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Seyboíd detektivWiügyelő a bajor őrmester 
Ma dönt az igazságdgyminiszteri értekezlet 

a vád minősítéséről
C / Reggel tudósítójától.) Szombat este az 

iajzságügyminiszJeriiimban összeült a jog- 
t u ósoknak egy díszes társasága, hogy konzí
liumul, tartsanak az ülőin-féle lázadási bűn
ügy fölült. Órákon át. tartó tüzetes és alapos 
megbeszélés után nem sikerült megállapítani 
a helyes diagnózist és a jogtudósok: értekez
lete azt határozta, hogy

■t helyes minősítés megállapításához még 
tanuk meghallgatása szükséges.

A; a nagy 1 itokzatoSbág, amellyel felsőbb 
rendelkezés folytán ezt az ügyet kezelik; több 
írt.iLot min hozott nyilvánosságra és igy nem 
közölhették a lapok azt sem. hogy mire von 
súg sziiks-'g az 1 luiu-iigy bizonyitósi anya
gához. A Rangéi munkatársa utánajárt e do
lognak és megállapította, hogy a szombat esti 
miniszteri szak tanácskozás Döhmel Frigyes 
gyanúsított szerepét nem látta még teljesen 
tisztázottnak és ennek megvilágítása érdeké
ben tartotta szükségesnek, hogy újabb tanu
kat hallgasson ki az ügyészség. Megállnpifot- 
tiik azt is, hogy a miniszteri értekezlet, név- 
szerint megjelölte azokat a tanukat, akiknek 
ki; .- Ugatását az ügyészségnek meghagyta.

Xégy tanúról van szó: Rakovszky Jván bel
ügyminiszterről. Pakots József nemzetgyű
lési képviselőről, Seybohl Vilmos detektív-

fíakorszky Iván belügyminiszteri, ,-zonibuton 
haiji.-atták ki. \ belügyminiszter kijelentette, 
bog.' Döhmel Frigyest előszói*  ő hallgatta, ki és 
a bajor fiatalember vallomásáról jegyzői öu5 
vet vett föl. Azok a komoly tényállítások, ame 
'vek Döhmel részéről elhangzottak, arra, iudi- 
tot.lak. hogy a. legteljesebb rendőri kivizsgálást, 
rendelje el ebben az ügyben. Ezzel egyidejűleg 
nyomozást indított az összes szervezeteknél, he
lyesebben magánosoknál levő fegyverek be- 
szolgál tiltására is. Ebben az időben szigorú ha- 
’es.ifi meghagyás ment ki az úgynevezett ál- 
kmi biztonsági megbízol lakhoz és egyéb fél
legális szervezetekhez, az esetleg náluk levő 
fegyverek beszolgáltatáséra.

Mindenütt eleget (ettek a miniszteri pa
rancsnak, csupán a Szemere Kör tagjai 
vonakodtak a náluk levő ezer fegyvert be- 
szolgáltatni. A belügyminiszter csak a leg
nagyobb fenyegetések árán tudta a fegj- 

verőket visszakapni.
A miniszter továbbá teljes es részletes löl- 

vilu-..lositássaI szolgált, a nyomozás irányitá- 
sai’a \ onatkozólag,

Seybold, mint bajor őrmester.
Scybold fletektivíolügyclö, a preventív c.-o- 

noif vezetője, aki jól bőszéi néniéiül, bízatott 
nieg azzal, hogy mint, bajor őrmester vegyül
jön az, Ijl sin Szemére Dobnia társ 1 ::gba es 
hallgassa ki tanácskozásaikat, ellenőrizze ke-
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felügyelőről és Vázsonyi Jánosról, Vá- 
zsonyi Vilmos fiáról.

Arról is beszámolhatunk, hogy
az ügyészség szombat délután és vasárnap 
délben már mind a négy tanút kihallgatta, 

akik részletes vallomást tettek dr. Mészner 
Tivadar referens ügyész előtt és igy az igaz
ságügyminiszternél ma délelőtt már ujból ősz- 
szcül a kiváló jogtudósok áeropágja, hogy 
U Iáin éleiig gében döntést hozzon. Múltbeli szá- 
munk^du hosszabb cikkben beszámoltunk ar
ról. Döhmel Frigyes mily módon Jelezte
Ír UkraRk .-zö, étkezését. Szenjeréók bajor szö
vetségese már augusztus végén elárulta haj
társait, mert Vázsonyi. Vilmosnak tudtára, 
adta, hogy milyen veszély fenyegeti a kor
mányt, a. fővárost. Vázsonyi és sok más poli
tikus személyét. Döhmel úgy kereste föl Vá- 
zsonyit, mint aki egész valójában megrendült 
azoktól a borzalmaktól, amelyeket itt. rendezni, 
akarnak. Biinbánatot mutatva, fedte föl az 
l Iáin—-Szemere—Bobula-szövetség terveit a. 
legapróbb részletes; éggel. Vázsonyi, aki épjien 
üdülés céljából több hétre Meránba utazni ké
szült, Kakovszky Iván belügyminiszter elé ál
lította a bajort, ezt. követőleg el is utazóit Me
rőn!;.i és ismeretes az a nyilatkozata, hogy sem 
közvetve, sem közvetlenül ebben az ügyben 
senkivel nem érintkezett.

