon“, amelynek dr. Fisclier Ede vezérőrnagy az elnöke, 
a ..Bnkowinaer Zentralverband" és a „Buehoniand" közös 
nyilatkozatot adott ki. Eidinger már a háború előtt a 
malom- és erdőipar terén tevékenykedett. Bukovina védel
mezője, dr. Fiscncr vezérőrnagy kijelenti, hogv Eidinger 
a háború alatt önzetlen hazafias működést, feltolt ki. Arra 
nézve, hogy a nagyiparos az 6 romániai vagyonát, is telje
sen kifogástalan módon szerezte, niara Czernin gróf, 
akkori bukaresti követ, későbbi külügyminiszter, tanús
kodhatott. Néhai Károly király által kihallgatáson fogad
tatván, Eidinger elhárította a fölajánlott legfelsőbb ki 
tüntetést és csupán azt kérte, hogy a bókotorgynlásokou 
módjában legyen a romániai zsidók emancipációja érde
kében szót emelni, amit neki korábban Czernin gróf, Bu
llán báró és Tisza István gróf megígértek. A bukovinai 
segitőbizottságnak, amely az ország előkelőségeit foglalta 
magában, diszclnöko volt. Amióta Becsben él, változatla
nul folytatja emberbaráti tevékenységét, rengeteg pénzt 
fordított, a menekültek föl segítésére és érdemeket szerzett 
7000 bukovinai katonának hazáinkba való szállítása körül. 
Száz és száz diák köszönheti Eidingcrnck, hogy tanulmá
nyait folytathatja. A becsület és a hála parancsolja, igv 
végződik a híres Fischer vezérőrnagy nyilatkozata, hogv 
<xn nyilvánosságra hozzuk.

<*• Halálozás. 0. Reíohort, béért tnikroezkopgyároa, a 
hasoolónsvü in lkroszko profi vek tulajdonosa. Becsben 71 
éves korában meghalt. Az elhunytban GömbBi Gyula kép- 

,viselő apósát gyászolja.
— Zsnffa István és Társai (IV. VAcl-utca 25) külön ópl- 

vett pavillonban mutatja be c karácsonyi Vániron angol 
férfi- és női gyapjúszöveteit. A eóg egyik főnökét, Zsófia 
IrtTárrt, különösen is magdioeórtc a kú. hercegnő.

— „Akik a feszületből nem csinálnak furkós- 
botot,“ Vasárnap délelőtt nagy ünnepség ke
retében leplezték le a HL kerületi , De
mokrata Társaskör elnökeitek, Szilágyi Károly 
fővárosi törvényhatósági bizottsági tagnak 
arcképét. Az ünnepélyen nagyszámú közön
ség vett részt, Benedek János képviselő a De
mokrata Párt nevében üdvözölte az ünnepelt 
elnököt, utána dr. Vörösváry Miklós, fővárosi 
bizottsági tag. a IIJ. kerületi demokrata pol
gárok nevében, Hajós Alfrédné pedig a de
mokrata asszonyok nevében üdvözölte Szilá
gyit, akit Zeöke Antal egységespárti képviselő 
is föl'köszöntött. Ezután Mogán Ákos refor
mátus lelkész, Balthazár Dezső református 
püspök tikára, mint a IIT. kerületi református 
egynázikerület főföl ügyelőjét üdvözölte Szi
lágyit-. Hangoztatta, hogy azoknak a reformá
tusoknak a nevében szól, akik nem hódollak 
be divatos jelszavaknak, hanem akik az igazi 
reformáció alapján állanak, akik nem tűzik 
ki sipkájukra s ruhájukra a feszületet s akik 
a feszületből nem csinálnak furkósbotot, ha
nem akik követik a megf eszi tett Krisztus ta
nításait és ma is azt hirdetik a gyűlölködés 
idejében, hogy: „szeresed felebarátodat, mint 
önmagadat!" El fog jönni az idő — mondta 
beszéde befejezéséül —. amikor Magyarország 
napja ismét fötragyog. de előbb meg kell 
szűnnie a gyűlölködésnek, mert; a gyűlölködés 
megöli ezt az országot, megöli a nemzetet cs 
megöl minden éltető erőt.

— Lopás miatt elitéit hegedűművész. A 
rendőrség nemrégiben lopás miatt megindí
totta az eljárást Rácz Károly 23 éves hegedű
művész ellen, aki nagy nyomorában ruha- 
nemüeket lopott. A fiatalember a mai tárgya
láson azzal védekezett; hogy nem tudott ma
gának szerezni felső ruhám miieket és sokszor 
heteken át száraz kenyérnél több nem jutott 
neki. A bíróság Ráezot H napi fogházra l'élfe.

— A budapesti ügyvéd! kamara országos értekezlete. 
A budapesti ügyvédi kamara vasárnap délelőtt KI órakor 
orsz-égos kainarni értekezletei tartott. Az. értckczloton meg
jelent gróf Hf-lhlcn íslráii miniszterelnök, Daruváry <>é:n 
igazságitgymini^ztei'. Téiffy Réla volt közélelmezésügyi 
miniszter, dr. 1) nincs Morcéi. dr. Papu Jú'sef, uz ügyvédi 
kamara elnökei. Dr. Papp József elnöki megnyit óla után 
dr. (Irünliut Jimin, hz ügyvédi kamara iigyr'-ze. az ügy
védség kérdéséről tarlóit értekezést. Ufdr.n ti polgári por- 
rendtartási törvényjavnulat címén dr. Petek O'int la választ
mányi tag beszélt, majd dr. hakalns (lyu'ui választmányi 
tag a főrendiház, reform járói tartott előadást. E tárgyban 
határozati javaslatot fogadtak el, amelynek első pontjában 
az ügyvédi kamarák kívánat- snuk ta-'ink, hogy az ország
gyűlés minél előbb telsőhAzzal. főrc'iriiházznl egé-szittessék 
ki. Megnyugvással veszik tudomásul, hogy a lörvény- 
javuHlat a főrendiházban az ügyvédi karnak kit tagságot 
juttat, kiváltják azonban, hogy legalább négy tagsági 
helyet, nyerjenek, kettőt n budapesti és kettőt, a vidéki 
kamarák választottjai számára. Az értekezlet után, ame
lyen az. ország mind a 13 ügyvédi kamarája képviseltetto 
magát, este az ügyvédi körben társasvaesorát rendezlek.

— Az iparhatósút’í megbizottak választása. 
A főváros valamennyi kerületében vasárnap 
délelőtt zajlóit le az. úgynevezett iparható
sági mcg’biz.otta'k választásit. Az egyes kerüle
teik elöljáróságainál folytak a szavazások, do 
natry általánosságban meglehetős csekély ér
deklődés mutatkozott a választók körében a 
választás iránt. A ‘szavazatokat most, olvat&ák 
össze és ma délben hirdetik ki az eredményt.

—- Bohr Menyhért müasztalos bútoráruháza, 
Andrássy-ut 6/a. A Karácsonyi Vásár-kiállitá- 
son ogj'-cjry háló-, ebédlő- és uriszobnberende- 
zéssel vett részt. A kiálIitett tárgyak valóságos 
mintadarabjai a magyar butorinarnak és igy 
az előkelő közönség és szakértők előtt joggal 
föltünést keltettek. A cég főnöke nemcsak 
elsőrangú szakember, liánéin nagystílű keres
kedő is és ennek köszönhető, hogy a bútorcso
porttal úttörő munkát végzett a magyar butor- 
iparban és havi 5—6 vagon bntorszAillitmányá- 
val. különösen Bukarestben, a. bécsi 
részét kiszoritotta.

bútor nagy

— Mozgókép-Otthon. Állandóan táblás ház 
előtt kerül bemutatóra: „Mexikói Don Juan“ 
5 fölvonáso-s mneriOial regény, főszerep-ben 
W. Kerrigan és Lilinn Wal'kar, . f)nagysága a 
mindenes", egy inkognifó szóelem története 
5 föl vonásban, Mnry Pickforddal a címszerep
ben. valamint a ..Tx’kvárkirály" és a „Falusi 
legény a nagyvárosiban". 2—2 fölvoná.sos ame
rikai burleszk, ..Angol Híradó!" ('/s4, ’/?6, ’/sS és 
’/ílO.) Jegyelővétel ajánlatos!

— A Iexpoétlkunabb és n Icpnuiradandóbh bcesü kará
csonyi víi/ry njóvi ajándék etry szép miivészi foslmóny. 
Másszon föl tehát Solymoslltoz, IKwith Laton-ntcn R, 
I. cm. 4: telefon: 78—72). ahol már 2500 koronától k zdő- 
dően vehett moir magyar kiállító művészek ízlésesen koro- 
tezxttt eredeti képeit.

— BrllJIAnst, ókszart, aranyat, ezüstöt, hn.misfog.it ne 
adjon el senki, amíg rnog nem hallgatja b'iseln-r < s Eisno- 
ékszerészek legnuurasabb napi árait, Ráké zi-nt *27.

— Amikor nagyapó a nagymamát vette el. díszes Mcinl- 
ajAndók kosárkával lepte meg karácsonyra. Karácsonyi 
ajándékkosárkák leUzéa szerinti összcáll’itásbnn a Meinl 
cég összes üzleteiben kaphatók.
• <■
: Föltűnő

í karácsonyi
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Í Estélyi ruhaselymekben és köpenyvelurokban j

OCCOSSOja mélyen iesnáBSitott áraid

— Vasárnap flryermekvonat érkezett Hollan
diából. Vasárnap délelőtt 9 órakor futott be a 
keleti pályaudvar üvegcsamniJwtba az a külön
vonat, amely az Országos Gyermekvédő Liga 
akciója folytán Hollandiában nyaraltatott 
gyermekeknek utolsó transzportját hozta haza. 
Az üdülés céljából Hollandiába vitt 600 gyer
mek közül azonban ezúttal csak 203 jött haza, 
mert a többieket a legközelebbi akcióig 
visszatartották a magyar gyermekeket any 
nyira. kedvelő holland családok. Azok az 
ajándékok, amelyeket a gyermekek ezúttal 
magukkal hoztak, magyar pénzben mintegy 
10,000.000 korona értéket képviselnek és a haza
érkezett 203 gyermek készpénze is közel 
2,000.000 koronát tesz ki. A vonathoz csatolt 
két. vagon ajándékon kívül még két vagon 
fog megérkezni a legközelebbi na.pokbe.n, ez 
utóbbit vasúti szállítmányként adták föl.