: zulódésoiket. Seyboldot Döhmel mutatta be 
a társaságnak és ezek be is estek neki.

Szí-more részletesen beavatta a detektív- 
föiiig.vpJőt a puccs titkaiba, a rajtaütés 
részleteibe s a főváros megszállási tervébe.

E k t kihallgatás aktáit már szombaton le 
zárták. Vasárnap délelőtt

Pakots József
nemzetgyűlési képviselő jelent meg Meszner 
ügyész előtt. Dölunel vallomása szerint Pakots 
képviselővel is közölte a készülő puccstervet. 
Pakots elmondotta, hogy október végén tele
fonon fölhívta \ ázsonyi János és közölte vele, 
hogy egy bajor fiatalember járt, nála az ügy
védi irodában, aki éde.apját kereste, majd, 
nem találván, vele közölte, hogy apja élete 
veszedelemben forog. A bajor Döhmel Frigyes 
■roll, aki előadta, bogyón,/7«'r.wz. az Ulain— 
Szemere—Robula-társaság, /istát készítettek a 
kormány több tagja és a liberális ellenzék és 
szocláldt mokrala párt képviselő tagjainak. láb 
alól való altételére. ,,Au< h lhr llerv Vater 
soll bescjíigt v.érden" mondotta Döhmel a 
fiatéi Vázsonyiniik. E súlyos és konkrét infor
mációkat l’akols köt<dosségszcrü'?n az illetékes 
helyek tudomására hozta, hogy vizsgálják ki. 
mennyiben felelnek meg a valóságnak. Vá
zsonyi János lén>m.ilcc ug •aiiczf a vallomást 
tette,

47. szám

A fehér ember 
és az indiánusoK

Egy iSaz embert temettek ma Budapesten, 
Giesswein Sándornak hívták e földi tereken; 
isten szolgája volt, ami azt jelenti, hogyj 
minden időben tűrhetetlenül az emberiesség; 
a megértés, a fölvilágosodottság es haladás 
örökkévaló ügyét szolgálta. Olyan tiszta 
szive, jóságos lelke talán senkinek sem volt 
ebben a megriadt, össze-vissza országban, 
mint Giesswein prelátusnak, aki ma elment 
és nem látjuk soha többé a magyar közélet-1 
ben. Csudálatos, hogy ez a rajongó tudós e 
baljóslatú időkben mandátumot kapott, hogyí 
kedvét vesztve vissza nem vonult könyvei 
közé, hiszen az egyénisége, a szereplése, a| 
beszédei már régen idegenül hatottak abban 
a környezetben, amelyet a nemzet gyűlése*  
nek nevezünk. A gyűlölködés tébolya és a 
kulturátlanság orgiája közepette ült szelí
den és bánatosan. Ö, aki minden európai 
nyelven Tökéletesen beszélt, sőt eszperantóul 
könyveket irt, a. körülötte sikoltó tumultus*  
ból mitseni értett. í gy bámulta Zsirkait és 
Kiss Menyhértet, amint a fehér ember nézi 
az indiánusokat. Sokat utazott külföldön, 
számtalan kongresszuson vett részt, persze a 
fajvédő társaság öt is megrágalmazta, hogy, 
— ellenséggel cimborái. Nekik, mint a jako
binusoknak, mindenki gyanús, aki nem ve*  
lük cimborái. Hiszen emlékezzünk, egy, esz
tendeje sincs, külföldön utazni liberális po*  
litikus számára egy volt a hazaárulás vád*  
javai. Es most, ugyanezek a Maratok és Ro- 
bespierrek néhány nap múlva törvény előtt’ 
állnak, saját vádjuk visszapattant és letéri*  
tette okét. Van ez igy. Giesswein aligha törő*  
dőlt velük. Efeiner jelenségnek ítélte a kur- 
zuspolitikát és földöntúli optimizmussal hitt 
abban, hogy a nemzet megpróbáltatásának! 
ideje elmúlik, visszatér az a derűs, bölcs 
magyar világ, amikor nem azok a hazafiak; 
akik habzó szájjal üvöltöznek, vért és pusz*  
fulásl szimatolnak, mint hiénák: füstös csap*  
székekben bújnak össze, puncsokra és össze
esküvésekre szövetkeznek, hanem azok, aki
ket; tudás, tisztesség, önzetlenség, rátermett*  
ség kötelez a közpályán valé> szereplésre. 
Ilyen ábrándos férfiú vala Giesswein Sándor, 
amíg élt. Megőrizzük felejthetetlenül kedves 
alakjának és kivételes lényének emlékét, de/ 
sajnos, tündöklő optimizmusát nem hagyta 
reánk örökségül. A rothadás nem tisztulás. 
A rothadás a mérges gombák, zöld legyek, 
förtelmes csuszó-mászók melegágya. Erős, 
(•éltudatos, meg nem alkuvó kormányzat se*  
githet csupán ezen az országon, amelyik! 
eltakarítja, a romokat, hogy építeni kezdhes
sen és leszámol a rombolókkal, akik utjáti 
állják az építkezésnek. Megalkuvás, taktiká
zás, félúton való megállás: gyávaság, bűn, 
sorvadás. Aki először mutál erélyt: győzött, 
Aki meghatrál: elveszett. Giesswein Sándor
nak már nem faj a magyar sors. Kék cg a 
mosolya és bárányfelhők az álmai...
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Kinevezett városatyák is lesznek jövőre 
Márkus .Jenő az uj kormányfoiztosjelölt

népének közönyétől, 
utálatától kísérve ez idkalom- 

is önmagát adta,

(.1 Reggel tudósítójától.) Ha nem egy bukott 
párt, de Budapest egész népe iimicpelte volna 
a főváros jubileumát, úgy ez az ünnepség mé
lyebb nyomokat hagyott volna az ország szi
vében. így érdekes csupán azoknak névsora 
volt, akik táv öllé tűkkel tüntettek. Valahogy 
olybá tűnt ez, a jubijáris közgyűlés, mint 
Wolffék hattyúdala. K levitézlctt többség, 
amely a képviselőválasztások óta törpe mino
ritás csupán, a főváros 
ellenszenvétől, 
mai, xitolsé) alkalommal 
p gyűlölködésnek, tehát a halálnak programját. 
Most persze mindenféle mesterséges eszközök
höz folyamodnak még. hogy szánalmas vergő
désüket meghosszabbítsák. Ez már az agónia, 
az elmúlás... Legújabb kétségbeesett találmá
nyuk. hogy igénybeveszik a kormányzó inter
vencióját. Micsoda gyermekes ábránd! A kor
mányzó pártatlan, kivételes személye és a 
Wolffék meddő, műveletlen söntéspol bikája. 
Ez a cél vezeti őket, amikor elhatározzák, hogy 
Küldöttség utján köszönik meg a kormányzó
nak a jubileum alkalmából a fővároshoz inté
zett üdvözlő iratát. Az injekciók második kész
lete a fajvédőkkel való fegyverbarútságukből 
fakad. Gömbösökkel egyesülve akarják pres
szionálni a kormányzatot. A Reggel értesülése 
nzei’inl Bethlen István tisztában van Wolffék 
szándékaival és el van iőkélve arra, hogy ér
vényt szerez akaratának, amely, úgy látszik, 
c.z alkalommal mégis az ország érdekét föléje 
helyezi kicsinyes pártszempontoknak.

A fővárosi iörvénynek, amely tudvalévőén 
már legközelebb a nemzetgyűlés elé kerül — 
'A Reggel értesülése szerint — é’rdekes ujilása 
uz, amely a törvényhatósági bizottsági tagok 
kinevezésére vonatkozik.

Eszerint a kormánynak joga lesz a tör
vényhatósági bizottság tagjaivá kinevezni 
olyan férfiakat, akik erre a kitüntetésre 

közéleti I evékenységtikkel rászolgáltak.
_\z újításra, a példa adva van: a Friedrich-féle 
1920. évi IX. törvénycikk!), n, amely megjelöli 
azokat, akik hívalali állásuknál fogva tagjai a. 
.törvényhatóságnak, pecemher 31 ón. amikor a 
mostani törvényhatósági bizottságnak mandá
tuma lejár, megjelenik a óváros kormánybiz
tosának kinevezése.

Leginkább dr. Márkus Jenő nyugalmazott 
miniszteri tanácsos és volt fővárosi tanács

nok kormány biztossága került előtérbe.
A választási előkészületekre vonatkozó meg

beszélések egyébként komolyabb mederbe tere-
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lödlek Vázsonyr Vilmos hazatérése óta. A de
mokraták vezére kész, minden áldozatra, amely- 
lyel WoHTék reakciós uralmát le lehet törni, 
de természetesen nem hajlandó erős pozíciót 
átengedni olyanoknak, akik mögött egy szűk- 
körű banhettezö társaságon kívül számol leró 
tömegek nem állanak, ,1 Rét városban a. libe
rális'párt uj átcsoporlulásán dolgoznak azok, 
aki!,' Székely Ferencet nem tartják alkalmas- 
nak a vezérségre. A Székely-ellenes lábor elég 
tekintélyes úgy számban, miül- súlyban vs a 
legközelebbi napokban már értekezlete is lesz 
ennek a csoportnak, amely egyik legtekinté
lyesebb pénzügyi szakembert, kívánja a 
let liberális érzelmű polgárságának vezetőjéül 
megnyerni.

EfltennstWIk

t.i Reggé! tudósítójától.) Megható kepe \olt 
vasárnap délután a Kerepesi temető halottas 
házának: ünnepi díszbe öltözött papok, ősz tu 
dósok, neves politikusok, előkelő társadalm 
kitűnőségek, ifjúsági intézetek és miinkádts 
fületek, 'emberek akiket nevelésük, hivatásuk 