— Csillogó fcarácsonyfad!« Kertész Tódornál, Kristóf, 
tér.

— A Nemzet! NagyáruhAs (Király-utca 7) fülkéjób'íu n 
Karácsonyi Vásáron valódi angol As francia női és fórli 
flzüvctkülönlege.sségek. selymek. bél'’*áruk, vásznak, zefir . 
és mindennemű ntosóárnk kaphatók.

— Kertész nőt (ílvatámhAz.a (Vád-utca 8) a cég főnöl:, 
nek. Kertész Sándornak rendezésében divatsz/erii keretben 
tökéletes ruha- és szőrmokülönleípesség-kollekeiót uiutn- 
tett, be a Karácsonyi Vásárom

NYILTTÉR*)
fv ■/. 1

özv. Stern Adolfnó szül. Spitzer Lina. mint 
•eleség. Rózsi, Elza. Székely (Stern) Károly, 
Sándor (jdonog külföldön) gyermekei, valamint 
Stern Cllly és Márkus Adoífné, mint nővérei s 
K7. egnsz család nevében fájdalommal megtört 
hzivvd jelentik, hogy forrón szeretett f- rje, 
illetve atyjuk és fivérük

korúban, hosszas szenvedés után, el-

Ii

éves 
hunyt.

Drága
2 órakor .. 
lialottnsházáúól utolsó útjára kisémi.

Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni.
Minden külön értesítés helyett.

halottunkat e hó 18-An, hétfőn délután 
fogjuk a rákoskereezturi ízt. temető

;>

íg
Nagyságos Demény Miklós urnák,

Uudapesl, Szív-utca i .
Üraságod fölkért bonnünlmt, hogy Lukács Kornél ügy

véd úrtól (Hársfn-ntca 5) magyarázatot, illetve lovagias 
elégtételt kérjünk azon szóboli sértésekért, amelyekkel 
l'raságodat e hó l»-én illette.

Fölhívásunkra dr. Lukács Kornél mindennemű magya
rázatot és mindenféle lovagias elégtételndást megtagadott.

Van szerencsénk DrasAgod tudomására hozni, hogy 
Uraságodnak dr. Lukács Kornéllal szemben fölmerült 
ügyét a lovagiasság szabályai szerint Uraságod részéről 
cgyoldalulag befejezettnek jelentjük ki.

Budapest, 1922, december 16.
Kiváló tiszteletei

Dr. Rácz Vilmos, Royed Zoltdn,
Váci-n. 40, I. 8. Margitsziget, Kisszúlló.

• E rovatban közlőitekért s-un a szerkesztőség, sem a 
kiadóhivatal felelősséget nem vállal.

MAGYAR VILÁG KÁVEHÁZ
IV, KOSSUTH LAJOS-UTCA 18. SZ VM 

t-x x . Újonnan, logelugánsabban átalakítva. 
Kozóptervniben az ö órai tnánál és este a vacsoránál

CIGK. mii vészi qulnteitje hangversenyez
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Ml LESZ A TŐZSDÉN?
Budapest, december 17.

(A Bégnél munkatársától.) Az o heti tőzsde 
eseményeit nem volt nehéz megjósolni. Meg
mondtuk, hogy a hét fordulópontot Jelent s 
hogy illetve, a múlt héten megindult mozga
lomnak ezen a héten erős folytatása követke
zik. Kedden azután csakugyan erőteljes len
dülettel indult, neki a hausse. Pénteken pedig 
elértő e heti tetőpontját. Megmondtuk azt is, 
hogy a mozgalom a közönség minimális részi
vétele mellett fog megindulni, mert a publi
kum lélektanának egyik legsarkalatosabb tör
vénye az, hogy az alacsony árfolyamok mel
lett sohasem vásárol és amint tőzsdenyelven 
mondják, csak akkor száll be, ha a sajkát már 
a hausse hullámain biztosan látja rengeni. Ez 
a lélektani tapasztalatunk ezúttal is teljesen 
bevált. Nagyobb arányú érdeklődéssel csak 
pénteken találkoztunk, amikor már kifejezet
ten emelkedő tendencia jutott felszínre s ezen 
a napon azután szinte csatakiáltássá liangoso- 
dott: venni! venni!

Semmi kétség, hogy a hausset nem lehetett 
ezúttal indokolatlan mozgalomnak fölfogni. A 
mozgalom komoly voltát, mindenek előtt az 
igazolta, hogy a szerdai magánforgalom emel
kedett árait a csütörtöki tőzsde akceptálta, 
majd pedig az, hogy a bécsi tőzsdét ezúttal mi 
befolyásoltuk. Bécset az ottani dollárkölcsön- 
aláirás, az uj osztrák jegybank alakulása, to
vábbá a genfi egyezmény törvénybe iktatása 
elgyöngitette vagy legalább is üzletfeleimé 
tette. A budapesti tőzsde azonban hirtelen 
meg tudta élénkíteni a bécsi piacot olyany- 
nvira, hogy irányzat változást tudott elő
idézni. Ezek n faktorok működtek tehát, közre 
elsősorban, kiváltva azt a haussemozgalmat, 
amelynek többi belső okai már a múlt héten 
is egészen előtérbe léptek. A papírok túlságo
san alacsony árfolyama melleit a kontremin- 
nek már nem volt helye s az eladás egészen 
kilátástalannak látszott, viszont a német ta
pasztalatok ismeretében a spekuláció ós publi
kum eltért eddigi tartózkodásától, mihelyt

a jóvátétel
kérdése előtérbe került. A magyar korona is, 
mintha Zürichben, éppen ez ellenőrizhetetlen 
jóvátétcli hirekro egy árnyalattal cl gyengülni 
látszana, bár a magyar tőkeemelésekben való 
külföldi érdelkel (ségek eléggé keresték a ma
gyar koronát a nemzetközi piacokon.

*
Ila ilyen világosan állottak és állanak előt

tünk az elmúlt bét. eseményeinek okai, épp 
oly világosan kell látnunk azokat a tényező
ket, amelyek a megindult haussemorgalinat 
továbbra, is befolyásolni és ir.ínvitani fogják. 
Mindenek előft számolni kell a publikum han
gulatával s ural a kétségtelen lélektani voná
sával. hogy ilyen hirtelen beállott, haussook al
kalmával, élénken emlékezvén a közelmúlt ala
csony áraira, szívesen és gyors elhatározással 
reá'izáIja hasznait,

A tulmohő pénteki vásárlásoknak reakciója 
nem maradhat el s emellett számolnunk kell 
azzal is, hogy a koszi pénzek hirtelen, bá
rom napon belül a háromszorosra, félszáza

lékról másfél százalékra szöktek.
Ha tehát a legközelebbi üzleti időszak prognó

zisát akarjuk fölállítani és felelni akarunk 
arra, amit közlemény link c'éve irtunk, hogy 
t. i. mi lesz a tőzsdén? — igy kell felelnünk:

Az érií'lkpapirók á.rai még mindig alacso
nyak. A megindult emelkedés továbbfejlődése 
átlói függ, hogy n tőzsdei üzlet, számára lesz-c 
elég pénz. Még nem vettük föl a Becsből özönlő 
papirtömegeket és a kontreniint sem látjuk tel
jesen lőszereknek.

Minden átlói függ tehát, elég pénz álbe 
rendelkezésre, mert ámbár emelkedő árak 
mellett a pénz ára is természetszerűen 
emelkedik, mégis pénzh'ány vagy tuldrága 
pénz mellett a megindult hausset. könnyen 

zavarhatják meg a zökkenések.
A szombati magáuiforgalom már kisebb vissza
eséseket mutatott, jeléül annak, hogy IIt nem 
okvetlenül fölrohanó mozgalommal allűr k 
szemben. Annyi bizonyosnak látszik, hogy

az ámlvó emelkedésében lényegesebb vál
tozás nem tesz,

•le viszont kétséges, hogy a fölfelé haladás fo
lyamatában klsebb-nagyobb zökkenések nem 
óllanalk-o be.

A tőzsdének Is, a publikumnak Is egy volna 
kedvező, Xrm túlságos mohóság nem lázas 
rohanás. Biztos és nyugodt árfejlódés. Olyan, 
amely alacsonyra értékelt papírjainknak meg
felel.

X „Bizalommal tekinthetünk a közeljövő elé!“ 
Frcy Kálmán, a budapesti gabona- és érték
tőzsde alelnökc, az értékpapírok sorsáról, a 
termény- és a pénzkérdésről a következőket 
mondotta A Reggel számára:

— A gabonapiacon nem várok lényeges vál
tozásokat. A búza olcsóbbodását teljesen kizárt
nak, tartom, mert a kormány megbízottai és a 
malmok körülbelül másfél hónapja semmit 
sem vásárolnak és a vételek előbb-utóbb esedé
kesek lesznek. Ugyanez áll Ausztriára és Cseh
szlovák iára, ahol a szükséglet hamarosan je
lentkezni fog. Amerikában lényegesn emel
kedtek a búzaárak, de legutóbb lanyhulás 
állt bo. A múlt héten a „Futura" nagyobb 
mennyiségű duplafogós null ás lisztet adott el, 
kiviteli illetékkel együtt 192% koronájával ki
lónként. H'a levonjuk a 65 korona kiviteli il
letéket és a költségekre 7% koronát a határ
állomásig. 120 koronás árat kapunk, holott itt 
Pesten 160 korona egy kiló nullásliszt, ilyen 
árak mellett a vevők nem tudnak maguknak 
semmi hasznot kikalkulálni. Ebből azt követ
keztetem, hogy a búza ára nem fog tulmagasra 
menni, talán eléri a 11.000, 12.000 koronát má
zsánként, de nagyobb fantázia nincs benne.

— Ami a rozsot illeti, lehetetlen, hogy en
nek ára annyira visszamaradjon a búzához ké
pest, 63 koronáról 78 koronára emelkedett ki
lója. A magyar közönség nem szereti a rozs
lisztet. a parasztság egyáltalán nem fogyasztja. 
Rozsból minálunk még gyönge termés esetén 
is fölösleg van. A Nyírség, Szabolcs és Hajdú 
főleg rozstemiő vidékek, a termelés oly nagy, 
hogy nem lehet elzárkózni a kivitel elől. Na
gyon helyes politika volna bizonyos mennyi
séget Ausztria részére szállítani, ahol nagyon 
szeretik a. rozslisztet.