össze egyetlen 
a k riszt mi sz-- 

le hiílaérzet i'k( í 
halon iránt, 

halolíasház. íilagói iájában van 
• ;;k 2 óra. de már sűrű tömeg 

fölszorul u szemben léyo 
környező sirokuái. 
i gyászoló (',saiád. a 

részére lieiyet hiz- 
veti világát az 
amelynek olda- 

l)r. (iicsswcln

egymástól távollárt, gyűltek 
gyászoló tömeggé. Imgv abban 
leiéiben egyesítve róhassak 
a. renköltszi ll; mii, szentek f ii 
A ravaí ulnál a 
iöiállilva. Még < .. 
lepte el az utakal, 
lépesőré. elbclyeikedik a 
Csak nugyoehezoii sikerűi 
papság, iii" .- ;• kiddöítségi 
tó itani. Három sor gyertya 
a ran yosdi s zil és i i fa k o po rsó ra. 
Ián a megmásíthatatlan tóliraj: 
Sándor, éli <>8 éeel. A koporsó lótején az egy
házi méltóság jelvényei: rchér iuí'ula. lila pa
lást és ar;:nyl.eliely. A gyászszertarlas, után, 
amelyet Mibályffy Ákos Tiir.u Ifcla és Erdössy 
Károly preláíusok spgédkczésévd végzet'. »S/- 
mongl-Semadani Sándor voll minisztereinek a 
Sz'id Isí\-.?!i társulat nevében bmmztafja. a 
halottat, aki liu.-'onií''’cl. áldásos működésévé! 
szerzett, o társuság történetében noha cl nem 
huívúiiyuló érdemek A. Székely István cgxe 
térni tanár a Szent 1-lván Akadémia é< a Ma
gyar Tudományos Xkadcmia képviseletében 
111 é Italt a G i ess we; 11 pá 1 y a fut á sá I.

Kpz<I ■■ ben r. teológiai és biblikus i tid >:umiy Akai 
foglulkozoH. bi'ibl viláír'. vonatkozásaival. E réven
leit iniis elöje nz összoba'< niiíéi iiyolvtmloinúnynak. !>'• 
gyakorlati érzéke a ludoiniVn^ vesatcaégéro, arra ösztü- 
niiz'o. b’iuy eb'iékii képes-'-;.' t irz. nrszéjr és a nép érde
kében l’.atz.nosifsn. Azonban azociolójpő működése a tmlo- 
íuányra néz'o is liklústhozó.

Rupert Rezső a. hékeegyesiilel, és reformpárt 
mvébeu bucsuzlutta Cuessweint.

Millió és millió a b’-lif feliéi'
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betöltőit. 'lajd gvöniörii 
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a
vív in la tolt arra

nevében Vonalúk 
'nyelt .* 
á r. a

Albert

Lai'ontaine társ.‘-ág igaz
it fontos hivníá' ra.

a magyar és európai 
kén vis“löjo. erkölcsi 
állaI pótollmt&tlanul 

i alkalmi versét ol- 
k litigyi társaság iu '.ében 

mint a 
fáradhaíai I.íii 

méltatta. A szociáld''mokrala párt.
János a nemes politikai el- 

oroliii föl, Székely fsfeéni, volt 
keresztény-szocia!isi a. pá rí, báró 
a leng.'<’!-mag.'ar egyleí. l/ánt- 

v férni', 'iák egyesülete, majd az 
egylet, az csoeranílsta munkások 
el huc.'uszít viiikat. Az-án kiviszik it 

leemelik a koporsót, és a lassan 
őhfp. megindít! kétoldali sárii sor- 

A diszsirhelynél még- 
'•szének. Az, cm erőseb- 
a kimé vekkel.

lt nféi i,
:> ilaml ii >
A yáry 
béry Mtanie 
esperanío 
mondottál 
koszorúkat, 
periuetező e 
ifi köz; a gyű /.ment", 
i g? /■ r foíhimizik ;i g,\ 
h. o hull é-j 0 z'Aeg> i l

Uoyd George 
első Kortesbeszéde

London, november 18.
(A Reggel tudósítójától) Lloyd George meg- 

kezdte a‘hadjáratot Baldw’m és a konzervatí
vak ellen. Londonban beszédet mondott, ámen
ben így jellemezte a miniszterelnököt és pari
ját: „Gch'efefk'n egy nagy hajói ismeretlen vi
zeken zátonyok között biztonsággal kormá
nyozni,

ha a legénység, amint ezt már tapasztaltuk, 
csupa zendiilőkből all. A parancsnoki hídon 
gyönge ember á’l és a zeni!ülők elhatároz
tak, hogy a hajót zátonyra viszik, hn a nén 
nem határozza el magát arra, hogy met;- 

menti a hajót.
A konzervatív párt minden tapasztelt. la:.jut 
kizavarták a. pártból és csak egy nmrokn i 
reakciós cs/iport maradt vissza. !<z a. csoport :t 
védővámokkal kísérletezik. Nem egy ntryon- 
éhezeít Németország és nem a francia .<•’ 
gyárak,

hanem a francia miiitariziniis elől few.v - 
get a legnagyobb veszedelem."

vrr.rw .“•>».-’"lEirMMr ••«:a»ri»ix,.r/

sí&’irEwe'ía&íTicók 3
wr fnw*. iámról <—t". w*x. r"* v nrwínwl

cosfülm-Wt 
rMfe&lk

Különös gondot fordítunk mémtéfcosj'- 
tánytinfavtu. melyben a legkényesebb igé
nyeknek megfelelő ruhákat készítjük
Vísv&infztTQft at Sfígi$et!b&sr.t

dii-cn

Csak a természet es szénsavas

heomüii
ruhaátrui'táz. Muzowm-köruft 1. ssím

flgWKB V-JZ/T

ű reze ni igazán n kort 
l«B3»X!rsr^KSSCTHin'' .'MMI-el'X OS? - tíl SKSBWWCniGIU’jrap A

ÁBÍTORÖÍc3|
imZHSRSCMI fis VÁÍISA/!»}»♦♦*:
/ 1'“I)nf;tv' All;i,tirány utea ló. s-z.
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ű ÚH L tel *J» a «■

a7

A-vá ía

vLkJ Z. Mr*  uí tttt/iv Ma-17 MdCX fJ ííWkj ‘.5\a

<VI, Szaholcs-ufca 19. Telefon 148-12 ók 120*01) í

ZTÁ LYA
yyíiri miiidon mennyif-eben é-- iiugysúgbun
13 Ál 1^71/Sí SUT í.l i'hórniidii kivitelben 

iííiá® B ler l'inyö.t'bb ;.rhnn

r

cég a jelen gazdasági viszonyodtól Kényszerítve tulnagy, több mil
liárdos áruraKtárébó!, szonásos Karácsonyi vásárja Keretében, héíről- 
hétre váltakozó sorozatodban BcSoBBfrmltíil 3^2’1$ ItlSSSS^Biyj

6<itev3 &mmeiram/gséq!i®ni szándéKoziK — terme- 
szelesen olcsón—túladni. Az e célra Kiválasztott Kelméd e^ső sorozata 
áll: FérfiszöveteXbö!: angol származású öltönyKelméK. Ragián- és téli-

<V >V, Krhíé! kér 41,
S‘29

KabátKelméK. Női divatKelméKKöl: KebáUvelour&K, Különféle divatos robe-manteau KeíméK, pongyolaKelméK, 
flanelleK, barcheteK stb. Selymemből: Crepe de Chme, Pferocnin, Twiil, Sátán duchesse stb. Az a t. Közönség, amely 
disztingvdi és hozzáértően nemcsak ©^<5 Értődi cfie egiyuwy a minSségben 
Keresi a jutany osságot, amidőn e ciKKeKboi vásároz, meg fo£ja taláhti a maga számítását, — ezt a cég jó léieK*  

Kel garantálja. Az eiadáseK első sorozata e hó 20-án Kezdődik.
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elrendelte tsz összes fáoml%e~ 
merényleteit eendwt revízióidt 

llfá&siíósí adt&ft a i9@ncl{fi*sé$n&St  a n&mn®zdís uifoóí való me linóitósú^a
(^-1 Reggel tudósit ójától.) A Reviezky-utcai 

bombamerénylet, amelynek hátterét eddig még 
isiirii homály födi, arra indította az, illetékes 
mnyezoket, hogy komolyan foglalkozzanak a 
most mar igazan gyakran ismétlődő homba- 
merenylm.ek értelmi szerzőinek és tetteseinek 
ki nyomozása val. J Reggel erre vonatkozólag

1 e g i I! etékese bb helyi-ő l
a következő információi. kapta:

A. belügyminiszter a francia, követég Re- 
vmzky-ulcai palotája ellen megkísérelt, homba- 
mereny let kapcsán beható tanácskozást foly
tatott .\adossy /tűre országos főkapitánnyal es 
Marinovich Jenő főkapitánnyal. E tanácsko
zás során íolcg csak a preventív intézkedések 
kerültek szoba, amelyek alkalmasak lennének

az elkövetett, illetve megkísérelt bombame
rényletek megakadályozáséra.

A belügyminiszter utasítást adott a rend- 
őrség vezetőinek, hogy az. összes eddig eí- 
követeft bombamerényleteket vegyék fölül- 
vizsgálat alá és a lefolytatandó alapos nyo
mozások után állapítsák meg. honnan in

dulhat ki e bombamerényletek terve.
A belügyminiszter kijelentette. hogy egyszer- 
sminden korra.

minden rendelkezésére álló eszközzel le 
akar számolni a bombák elhelyezőivel 

és az újból lefolytatandó rendőri nyomozások 
áltál világosságot, akar deríteni az ftssz°s bom
bamerényletekre.

S.ÍV

Poincaré szankdőlkkai 
fenyegeti Németországot 

Nem áJHEík ki a megszá<üír»2t terűüeteScet
Paris, november 18.

Poincaré minisztercluök Neuillyben ce? f.idi- 
emlék leleplezése, alkalmából tarlóit beszédében 
a többi között ezeket mondotta: \ izsgálatot in
dítványoztunk, amely megállapítsa a német ak
tív tételeket., beleszámítva azokat, a deviza kész 
leteket is, amelyeket, titokban n külföldön le 
lyoztek el. Módot fogunk találni arra, hogy Ar- 
metorszrígot fizetésre kényszerű síik. Módsze
rünk helyes, ezt. a tények igazolták. Németor
szág titokban kísérleteket tett, tiltott katonai 
alakulatok újból való fölállítására. Ugyanakkor 
megengedlc, hogy a. volt trónörökös, aki a há
borús bűnösök listájának az élén all, visszatér
hessen Xémriországba. Mindez a. szövetségesek 
merész kihívása, a szerződés szemérmetlen meg
sértése, arcátlan merénylet, a béke, ellen.

Ez szankciókat kivan és mi alkalmazni fog. 
juk őket.

El vagyunk tökélve arra, hogy ha. nem kapunk 
elégtételt, akkor

» megszállott területeket nem ürítjük ki 
mindaddig, amíg a Versaillesben aláirt összes 
záradékokat teljesen keresztül nem visszük és 
amíg újabb támadási, tehetőségei; ellen meg
nyugtató mádon biztosítva nem leszünk.

f3^ EmisSs a E-íüjSízsíSm hala-
cSé^aSan kéz^ezvéte!©«. - a kWSSd a kefós&nOgy kedvező 

m©g@BíBáse&t Jkav&^ja
eií, Rák6cti-ut 3‘i 
II, Fn-ntc.it. tí‘4Budapest, november 18.