— Az értékpiacon jelentékeny javulás vár
ható. ha Pécsben nem csúsznak le az árfolya
mok. A Béesből ieleözöulő papírokat, nem bír
juk el egy baisse esetén. Bizonyos, hogy érték
páni rjaink nagyon alá. vannak értékelve es az 
úrfolvamok még messze vannak a normális 
határtól. Minden attól függ persze, hogy lesz-e 
elegendő pénz és lombardlhitel. Jelenleg el van 
látva a piac pénzzel, ugy hogy bizalommal te
kinthetünk. a közeljövő elé. A magam részéről 
az irányzat jelentékeny megszilárdulását va
rom.

X A Devizaközponin '-l 2'i millió svájci frank 
értékű valutát igényeltek. A Devizaközpontnúl 
a mu.lt héten igen nagy tételeket vettek 
igénybe. Ennek, amint A Reggel értesül, az 
volna «iz oka, hogy egyes kis- és középbankok 
jelentékeny összegeket bocsátottak klienseik 
rendelkezésére, hogy tekintettel a várható 
konstellációra, idegen fizetési eszközökben való 
szükségletüket, idejében födözhessék. Beava
tott körökből eredő hír szerint a valutaköz- 
pe.nt a váratlanul megnöv^kedett valntaszük- 
ségleteket meg nem engedett művelet éknek 
tulajdonítja és megfelelő intézkedéseket akar 
tenni, hegy ez ellen védekezzék. Az igények e 
héten mogiháladták a 2% millió svájci frankot,

X A ITofherr és Schrantz tőkeemelése. A 
Hofhcrr és Schrantz magyar gépgyármüvek 
rt. (a Hazai Bank érdekeltsége), amelynek 
részvényei kőt hónap előtt nagyon kedvező 
fogadtatásra talállak az értéktőzsdén, alap
tőkéjének emelésére, készül. A Reggel értesü
lése szerint 7:1 arányban 2500 koronával bo
csátja ki az u.i részvényeit. A múlt, évi 40 ko
rona osztalékhoz képest a kétszeresét fizeti

i

X Közgazdaság! hírek. A most elmúlt üzletóvbwn a pesti 
bankok osztalékai 50%-kal nagyobbak lesznek, mint legutol
jára. Ab iparvállalatoknál általában 10li%-oe osztalékcmel- 
kedéare biztosan számíthatóak. — A llaróti aaesa rt. rész
vényei az elmúlt héten 800 karórával emelkedtek. Ennek 
oka a vállalat rekordmórlcgóbcn és rekordosztalékábau 
rejlik. — Ma két, a Vöröst Bank érdekkörébe tartozó u.1 
részvényt vezetnek be a tőzsdére. Az egyik: a Szolnoki 
Metljyazdasdni Ipar és Götfilrézz Itt., amely a Tiszántúl 
egyik legvirágzóbb vállalata, négy keretes fűrésze, malma, 
tésztngyára, stb vans az alaptőkéje 80,000.000 korona, a 
75.000 részvény majoritása fix kezekben. A papirt Hoff- 
mann Gusztáv vezeti be 2500 korona árfolyamon. A másik: 
a Kunoosy-nyomda rt. litográfiái mülntézet és jól fog
lalkoztatott nyomda, amely most, hogy a tömeges nlap- 
tőkcfölemeléfiok miatt rengeteg nj részvényre van szük
ség, éjjel-nappal özemben van. Hozzátartozik a KelZner 
és Mohrlilder litográfiái intézete és könyvnyomdája is. 
A 20.000 részvény kétharmada a Városi Bankban fekszik 
ób legközelebb jelentős tökefölzmelézre kerül a sor. A 
Kunossyt Schuls Gyula és Társa bankbizományos vezeti 
be 8500 korona körüli kurzuson —Popovics Sándor, a Jeyy- 
intézet elnöke egyheti tartózkodásra Zürichbe utazott. — 
A Fogyvergyár még ez évben nagyon jelentékeny alap- 
tőkeemelést hajt végre. — A Magyar-Német Bank meg
szerezte a „Cáetnia" Magyar Vegyiipar Rt. majoritását. 
Ez az Oberschlcslsche Kokswerke alapítása, a legkülönbö
zőbb gyógyszereket gyártja, eok olyat, amelyet Németor
szágban gyártanak. Speciális Jódkészitményeinek már ma 
is nagy piaca van .Jugoszláviában. Magánforgalomban 
érdeklődés van az uj vegyirészvény iránt, amelyet Szász 
vezérigazgató az uj esztendő első hónapjában szándékszik 
a tőzsdére bevezetni. — A bécsi tőzsdén beszélik, hogy a 
Coburg-részvényéket, amelyek mélyen alá vannak érté
kelve, a Wilkowitzer Eioenwerke nagyobb tételekben 
kezdi vásárolni. — A Zabolni jelentős árfolyamnyereségé
nek oka a Hitelbank megegyezése a gróf Mikes-csoport- 
ta). Tőzsdei körökben .«£’ Zabolni további karrierjét jósol
ják, miután a Hitelbank folytatja akcióját. — A Magyar- 
Német-Bank részvényeinek lajstromozását és tőzsdei jegy
zését a tőzsde tanácsa elrendelte. A bankpapírt Helni 
Jaquos vezeti be január 5-én. — A Temesvári Sörgyár Rt. 
(tíz Angol-Magyar Bank érdekkörében) 4,000.000 leiről 
14,000.000 lóira emelte az alaptőkéjét. Ab nj kibocsátású 
részvényekből 10 régire 3 nj részvényt adnak 850 lei lefize
tése ellenében.

X A szóból, a jugoszláv korona és a márka. 
E hét, a meglepetések hete, a nemzetközi deviza
piacon. Nemrég jelentette ki a cseh pénzügy
miniszter a szokni svájci 17-es árfolyamon 
való stabilizálását és ma u. prágai kifizetés 
15.90, nagyon erős árukínálattal. A szokni ha
nyatlásával együtt jár a dinár lemorzsolódása 
is. Zágráb ina 1.35 és ez hat hét óta 50%-os ál
ló! yamsü Ijedősnek felel meg. A lei is gyön
gébben fekszik és éppen ezért a román pénz
ügyminiszter „rendkívül súlyos’* adókat konfe
rál be. A Ruhr-vidék megszállásának terve 
megbukott és ez jó hatással lesz a márkára. A 
hét elején Berlinben 8000 márka volt még a 
dollár, ma 6000-ért kínálják. Az angol font; 
38.000-ről 29.500-ra esett, Budapest. 330-ról, 275-re. 
A márka Newyorkban szombat, este 0.01%-el 
zárult. Itt, említjük meg, hogjr a font és a 
francia frank meglepetésszerü, erős javulást, 
mutat. A font, dráguló tendenciája Anglia 
nemzetközi helyzetének megszilárdulásával 
magyarázható, a frankó a jóvátétel elintézésé
nek békés reményével. A font Ne’.vyorkbaTi 
466-lg, a frank Zürichben 39%-ig emelkedett

Karácsonyt vásár! 
Rendti eladást 

LEFKOVITS MÖR 
solyeniiíruházában, IV, Hajó-ntoa 12—14. (Belváros)

Marquisette 120 crn. széles minden báli 
színben fehér, rózsaszín v. kék, lila, sár
ga, téglaszin, góbiéin v. szürke, fekete 
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Mintdt nem küidíik!^

MAGYAR MOTOR «• GÉPGYÁR 
SZOMBATHELY RT. BUDAPEST.

Gyárt ón raktárról silillt:
□eniln-, nyersolaj- ós szlvógAztuulorokal minden negy^ág- bsn, motoros mugánlárókat, motoros cséplőgépeket, bydrau- likns olajgyártá.ii góyoket, sznlmskatalozókal, kőjáratokat és mindouncmü tuozögazdnságl gópoket
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X Ankét a borról. Most folyik a földmivelés- 
iigyi miniszh riumbau az ankétezés a magyar 
bortermelés és borkereskedelem szomorú hely
zetéről. Ami o tanácskozásokból kiszivárgott, 
máris aggodalmakra ad okot. Az első szembe
tűnő jelenség', hogy nagyatádi Szabó minisz
ter nem volt kiváncsi a kisemberek vélemé
nyére, Pedig talán egyetlen közgazdasági pro
blémánk sincs ugy összeforrva a kisgazda
érdekkel, mini a bortermelők ügye. Lehetetlen, 
hogy obihoz a kérdéshez csak a nagytermelők
nek, nagykereskedőknek, bankérdckeltsóge le
nek legyen szavuk, ellenben a kistermelőket és 
a kiskereskedőket kizárják. Egyes érdekeltek 
persze előhozták a bor szeszelésének és cukro- 
zásának. kérdését és ezt az eljárást jelölik meg 
az egyetlennek, amely a megakadt borforgal
mat újra lendületbe hozza. Mértékadó helyről 
figyelmeztetik A Reggel t arra, hogy az 1908. 
XLVI1. te., amely a borok szeszesitését és cuk- 
rozását megtiltotta, éppen azért hozatott, hogy 
a for.garonrba hozott hamis borok tömege a 
természetes utón termelt borok értékesítését, 
lehetetlenné tette. Az 1908. évi te. inár rész
beni hatályon kívül helyezésének egyetlen 
érve. hogy 'külföldön úgyis hamisítják, bo
rainkat, tehát végezzük ezt el inkább itthon. 
A kérdés e részének különösen a Tokaj hegy
alja szempontjából van óriási jelentősége. Egy 
szerencsétlen megoldás hajdan büszke, most 
tengődő borvidékünket teljesen elpusztítaná, 
Tokaj hcgyalja vidékének, amely oly árván 
maradt ezen a döntő ankéten, a bor az élet
eleme. Ennek a vidéknek bortermő jellegét 
meg kell védelmezni. Hiszen a Tokaj hegyalja 
olyan természeti kinccsel rendelkezik, amelyet 
mindenhol a világon régem folyékony arany
ként értékesít ettek volna. Rubinok földmive- 
Jésiigyi minisztersége alatt a borértékesítéssel 
kapcsolatban súlyos sérelem érte a Tokai hegy
alját. Felszólalásait ridegen el utasították. Mi
után a vidék kénviselői teljesen elhanyagolják 
kerületűik életérdekeit, kötelesség a Tokaj- 
hegvalja kérdését, állandóan a nyilvánosság 
elé hozni.