<.í Rengd t-idfaitéMtol.) A francia közélet egyik icg 

számottevőbb alakjn. Rcynahf. szenátor, napok óta 

Maítyarorf-Zíigon időzik. Retináid sz?mitor személye ben- 
nőnket, magyarokat, különösen érdek?]. .1 francia parin 
ivcnH)‘» t-oU a /p/o.s.-os eii'íki’ trianriiii ..'■ékc..-c>:ö 
d-.;“ rbiaddjit. a 2srn't••• k Szőve'jegében ő képviseli 

ncia< i igy Jövetelének még illetékes helye
l ' )> n rendit; r ,'li i I. :f,rJael C.t fo ni <>r súgni h;h-tdn-.nta- 
v'd.. \ szcu.iíorr.il Jött Mr. Eugcn llailrro, ;i .X'orrc-

p rt>;>•<> >' 'lc“ irazgalofn. akit Rcynuld szonnfor- 
koz r gi lurali Uiocm.I. fűznek. Bnllrro minden külföldi 
1 ara elkr.-ri K*  -nald F/onátorf. aki egyébkén, a .J er 

■ espondenc- l ni ellc" politikai vezér'- ó„ irányítója is. 

A Grdlért dlló .iisus szobijában vasárnap délután fo

gadta l n i),i munkatársát Re-naid Mention. Először 
•ívctcjcnek <•-. itt tar. ózkodásauak flllnidon’"peni <■• Íja 

felől érdeklődtünk

Xzérf jofl-m Magyarországra, felelte 
l'i szeii ffor, hogy közelről ismerjem meg
azt országot. írni Ilye! már n francia parla-
i ■’i* 1 'iliigyi l'izolf..ágában. mint a. trianoni 
i nl'.' •■/.( rződes előadója, sokai, foglalkoztam.

> hány napra lorjedó iltartó/kodúsomat nem
csak arra iianználtaim föl, hogy az ország gaz- 
< ■•:■■■ é pénzügyi viszonyait tanulmányozzam, 
df érinti.’. zésbe /.‘p/rw a magyar i udomdnyos 
elet i.!válá.(if]nii:t(/ i<, hogy

ezzel is dokumentáljam a Iviboru után új
ból löléledt I‘ranci;t-mag3 ar tudományos 

kapcsolat kiinrl.v.t* . ének szükség ességét.

^=^^===;=====i===^===^

I

Mily.n iinpi‘1 s/.ioka1 szüzei. s/zhihIoi- ur a magyar 

gazdasági i ••■•nziigví t i-'.ri\ ,k la rilm-inyozasn során.’

Kinily-uk*a  ón Nagyinező-u. sarok, 
.Vámház-körut és Cah in-tér sarok

❖

Mosott sí főn................... 7.000 K
Gyapjuseviot.................  25.000 K
Fehérnemű, gyolcs .... 6.800 K
Kötött női mellény .... 60.000 K 
Sötétkék kosztümkelmék 50.000 K
Férfi kelme ...................... 42.000 K
Színes fér fii n 2 gnllerral. . • 15.009 K I

------------------------------— ■■

ügy látom, hogy gazdasági és pénzügyi 
tekintetben most nehéz helyzetben van Ma- 
gyarország.

A korina esése, legföképen pedig- ennek in
gadozása. megakadályozza azt. hogy rendes 

költségvetést állíthassanak össze
f‘-> ezzel egyidejűleg az élet megdrágulását is 
előidéz’1. Ezek olyan tünetek, amelyek minden 
orsz,ágban megállapíthatók, ahol a pénzérték 
zuhanása következett be. Föltétlenül

szükségesnek tartom tehát, hogy végre is 
síabilizáltasfiék a magyar korona, amely 
ebben a pillanatban a valóságban a hiva

talos kurzus ellenőre, sem stabil, 
miután tényleg tekintélyes mértékben veszí
tett vásárlóképességéből. Ennek következtében 
természetszerűleg a többi országokkal való 
ipari és kereskedelmi relációkban is jelent 
kéznek nehézségek, amelyeknek kiküszöbölése 
azonnal éreztetné jó hatását az ország gazda
sági életében.

Franciaországban például szívesen látnák 
a magyar-francia kereskedelmi kapcsolat 

kiméiyifésé'.
bár kétségtelen, hogy Magyarország jelenleg 
spl os gazdasági hobzote nehezíti a kapcso
lat. fejlesztését.

\mi a jelenlegi helyzet szanálását illeti, 
erre vonatkozólag meggyőződésem, bog? a 
gyóg; olás útja csakis olyan intézkedések és 
rendszabályok utján érhető el, amelyekkel a 
magyar kormány visszaállítja a kereskedelem 
és inai*  mozgási szabadságát (Tarfiviíé per- 
sniie!).

A helyzet az én megítélésem szerint olyan, 
hogy

a krízis súlyosságát tekintve, annak áthi
dalása érdekében szükséges volna, hogy 
Magyarország a nemzetközi kölcsön utján 
haladéktalanul megkapja azt a tőkét, 
amelyre a talpra álláshoz föltétlenül szük

sége van.
- Lehetetlen ebhen a pillanatban előre meg

mondani. hogy a Nemzetek^Szövetségének Ta
nácsé a kölcsön ügyében miféle határozatot fog 
hozni, miután szakértőinek jelentését, letár
gyalta.

Annyi bizonyos, hegr a különböző országok
i.-l'zvélinné•.ive ■••/i.ese’.) látná az ügy ked
vező megoldásút, annál is inkább, mert. 
Furóp-J egyik országában a normális fejlő
dós forrásainak újból yaló megnvitása va
lamennyi ország számára jótéteményt 

jelent.
la .vnnbl ►/'•itaior n-ig.vfnnlos?ij<rii uxilDtl.orntn n'mi rl- 

niondoltn még. hogy mtir hz'-r<1í ut.ln előtt órtfkt'iett 

gróf Bethlen IMrán nüni;<ztei?liiölp.r>! ós Darurárj/ Géza. 
J.iiliig.vminifztcrrel. de időt szakitólt mugóiHk arra is. 

hogy n l:>'r< ki délii:l rí ii'-n'kaimra, chilikével, c.i hibb 
tel, i.’íéliics kcreskeilo. cl it bc.~ <'1 'les rn nz, ország gazda
sági liolyzetőnek t'-iles mogihuioo n? coljából. Rcynald 

szen.-ifor vnsárr.ap délelőtt előkelő közömtég jelenlétében 

n magyar kiiliig'i Itirsnaágbnn is tartott egy előadást, 
délután pedig < sernoch dános biboros-hercegprimást lá

togatta meg. K< : éld szenátor a b 'fő esti gyorsvonattal 

utazik el a fős árosból — Párisim.

.Vásárhelyi Gyula.

LakásbarendezSk és kárpitosok részére:
Breton tű 11 függönyre, Kittem 8.8GÖ K 
Breton tű 11 eerii függönyre,

300 cm............................................4E.©©?3 K
Függöu.vetamin ajouros és

kockás, 150 cm.........................25,OQfi K
Francia butorsatin, 80 cm. . . 14.ŰG© K 
Gobelin bútorszövet. 125 cm - K

Fülggonyiü!l, vslancienkelme, 
csSphessővet, vaOódi cérna 

csipke nagy választékban

fekete sodronyból, kétszer Oáltg'híh 
kátrányozva, alkalmi vétel kilónként;

Tüzes*  szobaké^hék
ágybetétek,, lábtörlők

■r. nb.'i lók Hasdekker Sándor
iJ

USu

sodronyfonatból és abroncsvasból készítve a leg 
olcsóbb áron, 
minőségben kaphatók---------------------------------
sodronykeri tésgyárában, Budapest, iMlői-ut 48/22

%

szerét

íbs’Íjos®9®
zíos Wíz /

. Eredeti c.noniannldfban kapható
Tea- é$| ftávéjiasn^a^tsíaás:

Vámon G&uHa
Budapest l’í, Terós-könit 7. Telefon 25—27
u sMrt'jlMK J

Jázmin-utca 26 nagy utC3f frontéi n-.a-jn.tiv

hákcmCTeletes bérhiz
cvö 6 millió korona herjövedelemmel

8923 november hő 24. napján 
dáletStt 11 órakor

Dr. Kliorer Géza Ur. közjegyző (Now-York-palota) itndájll- 
baii 130 sniUío {grtyszóxharmínt mllBIO) koronó U- 
friéMíiasi áron, esetleg azon alul is nyilvános árverést a 
< dada tik. A vételár részben készpénzben, részben érték
papírokban fizethető.

Eöltctelfk nevezett közjegyzőnél a délelőtti hivatalos 
érák alatt megtekinthetők.

i'llői iit és Mester-utca között 300 négyzetöl 
nagyságú, műhely számára alkalmas, száraz 

souterrain- helyiség 
átadó. Ajánlatokat, „alkalmi vétel 4891“ jeli
gére liaasenstein és Vogler Rt. hirdetőjébe 

Dorottya-utca 11, l. em. kérünk.

szcu.i%25c3%25adorr.il
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./ szobor, a:l hiszem, olt áll még az Anker- 
palota előtt, lovas fakatona ez fekete szögek 
■páncéljában és merengve néz le a zsibongó út
idra, az untókra, a. nőkre és a bankházakra, 
amelyek üdén virágoznak a sarkokon, a kon
junktúra, napfényében. Unatkozik a szobor, a 
Nemzeti Áldozatkészség szobra, a munkanél
küli szobor, akinek nincs mit csinálni, hiszen 
umig többi kollégái ernyedetlen szorgalommal 
szimbolizálnak valamit, ő elveszítette értelmét 
annak az eszmének elmúltával, amelyet ábrá
zolni hivatott volt. A szögeket akkor verték 
belé a hazafiak, amidőn Nagymagyarország 
dicsőségé lobogott még millió szuronyok he
gyén és az áldozatkészségét a remény és a lel
kesedés tüzelte. Ma az elveszett haza vissza
szerzésére kellene áldozat, a fegyvertelen hon
foglaló harcra, amellyel megint országot nyer
hetnénk Európa. keletén, a kuliura nehéz, da
los és újjáélesztő és termékeny munkájára, 
■mely a magyar jogot, a. magyar igazságot, a 
vágyakat és a lennia karáéi egy müveit, szer
vezett és produktív Magyarország vonzóerejé
vel szankcionálná. Sok és nagy áldozat kellene 
most, az kellene, hogy .aranyszögekkel verjék 
ki a busongő szobor minden porcikáját, de 
nem nagyon jönnek az áldozok, csak itt-ott ke
rül egy jó magyar, amint most Krausz Simon 
ur. tiki buzgón adná a példái, ha lenne kinek.