X Óriási hansse olcró árakkal a Karácsonyi 
Vásáron a Vigadóban.

X Ár. Anifftl-Magyar Bank Rt. hrazpatúsúgn elhatározta, 
hogy* n december 30-ikí közgyűlésen az intézet 230,1)00.000 
korona alaptiikújánek 345,000.900 koronára fölemelését ja
vasolja. Az újonnan ldbonsátandó összes ‘337.500 részvény 
2:1 arányban fog a régi részvényeseknek fölnjánltatni. A 
kibocsátási föltételüket a közgyülós állapítja inog. A kül
földi részvényesekkel történt megállapodás, értelmében « 
banknál érdekelt csoport a re.á cső uj részvényeket teljes 
egészében átveszi.

> Ar. EgyosUlt Budapesti Fővárosi Takarékpénztár köz
gyűlése az intézet uluptökéjélick 45 000 darab 600 korona 
névértékű uj részvény kibocsátása utján 27,000.000 Koroná
ról 54,<>00.000 koronára rnnv! .-H.'-t l.alároztu. Az uj y^zve- 
rlyok cgószbcTi a régi r»‘szv<*nyoscKiiftk njánltntnak ioi. 
Minden régi részvény után egy uj, 1923 Január 1-től osz
talékjogosult részvényt vehotnek át 2200 koronás árfolya
mon. Az elővételi jog e hó 14-től 23-ig.

X A Magyar MezOgazdaságt Hitelintézet Rt. 225,000.000 
korona alaptőkével (50 000 darab részvény ü 4500 korona) 
megalakult. Ár. igazgatóság tagjai: Bekény Zoltán, Bene
dek Zoltán, Péghy Ödön, Elsői' János. Farkas Elemér, 
Góth Jenő, Háry Ágost, Libitft Adolf. Montag Ákos, Mon- 
tag Linót, Nagy Bola (vezérigazgató). Pojnomvích Albert 
gróf. Pap Géza báró. Rzemle Dezt>ő, Visnya Ernő. Az in
tézet Nádor-utca 5 alatti ideiglenes helyiségében működe- 
sét megkezdte,

X A Földhitelbank Rt. december 15-én rendkívüli 
közgyűlést tartott, amelyen dr. Paupera Ferenc alcluok 
clöterjeaztéíérc az alaptőkének 56,000 000 koronáról 
8Í,000.Mü koronára való fölemelését határozta ol. Az uj 
részvények 2500 koronás árban bocsáttatnak ki es minden 
4 darab régi részvény alapján 1 u! részvényre december 
16-tól 23-éig gyakorolható az elővételi jog.

X A Püspöki Uradalmi Bérplnee Rt.. Vön alaptőkéjét 
51,000.000 koronára emelte föl.

X A Magyar Általános Takarékpénztár Rt. közgyüléso 
fölemelte az alaptőkét 100,000 000 koronáról 200,090.000 koro
nára. A részvényesek két régire egy nj részvényt vehet
nek át c hó H-iÜl W-iff 1500 koronás árfolyamon, költség 
fejében 100 korona fizetendő.

X A Zentui és Roskoványl Egyesült Iparvállalatok Rt. 
A részvényeseknek 5:4 arányban 40li koronáért a Magyar 
Leszámítoló Banknál c hó 14—27-ig gyakorolhatják •elő
vételi jogukat.

X A Kunossy Grafikai Mülntézet Rt. részvényeit ma 
vezeti bo a tőzsdére Schulfz és Társa cég. A vállalat, 
amint velünk közük, 1H47 óta áll fönn és 1921-bon a ../a- 
gyár Városi Mánk részvénytársasággá alakította át.

X A Vármegyei Mezőgazdaság) és Iparfejlesztő Rt., 
amelyet a Magyar Városi Bank 1917-ben alapított, beve
zeti részvényeit a tőzsdére. A részvények, amelyeknek ár
folyama a magánforgalomban 2500 korona körül mozgott, 
Hofímann Gusztáv cég utján kerülnek tőzsdei levezetésre. 
A vállalat jelenlegi alaptőkéje 30,600000 korona, amely 
75.000 darab 400 korona névértékű részvényre oszlik.

X A Dávid Károly és Fia dobozára- és falcinczgyár rt. 
közli, hogy ma tartotta Jrkelfalussy '/ollón tilkos taná
csos elnöklete alnlt közgyűlését. Az igazgatóságba vág- 
ujhelyi Ilnfímann Hugó vezér igazgatót fwj) választot
ták be.

X A Foneiére Általános Biztosító Intézet közgyűlése 
alaptőkéjét 20 000 darab 200 korona névértékű uj részvény 
kibocsátásával 6,660.000 koronáról 10,060.000 koronára 
emelte. Az igazgatóság elhatározta, hogy az alaptőkét az 
elhatározott tőkeemelés keretében egyelőre 2,000 000 koro
nával, a,000.000 koronára emeli, 10 000 darab 209 koronás 
uj részvény kibocsátóval. Minden 3 régi részvényre dara
bonként 2500 korona és 60 korona költség ellenében.

Áf t. fí&l&yelfc.
karácsonyi ajándékot .
külön e célra leszállított árban

ti ivat áru hátában 
vásárolhatják
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javítható Gézánál
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Kis cukrá5zöa
Tleltai Jcnii „Kis cttkrászdrtjá“-ban, Budán a 

Két pacsirta-utca 13. szóin alatt, találkozik a 
jwisti asszony az udvarlójával. A találkozás a 
következőképen játszódik 1c:

JANCSI (belép Irmával az utcáról): Jó 
estét...

Mx\SA (kijön a. kasszából, odamegy hozzá
juk): Méltóztatnak parancsolni?

JANCSI íijedten): Kezét csókolom ... ő...
MASA (szigorúan): Méltóztatnak paran

csolni? (Irmához): Kitűnő dolgaink vannak, 
nagyságos asszonyom... A cukrászda igény
telen külseje ne tévessze meg. Elkényeztetett 
ízlésű, előkelő közönség j;> ide... igaz, hogy 
inkább a kora délutáni órákban... Budán va
gy unk, k érém... ( Jan esihoz): M i t. m él tóz
ta tik?

JANCSI (nyel egyet): Igenis, kezét, csóko
lom... (Irmához): Mii iszik nagyságos asszo
nyom? Teát? Csokoládét? Nagyon jó tea van 
itt. a csokoládé is kitűnő...

IRMA: Jaj, ugy sincs annyi időm... mind
járt megyek... akármit.... valami_édességet...

MASA: Braemer-tortát... 
cialitása... dijat nyertünk 
kiálliiáson...

JANCSI: Nagyon jó... a 
legjobb torta. Pesten... izé 
tlapesten... én is kérek...

MAjSA: Igenis, nagyságos ur! (A pulthoz 
megy.)

JANCSI: Nagyságos ur? (Irmához): 
a negyedik Braeiner-torta. Ebből is láthatja, 
milyen jó!

IRMA (idegesen): En egy percig sem murá
itok itt....

JANCSI: Miért? Drága asszonyom, miért?
IRMA: Még kérdezi? Hiszen ebben a cuk

rászdában egy lélek sincs...
JANCSI: Éppen azért, bátorkodtam...
IRMA: Igen? És ha mégis idetéved valami 

ismerős? Akkor halálosan kompromittálva va
gyok. meit az ördög se veszi le rólam, hogy 
elbújtam magával, mert viszonyunk van...

JANCSI: Ki merné magát, meggyanusi- 
tani...

IRMA: Mert ahhoz olyan nagy bátorság 
kell! (Jancsi szólni akar): Pszt... ne beszél
jen ...

MASA (odalép hozzájuk tányérral, sütemény
nyel): Parancsoljon nagyságos asszony...

JANCSI: Most örülni szeretnék annak, hog> 
msura itt van és itt ul mellettem. Úgyis olyan 
ritkán esik meg és sohasem jutok ahhoz, hogy 
megmondjam...

cukrászchuik spe 
vele... a kutya-
Braemer-torta 

Budán... izé Bu-

IRMA: Jaj. Jancsi, ne untasson... ugyi.i 
tudom, mit. akar mondani. Mondjuk, hogy már 
megmondta... Szeret. Jó. No. Mit akar még!

JANCSI: Azt, hogy maga is szeressen. 
IRMA: Ha az olyan könnyen menne! Még ha 

akarnám is. ahogy nem akarom... Mát ráérek 
én? Maga tudja legjobban... az a sok komis- 

zsurok. flörtök... e« 
jó férjem, akihez hii

sió, szahónö, ka lapos nő, 
aztán férjem is van... 
vagyok...

JANCSI: Tudom... <le 
jével szakítana, mindjárt több Időt szén lelhetne 
nekem. Nem kérek lehetetlenséget... akkor 
még mindig marad három flörtje.

IRMA: Maguk 1 élhetetlenek... 
kel szaikitanék, akkor 
másikkal is szakítsak. 
Nem. neim. Mit szólna

JANCSM Az ura?
IRMA: persze. Addig nyugodt, símig négyen 

vannak... Tamilja meg egys*zer s minden
korra, hegy a férj féltékenyíjége az mi varlók 
számának csökkenésével fordított arányban 
iiövekí<zi:k.

JANCSI (óiméikodra): Nohát!
HÍM A: M?n esi
JANCSI: Noha

'kell tudnia eg\-
TOMMY (az v.i 

vusz!
JANCSI: Szerv
IRMA: Jaj. Iá 

dig, amig io-m 
ismeriis...

JANCSI: Ez nem iseiős... ez senki! 
Lá«’dó Tommy!...

JRM \: Az a milliomos.’
.l.ANCSI: Az.
IRMA: fde milliomosok járnak?
JANCSI: Csak a le rí]némább millicmosoik

Hiszen hallotta... elk<'.iyizl(do(í, előkel?) : 
ZÖnvúp;,,,

HíMA: Ez az, akinek Csák Masával van 
szonya ?

JANCSI: Pszt... Ne olyan hai'gnsmi... 1 
szén i>(, van... Most már megmondhatom..

IRMA: Hol?
JANCSI; A kasK-'áhan ül.

minket kiszolgált...
JlíMA (összecsapja a kézé'): Emx-k u minek 

culkr:'i«zdája van? Halbitlan! É- Itt ül? Hl dol
gozik?

JANCSI: Mimii n nap... a burátnöjévcl, nz- 
:'í<1 a kis szőkével...

IRMA: Érdekes! Azt már iiu'loüam, hogy 
cy fisaira.-;Xges asszony Hti kban m m <•<»■' s«n 
tisztct-evges... de hogy egy nem egészen, tisz-

»n*zze, ha egyik flört-

ha az egyik- 
azt követelné, hogy a 
meg :> harmadikkal is. 

hozzá az urain?

Hogy ma mi mindent 
?< ■ asszonyunk!

nuglátja Jancs'i): Szer-

ad-
■ kg.v

vi-
Hi-

Az a nő, aki

tesség’es nő, titokba.n ilyen, tisztességes le
gyen...

JANCSI: Csak Budán, nagyságos asszo
nyom... csak Budán!

IRMA: Szenzációs! Nem is tudtam, hogy ez 
olyan érdekes hely... Hiszen akkor érdemes 
idő járni! Ha én ezt ma este elmesélem a va
csoránál ...

JANCSI: No mit mondt.am? (Halkan beszél
getnek)

M ASA («7fí eddig Tommymii és Habival be
szélgetett, most hangosan): Igen? Küldje csak 
be Braemer urat! Es kérdezze meg a hetest, mi 
x in a kétszáz koronámmal?

IRMA: Nem. igazán nem maradhatok to
vább...

JANCSI: Még öt percig...
IRMA: Nem jeliét. Hiiromnegyed hét, és ne

ki m már félhétikor a Murgit-hidnál kellett 
volna hímem...

JANCSI: Kivel?
IRMA: Úgyis tudja. Kónyáival, ő a hétórai 

ember...
JANtiSl: De maga a hétórai emberrel csak 

nyolckor szokott találkozni.
IR’vlA: Igen, de ma vendégeim vannak, a 

váci órát, fi.Ikilencre mondtam, tehát legkésőb
ben kilcnere otthon kell lennem, hegy féltizkor 
már fogad Ii assa m a vendégeket... különben 
pedig ne kériiezönködjön annyit, hnnem fizes
sen, 1 -i ió !• !< lái.ia és... (b'öl áll.)

A HETES (odakint énekelni kezd);
„Árva vagyok, nincsen senkim4*, stb.
G4? ének hirtelen abbamarad.)
IRMA: Mi volt ez?
JANCSI (zarartan): A hetes... Mosogatás 

közben émk<l...
IRMA (boldogan): Noliút... hogy ez milyen 

elragadó! Ezt. is csak Budán kapja jiz ember... 
Ezt a meghitt, ódon, családvas hangulatot... 
Milyen kedves ez a hely, milyen más a leve
gője, ez olyan Tabán, nem?

JANCSI: Az. Tabán. Levendula. Bteder- 
nie.vt r. Nagyanyáin almárioina.

IRMA: Végre volt egy jó ötlete! Holnap is 
eljövök... Hátha van itt, egy pór régi bútor 
cl;.dó... (Indul.)

JANCSI: Angyal! Angyal! Megengedi, hogy 
< Ikisér.vin?

IRMA: Csak a sarkig. Mit. szólna Kónyái, 
lut meglátná? Már a másik ketítőro is olyan 
1Ó'. ’-env!... (Kifelé indul.)

JÁNOST- Tehát holnap?
IRMA: Fölhivont a. lakáján,.. Vagy Itt...
JANCSI: De korán! (Elmennek az utcai 

ajtón.)
Uellai Jenő.

P/z ma

• • •

I
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pisla,

luitha a H citál-premierről nem is nagyon be
szélhet a kis lapocskájában, mert a megjele
nésénél egy héttel előbb nyomják, mért nem 
szót egy szót sem azokról a kedves kis dol
gokról, amelyek a premier elolt játszódtok le. 
a darab körül?

— Például?
— Például, hogy Hegedűs Gyula. aki mint a 

Sziuészszövetség uj elnöke, rendkívül cl. van 
foglalva szinészügyckkel (a Fővárosi Színház 
engedélyezése is részben neki köszönhető, meri 
ő rilúgosilotla föl a k> reszt én y politika egyik 
léginIranzigensebb egyéniségét, sőt mond
hatni, a keresztény intranzigeneiu élő szobrát 
arról, hogy nem is keresztény érdek egy olyan 
színházat megfojtani, amelynek személyzete 
fWfo-ban keresztény), alig egynéhány próbán 
réti részt. A szereplők — köztük például a lel
kiismeretes Makay Margit — kétségbe voltak 
esve. Heliai azonban, aki a világ legnyugod
tabb szerzői közé tartozik, csak ennyit szóit 
oda csöndesen pipázva, a nyugle.loihkodónnak.:

— Hagyjátok Hegedűst. Olyan ő, mint a jő 
derbyló, a finish-ben majd megfutja a formá
ját. Én — nyugodt vagyok.

— Ez a nyugalom valóban: óriási.
— Söl: a siker sem hozta ki a nyugalmából. 

Amikor egy iró a második és harmadik föl
vonás közben gratulált a kétségtelen, nagy 
sikerhez, Hvitai csak ennyit mondott: „Nem is 
a siker a fontos, hanem az, hogy túl vagyunk 
rajta." A népszerű szerző egyébként, aki imádja 
u kis angol fapipákat, bárminek Heve. darab 
ilyen kis angol fapipál kapott ajándékba tisz
telőitől a premierre...

— Óriási! Most aztán csak legyen elég r.í- 
gott dohánya, is hozzá.

— Tegnap egyébként a Vígszínháznál — 
ahol, részint a Fővárosi Színház nyitási enge
délye miatt, résziül a ..Kis cukrászda" igen 
nagy sikere miatt ■ — mindenkivel madarat le 
bet fogatni, Szomorít Dezső személyes segéd 
kezésc. mellett, kiosztottál: a „Glória" szerepeit. 
Az uj Szomory-darab két nagy női szerepét 
Gombaszögi Frida és Góthné, a férfi főszere
peket; Góth. Tanay, Fenyvessy. Szerénay és Lu
kács játszók. Ma délelőtt le órakor van a da
rab r< ndel kerti próbája a Vígszínház színpadán.

— Óriási. És mikor lesz a premier?
— Arról egyelőre természetesen szé> sem le

het. Ellenben sok szét van arról, hogy lil nmen- 
thai ZőO.oon koronás pályázatot fog kitűzni egy 
Petőfi-darabra, hogy a Vígszínház is méltó 
módon ki vehesse részét a Petö/i-ünnepségekből.

— A V igszinkázban egy kis hölgy állilólag 
nagy karriert csinált. Már tudniillik társa
dalmi karriert. Mit tudnak róla?

— Mindent. A kis hölgy egyike volt a sze
rény szereplők legszerényebbjeinek. Egy szép 
napon a színpad egyik zugában meteorszerürn. 
rövid színpadi szereplése alatt is, észrevette ö' 
egy láte.söves ur, észrevette és meghívta vacso
rára. A kis művésznő elfogadta a meghívást, 
de csak azzal a föltétellel, ha egy kevésbé elő
kelő helyre, mennek, nem lévén elegáns téli
kabátja. Másnap a megbürölt idegen, akinek 
külföldre kellett utaznia, egy csodaszép bun
dát és 2fí darab legnagyobb állam jegyet kül
dött a kis művésznőnek, lu>gy előkelő helyre is 
elmehesseu majd vacsorázni. Azóta a kis mű
vésznő a legelőkelőbb helyeken vacsorázik.

— óriási. Mondják, kérem, mi történi tegnap
előtt este a Belvárosi Kzinházban? Igaz, hogy 
a lárma a nézőtérre is lehallat szőtt?

— Bizony, csúnya kis botrány volt. Somlait 
Artúrnak volt egy k’s vitatkozása a színház 
kitűnő hősnőjével, Titkos Ilonával. Titkos 
játék közben kivett egy ceruzát a Somlay szi- 
varzsebéből s ez a kitűnő művészt állítólag 
annyira zavarba hozta, hogy bélésűit a mon
dókájába. Amikor aztán a függöny lement, a~ 
ideges művész kissé, megfeledkezett magáról 
és olyan hangosan és idegesen kérte Li a dol
got, hogy Titkos szinte, elájult az izgalomtól. 
Btöthyt kellett sürgősen a színházhoz kiválni, 
hogy az ellentéteket elsimítsa az előadás ér
dekében. Alig simultak el azonban az ellen
tétek, Somlay a szabójával veszett össze, ez- 
úttal egy lógó gomb maiét. Kissé tulerösen 
találta aposztrofálni az önérzetes szabót, mert 
a szabó csúnyán megfi lcdkcxe.lt magáról és 
Somlay szemre hány ásai t tcttlcg utasította 
vissza. Valdjívgy azért mégis vége leli az 

egésznél:, lény azonban fiz, hogy a publikum 
is tudomást szerzett a. parázs kis botrányról. 
A Belvárosinál egyébként mindenki örül a 
kedves és tehetséges Simányi Mária nagy si
kerének, aki a „Tüzek" főszerepében, dacára 
annak, hogy Darvas Lili is szép sikert akná
zott ki ebből a szerepből, uj sziliekkel és uj esz
közökkel nj premier sikert szerzett önmagának, 
de nem annak a hazug, ostoba, osztrák ponyvá
it arabnak.

— Óriási. Valami kedves kis pletykát még, 
ha lehel.

— Tudunk egy nagyon kedveset. Lalabár- 
nak. a Király-Színház kedves kómikusándh, 
a kórus szépei Mikulás papjára egy krampuszt 
ajándékoztak. A krampusz virgácsa hajszálak
ból colt fonva, amelyhez mitlden hölgy egy 
szál illatos hajat ajándékozott. Latabárral 
azóta nem lehel bírni. Au recoir.

* A Színház megnyitó előadása. Deák. Gyula, 
„Berzsenyi estéje" cimii színmüvét, mutatta be 
vasárnap délelőtt első újdonságaként az írók 
kísérleti „Színház"-a a Helikon színpadán, A 
szép magyar nyelven .Írott darabot, amely 
szerkezetileg is megállja a helyét, nagy kedv
vel és lelkesedéssel .játszották a színészek, 
akik között, eg.v ni tehetség is akadl: a fősze
replő Könyres-Tótli. Erzsébet, aki csak a be
mulató előtti napon kapta meg a szerepét. A 
többiek között régi ismerősünk a. kedves és ki
tűnő Nagy Margit és Boray Lajos. Szőke Kál
mán rendezte a darabot, a díszleteket Pán Jó
zsef festette.

* Vásárnál) filharmonikus főpróba. Kettős 
kegyeletét rótta le a filharmónia. amidőn a 
háborúban elesett Iliidéi Aladár „Petőfi"-fwÁvn- 
léniáját 1 űzte műsorára. A romantikus haj- 
lam.il zeneszerzőt is áthatja a lángleikii költő 
halálsejtelme: végzetük közössége van ••mii
ben knf'nni csáte'.vr. Gyönyörű zenei teljesít
mény volt Mozart G-dur versenyének, elő
adása. amelyet Dohiifinyi a zongora, mellől ve
zényeli és játékának gráf’úját, finom niiánszait 
a. zenekor összes tagjaira. átvitte. A műsoron 
még Brahms 111. szimfóniája szerepelt. (V. M.)

* Salamon Béla. V.6 a. neve annak a kitűnő komikusnak,
aki néhány éve működik mindössze a 67nnpadon. de aki 
máris elértő az,!, hogy úgy hirdetik, mint a humor 
koronázatlan királyát. Salamon Bélának, az A palló-Kabaré 
kitűnő művészének f>,'’dá,lan köz/. Ilciscgc, sziiivsz.i ős- 
crej-: uj irányokat <zab a l:ab réhunumtak; minden moz 
oiiinla. miuden ezava vidámságot, kacajt jelent. Salamon 
Béla restenként négy helyen .iú-zik és 300.000 koronát 
keres egy hónapban. A ..fiatalok** között, ketsegt’l-anül 
„ az u'óhbi k ’t évben a l^e-iagyobé karriert..

• A Fővánnii Szinltáz megnyitása. Budapest uj operett- 
szinháza amrl.vi t n l'ővia-osi <Irit.unibol ragyogó fé-tiyü 
u.uin. , t r építettek ál. |/:d ken. december w-én nyílik 
i.i<g. .Magjai- szerzők uj <*i»e.rc.itjével avatjuk föl a Fő
váriéi Színházat, auirly <.v\ < udetcs gnz.dagodásíi aniagyar 
k iilt urallak és a r.iagjiir zene <.& éni kiniiver.z.etnek. 
..Olivia hercegnő” a < imc a megnyiféi ujdoiiságiKik, 
am P iték librcttiiiiij.’i is, koi'uonj.stii.ia is nutísze túl az 
oi zág Iv.tár.'iiu már -ok diád tliiiu, sikert ért el <*s leg
utóbb 1'■ ó közön iniilvlikkci. oz .Jvz.ii-l. sir.-dy*' lynl is 
diecö.-éiy.x-t oz.-rezt.-k a magyar né.vtiek. Földes Imre, a 
-v.övegiró. Butf.ykny Ákos, a concszerző é< Bródy Miksa, 
a vvrr.. 1; ’ kölíőjo írták az ..Olivia Imrcognő” t. amelynek 
interpretálására ol.sősorhan a m«iyyar operett kát oly 
nagyszerű kiváléisag.ií nyerték meg. nini. Kosáry Emmyt 
é-s Királv Ernőt, akik mo.i. mar hónapokat saenteltek 
parádés szerejieikitek. Hozzájuk csatlakozik az operett- 
szinpad s7.á mxs kedvelt luiix c zz.o, igy Vigli Manci, aki
nek lugiifédib a \ igsz.inbá-z.bmi tíip-olt.:k. Sarkadi Aladár, 

img.vo/.erű komikii.-, Halma}- Tibor, aki tüneményes 
tánctud;,sával ejt mindenkit, bámulatba, az. elegáns es 
jóhanzu Kompéithy Gyula, Kíirthy Sári, aki most tér át 
az, operettkóiniliák .szerepkörébe, a jólininorn Kadócz. Sán
dor. N’ngv izxiniu kórt i és Itt tagu zmtrkar egészítik ki 
na együttest, amelyet vincze Zzígmond karnagy vezényel. 
Faragó Géza tervei után ké.-zHlíok a jelmezek és Málnai 
Bé-űl tervezte a dísz,leteket, am-lyeli csillogó keretei l< ;z. 
nek az. „Olivia hercegnő“-n.ck. Az ujdoneúg előké«ziils»tcit 
már befejezték és mo-l már a főpróbákat tartják. 'Popol- 
m >l Dezső igazgató és l’erenczy Frigyes főrendező vozo- 
téíDvel. I’énleken meglesz a megnyitó diszmlőadás. A 
hgyok árusítását kedden l.ez.dik meg. mégpedig egyszerre 
az. el-x'i li> clőrvlásra. A bemutatóclöndiis jegyei mát- el
fogytuk.

‘ A Magyar Színház e héten a kivételes sikerű Moleár- 
dariibol, ni ..Égi és földi evz.es—lmot“ hétfőn, kedden, csü
törtökön pénteken, vasáruul) délután !a3 órakor, esti 
bi-ly«rnk!.«l. karú-sony első ír.pjrtn, hétfőn este, továbbá 
másodl’. napién, kedden v-te adják a Magyar Szitniuzbnn. 
HxerdúJi „A névtelen a-o'/*’ korill njból ozuirn P. 
Márkus Kmlli.-> vemh-gi’ölii-'it- zom laton i ..(Írét chen** 
i . i; les/. i.^ik r v i u inp <■ ,(e. nincs elő idus.
Ka. úos-C/uy első napiéi1, li tlo’l deliiiiiu ,,A kis Jot'd 
kertit i • nud l’,vi e. » órakor, m rs-kelt h< lyarakkul, kara-
< m:o ti.apjiiii. kedden delulái' njbol „A m-vtr-len
a. s.ony-* megy P. Muri, m l’-niliúval. 3 órakor, rendes 
ceti litlyártik melleit.

‘ A Városi Színház, v/Jtozalo- opiwműsorán ma a 
Baja •..ók” ös ..P.-.i-aeetb.s- iih kedden „Pillangó ki«- 
«zon'‘*. sz f iait Sírim • gyönyörű Jinziitlas „Cigány-

b. ti-ó*-’i.t. e. iito.-tökön ..I nmtf', Aiiuiln Adlm- Adelina es 
Kálmán O-tz.k.-tr vendéglőnél t-vei. iivtl'őil, karácson} c.So 
napján -i.-I ilati „itoffmann nie ’i”. kedden este n „Btivos 
vi ilir z** hZ.er.'pei. Kedd m délnl -in a „llnjruza b< >■<*<-ge
< p<fetto kerül j.7.inre l’etrá > Sári. Tisza Karola, Sziklai, 
bzcutuiiinilj i, t'úbov Eruv és Ilvrti föllétrtévej.

A EelyíirosJ Színház, karácsonyi hete a n-udkivüli 
xijicru „Kekszükül rvoleudik .felesége** jegyébon fog 
Hdulyiu. A jtumiMtH vigjüiékot Ji; tfön, kedden, szerdán, 
jn ntokeu, szonib ifon és kará<-.sony olnő napján, hétfőn 

val.imiitl 1.;: rúcsouy má napján, kedden délután mi
jük,_ 3 orukor, rendes e.sti íi el vára lekül. ('.iit ".i-tökön es 
karácsony másiiai>jiiu, keddi.-n este a szei zúcios .,'J'iizck*‘-el 
.sniétlik. niost vasárnap déíutiin 3 órakor és jövő vasár
nap délután Jz3 órakor, m<\rséJ>elt helyárnk mellett. 
"0 gazdag lány*‘-t_ játszik, jövő vasi'n uap, karácsony 
előestéjén, nincs előadás, karácsony első napján, hétfőn 
ihd'uUin pedig „A buta ember*' ui<gy, 3 órakor, mérsékelt 
helyárukkal.

• A Vígszínház, karácsony! hetét „A kis cukrászda” 
dominálja. Csütörtökön é« karácsony hétfőién este 
„A csábi tói'*, t játszák. a többi est Heliai Jenő uj víg
játékét-. (Csütörtökön délután adják először r.z idei kará
csonyi látványosságot, „A huncut kéményseprő” t.

• Petőfl-ünnej) a Benals8ance-Szlnhi7,ban. December 
24 én, vasárnap délután ká4 órakor lesz, amikor is színre 
korül N.vúry Andor „Egy karácsony est a nagy magyar 
télben*’ eimii, csodálutosun poétikiis karácsonyi játéka, 
amelyet a Magyar Nemz.eti Szövetség rcndezésélwn Júsrzai 
Marival az, élén a Nemzeti Színház, művészei a-inak elő. 
Ágh Erz.. i Petőli-versekel szaval. Toronyi Gyula, az. 
Operaház, tagju Pciő'i-dalokat énekel. Farkas Sáitdo- 
hírlapíró „Vonások Petőfi vallásos lel leméhez” cini alatt 
lulolvusást tart. Jiér.zdetes műsor a falragaszokon. Jegyek 
a sz.inház. péuztárúnúl válthalók.
' A „Mandarin” és „Morfium” a RenaissaneoSzinliáz 

jövő heti műsorának esemémy:-. A „Morfium”, amely 50-ik 
előudáya küszöbén áll, a szombati re.prizou oly döntő 
sikert aratott Cscrtos Gyulával és •Koinjáthy Máriával, 
hogy jóidéig dominálja ismét a ezinház műsorát. A 
„Mandarin” Csortos Gyula feledhetetlen alakításában 
pénteken kerül elii.sz.0r színre. A. kínai iúj-gy.i darabot 
szombaton ős a karácsonyi ünnepekben is megismétlik. 
Előadások 9 órakor.

• A „Bolond Istók” bemutatója. A Városi Színház új
donságának, a „Bolond Jstóf’-nuk eiőkcsz.ületei annyira 
előrohahuh-ak, hogy a darab bemutatóját is kitűzte már 
az igazgatóság, mégpedig c hó 22-ére, a jövő hét pént'd ■ 
jé.re. Nagy diadalra számíthat, a mulatságos szövegű da
rabban Szabados Béla igaz, magyar muzíikáj/i. amelyet 
Sa<s J'kie vers-eira irt s amely bizonyára csakhamar áíla- 
láuosíin népszarü lesz.

• Az Andrássy-nti Színház karácsonya. A. rendkívüli 
sikerii uj műsor: .,A. ferencvárosi angyal”, „A gong”, 
„Boszorkánykonyha”, „Vlzpróba”, .stb. iniudeu este szilire 
ki.riil a jövő héten az. Andrássy-iiti Szánházban. ugyti'iez.t 
j.it?.-zúk mo:t vasárnap délután, V4 órakor, jövő vasárnap 
délután 3 órakor, karácsony első és második napjának 
uélutúiiján 1 I órakor. u:.:rsókeit helyű rákkal. Vasárun',, 
karácsony előestéjén, nincs előadás. Mind a két karácsony 
napján este ugyancsak ez.t a miisort játrz.ák, mindannyi
szor a bemutató nagysikerű szereplőivel.

‘ A nagysikerű „Hajadéi*” előadásai folyta hálnak ez. :i 
a héten a Király-Színházban. A kitűnő Kálinán-oi> i-.’l.l 
minden este azinrekerül, a bemutató kitűnő szerep tőivel. 
Vasárnap ugyaucsak „A hajadér“-t játszók, órai kéz 
dotte). esti helyárekkal. Vasárnap este, karácsony elő- 
estéjén, aines előadás. Karócsotiy mind a két napián, 
hétfőn este és kedden este szintén „A bajadér** van mű 
ixnxm. (csütörtökönt dcee-mber 3Í-ón. délután a Rákosi 
iskola növendékei vizsgáznak „A csárdüskirályné** című 
operettbeu, 3 órai kezdettel, rendkívül mérsékelt, hely 
árak mellett. Karácsony első napján, hétfőn délután .a 
..Húrom u. tánc”, mástxiik napján, kedden délután ,.OfT''n 
imch” vnn műsoron. 3 órakor, mérsékelt helyárnkkal.

• „Szép Heléna” minden este. Az 50-ik előadása küszöbén 
álló „Szép Heléna” minden este 6zinrekerül a jövő heten 
ie, Mtlumint jövő vaAárnap délután li3 órakor, esti heij 
árukkal, a Blahn biíjza-Sz.inliúzban, miniiannyiszxir Péeby 
Erzsivel a címszerepben. Vasárnap, karácsony előestéjén, 
nincs előadás.AVgyonezt ismétlik mind a két karácsony 
osto is. Most ” tsáruap és karácsony másnapján, kedden 
délután a „Fi-Fi”, karácsony első napján, hétfőn délntán 
a „bili bárónő” ven műsoron. 3 órakor, mérsékelt hely
árakkal.

• Nagy Endre kabaréja (V, Mérleg-utca 2. Telefon: 
35—45) minden esto pont. 9 órakor kezdi előadásait.

• A Rózeahegyl Kálmán vezetése alatt álló Emkc-pince 
elérti* iiO-lk jubiláris előadását. E kiváló és népi-zerű 
kabaré jelenlegi műsora iránt, a közönség körében igen 
nagy az érdekh'kléw. Föllép esténként a kabaré kitűnő 
gárdája: Kcmlé,»sy Emma, .*> volt Ncp.-zinJiáz, inüvé«znőj,*, 
aki Veres-. Károly zenekarának kíséretéivel magyar nóta 
kai i'-nekel, továbbá dr. F.rmczy Gyula zeneszerző, ;.ki 
saját szerzeményű dalait énekli és kiséri. Kondor Ibi. 
Mczey flonka. Pál Piroska, Békefi Tiáézló. Kővári Gyula, 
Turáűyi Alajos. Gabányi László, Sinay István vs 
László nagyszerű magánszúmokkái és tréfákkal. Ezenkívül 
még eay (Írd"késnék ígérkező száminál bővül a műsor, 
ifj. Békefi István „Égi baja.lér é-s földi szerelem** eiinii 
paréxliájával. amelyben föl! *p tőid) jele-, miivész, niiivvíznő 
és Szász ll-'i. Az előadás kezdete 1‘jll órakor; ív.hidc'i 
vasárnap délután 5 órai kezdettel müvészdélután a teljes 
esti műsorral.

• A P;i!lace-K.*ibaré nj műsora változatlanul táblás, házat, 
vonz. A rengeteg kitűnő nuigánszáma s a szellemis éys 
villan! kis darabok, am'lyek miiül Harmath Imre írói 
ötlctességét és Heténvi-Hehllberg Albert zenei invenció, 
ját dicsérik, olyan falrcngető sikert hoznak estéről-csíére, 
szerzőknek, ,-ziüháznak és szereplőknek, hogy a közönség 
köréiben egyöntetűen a Pallaee-Kabarét tartják a leg
kellemesebb. a legnívósabb és — legolcsóbb szórakozó
helynek.

• Az Intim-Kabaré jxmipás decemberi műsorát mindenki 
dics -ri. A g y c r in e k e 1 ő a d A s o k ■— uninden kedd, 
csütörtök és szombat délután — e kedves színpadon szen
zációsak. Jegyekről ajánlatos előre gondoskodni.

H/l0T.iköi[eminyek
T A Corvin-Szinház nagy masterfilmje s 

„0ofinnoipoli8“ iiflipró-l-naipra fokozódó sikerrel 
kerül ib emui tatásra. Érdok fewzBö, fordulatok
ban gazdag esckikiinéiiyo, kitűnő rendezés, mii 
vészi .játék egyaránt lebilincselik a közönség 
figyolméít. Kitűnő amerikai burlesakck. „A 
lekvárkirály“. a kiváló Sheffvl és „A faluéi 
legény a nagyvárosi)anw egészítik ki a nagy
szerű műsort.

+ A Kamara szombati bemutatóján zsúfolt 
ház gyönyörködött a legnjalbh Patlié-szun- 
zúció sikeréiben. ..A Horogja.**, amelynek to- 
szereipét Severin Mars alakítja, osztatlan 
tetszéssel találkozott s ngy a művészi rende
zés, mint a .gyönyörű fotográfiák beigazolták 
ismét a franciák magas nívón álló filmgyártási 
kultnrájfiK V’atty ós Chaplin egyiiBes l.illéftése 
a „Két jómadár“ cimii burleszkben, viharos 
tetszést, aratott. Előadások: 4. 6, 8, 10 órakor.

+ „Mzren egy ellen” n Renalssnncr-mo-.’.lbnn frcueíikiw 
sikert aratott, a szcnlmli premieren. A grandiózua 
Mac.iote trilógia mindháro n része együtt, egy előn l.i-ib.-in 
kerül Isjuiutatuaru luiudcu mp iíé éí Üli órakor.

lcdkcxe.lt
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A MAFC országos oszoversenye
Rudas uszöcsarnok. 2000 néz$

„Zsúfolt ház" előtt rendezte a Műegyetemi 
Athlctlkai és Football Club országos úszó ver
senyét, amelynek programját 'a verseny ren
dezősége még ki is bővítette, úgy hogy a küz
delmeikben gazdag versenyek mindvégig lekö
tötték a megjelent sportbarátok impozáns 
nagy táborának figyelmét. Nagyszámú induló, 
nivós küzdelmek és kifogástalan rendezés adott 

a követ-értéket a MAFC versenyének, amely 
(kező eredménnyel végződött:

I. Kezdők versenye 80 méter: 1. 
(Egri Move) 1 perc. 2. Bárány. 
(Egri Move).

II. 800 méteres főverseny (József kir. herceg 
vándordíjáért. Védő 1921-ben Eperjessy Béla 
Move BSE): 1. Eperjessy Béla (Move BSE) 11 
p. 17 mp. 2. Mikey (SZÁK). 3. Páhok (MŰÉ). 
Biztos fölénnyel nyerve.

III. 100 m. főverseny: 1. Hay Pál
1 p. 06 mp. 2. Gáborffy Antal (NSC). 
János (FTC).

IV. 200 m. ifjúsági gyorsuszás: ____
László (BKAC) 2 p. 44.6 mp. 2. Ilulmaun (Sze
gedi UE).

V. 100 m. hátuszás: 1. Barta Károly (NSC)
1 p. 19.6 mp. 2. Gáborffy. 3. Wenk (FTC). A nap 
egyik legszebb versenye. ,

VL 5X40 m. gyorsuszó staféta; 1. MAFC csa
pata (Kenyery, dr. Beleznay, Hay, Maciién). 2. 
III. kér. 3/ MAC.

VII. 80 m. gyorsuszás, előnyverseny: 1. Szieg
ritz (Egri Move) 1 p. 01 mp. 2. Bárány. 3. Asz
talos.

3.
Sziegritz 
Pistyán

(MAFC)
3. Wenk

1. Bőnk

VIII. 80 m. ‘mellúszás, előny verseny: 1. Fü- 
zessy Árpád (MTE) 1 p. 15.6 mp. 2. Tabán. 3. 
Bl-um (MTE).

IX. 100 m. mellúszás: 1. Sípos Márton (MAFC) 
1 p. 19.4 mp. 2. Csillag Oszkár (BKAC). 3. 
Weisz (VÁC).

X. 80 m. hátuszás, előnyverseny: 1. Zsotár 
Bertalan (Szegedi UE) 1 p. 12 mp. 2. Litvay 
(BKAC). 3. Nádler (VÁC).

XI. Vidékiek versenye 80 m.: 1. Mikey (Sze
gedi AK) 56 mp. 2. Zsótér (SzUE).

XII. 4/(40 m. junior vegyes staféta: 1. MAFC 
(Lehoczky, Iglói, Dékány, Virányi). 2. III. kér. 
3. MAC.

XIII. íXw w. vegyes staféta (Futúra ván
dordíj): 1. MAFC (Sípos, Seress, Kenyery I., 
Hay) 2. p. 58 mp. 2. NSC. 3. VÁC. (Barta a 
második fordulónál vizet nyelt és igy leállt.)

XIV. ..4 hölgyek versenyében 80 m.: 1. Krasz- 
ner Kató 1 p. 21 mp. 2. Wagner Olga.

A lovag Kronberg József vándordíját 9 pont
tal a MAFC nyerte. A Bémy Károly-vándor- 
dij győztese Gábor ffy (NSC).

A Knapp MiKsa-vándordijat az MTK 
nyerte

MTK II—BTC 112:0(1: 0).
A pár óv előtti spanyoljárványbnn tragikusan elhunyt. 

Knapp Miksa, az MTK-mik volt szimpatikus kapusa em- 
lékéro alapított gyönyörű vándordíj az idén került ki
írásra és a mai döntő küzdelemben az alupiló egyesület, 
az MTK nyerte meg első Ízben.

A döntő mérkőzés méltó volt a klasszikus díjhoz. Az 
MTK és a IITC a lehető legerősebb összeüllitásban vette 
föl a küzdelmet s mindvégig nivós és faár játék köretében 
küzdöttek egymás ellen. Az MTK lapos passzjátékkal dol
gozott, a BTC pedig kirohanásokkal kísérletezett és nem 
egyszer veszedelmes lövésekkel fejezték bo akciójukat, 
amelyek kivédésében 1‘lallkő jeleskedett. Ugyancsak ki 
tűnő védést produkált Henkc. is. A győztes, csapat góljait 
Somogyi rúgta. Szépen játszottak az MTK-ból még S’en- 
k.c.ij /., ffyul II., Uraim II. és Okos, mig a BTC-ből Takáts 
és’ TAcslcá teljes elismerést érdemelnek. — Schissler biró 
kitünően vezette a mérkőzést.

& SZŐ!
SZÖVET 
VÁSZON 

XANAVÁSZ

«

Futball

— Sportférfiak .Tokos Sándor sírjánál. A tragikus körül
mények között elhunyt. Jeges Sándor, kiváló fcportujsúg- 
irónak frissen hántolt sírjánál vasárrap délután kegye- 
letes aktusra gyűlt össze az újságírók és ej>ortl>anátok 
egy csoportja, hogy a magyar sporthirlapirás úttörő har
cosának kegyeletét lerója. A szép számban egybogyiilt 
közönség előtt a magyar sporttársaxlaiom és újságírás 
nevében yf Rengd munkatársa, Gorhárd József ornlél:ezett 
meg rövid beszédben, amelyben méltatta az elhunyt ki
váló érdemeit.

6
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Ba§n©k5 itóktMssk
NSC—VIT. kér. SC 2:1 (1:1).

Kukáid, az NSC játékosát megszűrtük.
_ Az első félidőben változaton játék folyU A VII. kér. 

SC érte el a vezető gólt, amelyet az NSC Wsiros beadásá
ból, Kovács (VII. k< r. SC) hátvéd „közreműködésével** 
egyenlített ki. Az öngól után az NSQ még ebben a fél
időben újabb gólt ért el — éppen a lefuvús pillanatában
— és ezért a biró érvénytelenítette. — A második félidő 
15-ik percében Spitzer pauszából Társán védhetett miül 
lőtte n döntő gólt, amely után a VIT. kér. SC „beleícküdt** 
a játékba. Ettől a perctől kezdve valóságos harctérré 
változott a pólya. Egyik durvaság a másikat követte, 
úgy hogy rövid idő alatt három NSC- és két VII. kér. SC- 
játékost állított ki a biró.

Olyan izzóvá vált a hangulat, liogy csuk a rendőrség 
jelenléte akadályozta meg azt, hogy a pályán ki ne tör- 
.'ön a botrány. A meccs végeztével azonban — amikor n 
rendőri kirendeltség elvonni! — a hazatérő győztes csapat 
tagjait az ute.án megtámadták és egyik játékosukat. 
Kukád összeboxolták és megszűrtük, úgy hogy orvosi 
.segítségre szorult. Állítólag Brenncr és Bullák nevű VII. 
kér. SC-tagok voltak a támadó csoport vezetői.

BEAC-,.33“ FC 2:1 (1:1).
A TI. osztályú bajnokság legfontosabb mérkőzésében az 

egyetemisták diadalmaskodtak. A mindvégig fair játéka 
bán a „33“-asok lőttek a vezető gólt A'onrícsi révén, 
amelyet Marczinkő védelmi hibából egyenlített ki. Búr 
azután a ..3:“‘-asok döntő fölénybe kerülnek, n szívósan 
védekező. BEAC ellen még csak egy kapufát tudtak lőni.
— A második félidőben a jobb lutb.illt játszó budaiak 
kekkjei nagyon előre, merészkedtek és egy alkalommal 
Erhardt lofutia.őkot és a kitörő Zsák mellett a döntő gólt 
rúgja. A BEAC most igyekszik az eredményt megtartani, 
amely sikerül is. bar a ,,83"-nsok sorozatos támadásai 
nem egyszer hozták veszedelmes helyzetbe a kapujukat.

Postás—TTC 4:2 (0 :0).
A győztes csapat csatársora és Rd.ro centerhal/ vezet

ték a postásokat a győzelemre. A TTC-ből, — am< ly külö
nösen az I. félidőben mutatkozott méltó ellenfélnek —, 
Gombkötő, Győri és llöffingcr váltak ki.

Egyéb eredmények:
II. osztály: BAK—RTK 4:1, BTK—Törekvés 2:1, 

Iparos—EMTK 0:0.
III. osztály: KTE-MAV. GSK 1:0, TLK—TSC 

Vérbalom— Droffnisták 1:0. Fér. Vasutas—MTE
1. kér. SC-BBVV 1:0, BSC-OSC 1:1.

A II. osztályú bajnokság óién az UTSE áll 24 ponttal,
2. BEAC 22 p., 3. „33“ FC 22 p., 4. Ékszerész 21 p. Ilyen 
nagyszerű együttes még sohasem szerepelt a II. osztály
ban. A tavaszi forduló — különösen annak finisbe — 
rendkívül izgalmasnak Ígérkezik. — A lista végén a 
VII. SC-ot látjuk. 4 egységgel.

A III. Kér. TVE boxversenye
Gyér látogatott Síig mellett folyt lo a III. ke

rületiek nemzetközi versenye — külföldiek 
nélkül. A nyújtott, sport alacsony nívón moz
gott, amelyet a gyönge rendezés csak súlyos
bított. A versenyen a „kizárt" Lapterjesztők is 
indultak.

Részletes ered meny:
J. Légsuly: 1. Adler Zsigmond (TIT. kér.).
If. Bantamsuly: 1 Szauer Béla (III. kor.), 

2. Záborszky Aladár (ITT. kor.).
III. Könnyüsuly: 1. Hutterer Ferenc (KAC), 

2. Villányi Ferenc (III. kér.). Megérdemelt győ
zelem.

IV. Veltersuly: 1. Maflryar László (FTC), 
2. Gyimóthy József — diszkvalifikálva.

V. Klsnehézsuly: 1. Szabó Ede (III. kor.), 
2. Lendvai Jenő (FTC) a 2. menetben knock- 
au tolva.

Az osztrákok helyett, a Lapterjesztőktől Máté 
győzött Palló (MAFC) ellen, aki már az első 
menet, végén föladta a harcot. A Himmelbaucr 
(Lapterj.)—Jakab (III. kér.) exhibition-meccs 
nivós sportot nyújtott.

Francia 
velour 
3680 

K-tól

140 cm. sz. 
férfi gyapjú

szövet 

2100
K-tól

Dupla széles 
csíkos 

aljkelme 

1480 
K-tól

Mosott Kézi azsur Divat-
cluffon nőigarnitura mosók ;

375 2550 475
- K-tól K-tól K-tól

Hua-

1 : 1. 
2 : 0,

A FTC ifjúsági birKozóversenye
Légsuly: 1. 

pcssy László 
(Vasas).

Pehelysúly:
Fiseher Komról 
(MTE). 4. Sagát Pál (MTE).

Könyüsuly: 1. Németh József (MÁV. GSK). 
2. Horovicz Lajos (MÁV. GSK). 3. Buzora 
György (FTC). 4. Bognár Sándor (FTC).

Kisközépsuly: 1. Nagy Lajos (Vasas). 2. Tíb- 
ritzky János (Ceglédi Move). 3. Deli József 
(FTC).

Nagjfiiözépsuly: 1. Akótzy Géza (Vasas).*

Balázs Ernő (Törekvés). 2. Sze- 
(Törekvés). 3. Fehér József

1. Petermann Antal (MTE). 2. 
(ITuso«). 3. Debrctey Gyula

Maradékok nagy választékban
csak VISs KiréBsf-wtca 7

gumisatok a cipőit tai*t'&saS»bá. 
és eiegdctsabbíi teszt

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós. 
Kiadja a Reggel Lapkiadó Rt.

Világosság könyvnyomda rt., Budapest Vili, Conti utca 4. 
.Mimaki igazgató: Dcntsch D.

Ciub-Garage
1. IX, Köztelek-utca 4. Tel. 135-69 és 

.1. 139-78,
2. IV. Mária Valérla-u. 3. Tol. 189-25
3. VII, Kertósz-n. 42-44 (építés alatt)
<3 a ragé elzárható bovtoitkal, 

JnvitóinUhely.

Bőrautóh éjjel-nappal.

I ?®7SS"!’ Rendkívüli occasio! 25-3O°/o olcsóbbodás i 
| 1$önismerten legelsőrendii és páratlanul álló választékú angol és egyéb 
I tiszta gyapjúszövet raktárunkban fölhalmozódott maracféÁoliat (1 — 4 

.. .........."'/o |(ai olcsöübanárusHjulc ÓS„X1 
^(ÍRZ8<!ífS'c^ alkalmat nyújtunk n. b. vevőinknek arra, hogy szükség- 

sngol gyapIu»aVet.k kereskedése lclukcl............................................... '.“adá‘á"l’l‘n' elarh’‘Ö "

Budapest ív, Vaci-utca 25. Telefon 14—73 h Vigadóban íenö karácsonyi vásárra is kiterjesztettük. 
Ezen rclllfaivtili árusítás köretében uZ összes raktáron lévíl árukat — még a IO||- Eludásra kerülnek: Angol k8mgarn,chevloL6shomospunG’ö|iöny,téiikabót,bundaáthuzat, 
újabban érkezetteket is - íetöStt áFcai pu.eiü, i“9k,,'vá|8aJ^a''éu^p)áldok1 Tag”1' vuL' flóYbíín

a ^rahiníil mintenyy 20-30% kai oicsóöbanárusítjuk
WL. J XíKMk Km rína