Krausz Simon vr sok más csöndes áldozatai 
közölt húsz millió koronát szánt az Operahúz 
'művészi regenerációjára s amidőn ismét .egy 
aranysz'Cggel diszitetle a kopár szobrot, egy- 

fuvdalást okozhat nagyjaink 
lelki ismeretében, ha ez ma még egyáltalában 

t iz pún oly jegy ért. ....... adóit 
Porsifal jegyeiért fizetett 

a lényeg, 
a magyar kullii- 

adott valamit, a politika, mostoha- 
álla m hamupipőkéjenek,

mellékes, Ili a 
adott és

a

:cti Színházat, messzi híres kórházak, klinikák, 
............. , iskolák, sor('adóznak, 

t udományos m un kának 
r nincsenek lehetőségei, 

el, drága múzeumok 
m ii vészel ii n k, spor

tág fölt ii többjei 
hijján, í vár

ná (/a jainfe. 
ha zánk- 
szépség 

■meg fog- 
hogy mit adtak 

...... )ZZ á-
ré.széből s megnézik, 

z eszközükből azok-

lei ki ismeretében, h a 
leh elscges. fi ogy
busz milliót és a 
ilyen bőkezűen, az 
hogy adóit, megint 
rúnák 
testvérének, az állam hamupipőkéjének, akit 
kiváltani a kuckóból és megmulatni a. világ
nál: egész hódiló szépségében, a gazdag társa
dalom föladata lenne. Krausz Simon ur uj 
cselekedetéből sokaknak kelt tanulni. Vissza
idézi az ilyen magyar tevékenység ama régiek 
emlékét. akik szegénységükből akadémiái 
teremtettek, pályadijakat tűztek ki. Nemzeti 
Szín házat építettek, kórházakat, könyv! árakat 
a,lapítottak, ösztöndíjakat adtai,', könyveket 
.vásároltak és házakat építettek a kultúrának: 
Ezek, a régiek ma már nem adhatnak, ha még 
élnek, nagyon szegények ők és az ország 
•vagyona most másoknál van, keveseknél, akik 
az áldozat képességével az áldozat kötelességéi 
is örökölték.

Bizony, megint föl kellene építeni a. Nem- >> * • '■’* • 1 * • . . ..... - - - - - - -

/ ud o Hiányos i nt őzetek, 
tudósok éheznek, a i 
nincsenek eszközei és 
tehet ség el: ka llód na k. 
kincseit eső veri, 
fűnk, fölényes értékeink 
nem jutnak külföldre pénz 
művészeiiini. nek nincs bajiéba, 
sírja jeltelen és elslvatagosodó 
bán a politika. üvölti minden 
gyász indulóját. Pedig előbb-utóbb 
jók kérdezni a gazdagokat, i_......... .........
vissza az országnak a ■nemz(,t> vagyon bo. 
juh került legnagyobb részéből s 
hogy mi' alt,'oltok azokból az csA. ____  ........
kai a lehetőségekkel, amiket a régi magyarok- 
tol elhódítottak. Azokat, akii.' inilliár'd'Okkal 
tömik ki magukat és a szájtépő hazafiakul és 
a fajtáért zengő torkok birtokosait meg fog
ják egyszer kérdezni, hogy ők. a szegéng haza 
gazdag polgárai mit csináltak, midőn övék 
coll az ország, a halalom és a dicsőség és ha. 
másnak, nem. de minden becsületes emberei: 
'(teleiének felelősek lesznek azért, hogg az ő 
idejükben uz Opera virágzott-e föl, a Nemzeti 
Pzinház épült-e meg. könyvtárak leltekre és az 
a segítségükkel művészet, irodalom., tudomány 
es szociális intézmények díszes sora termel t-e 
újra, vagy bárok születtek, barmacskdk és bar- 
tyúkok és barmamuskák tenyésztek és kaba
rék. és mozik virullak és egy lolvajqeneráció 
nőit föl a. lelki nyomorúságba kiverten. Ezek
nek az uraknak szól a Krausz Simon szép 
magyar példája és ha csakugyan van Isién 
van erkölcs és van becsület a világon, akkor 
jo lesz sietni azzal, az áldozatkészséggel és }ó 
lesz tetteikkel igazolni gazdagságukat azoknak, 
akik a mellény zsebükből kifizethetnék mind
annak az árát, ami nekünk, hiányzik s akik 
ha olyan, igaz magyar emberek lennének, mini 
krausz Simon ur, öl. perc alall tripla arani/- 
vertet. szerezhetnének a Nemzeti Színház áldó 
zat készség szobrára. Maron

■— Izgalmasnak ígérkezik a Ház keddi ülése. 
'A^ nemzetgyűlés kedden kezdi meg újból ta
nácskozásait. Minden- .jel oda műfűt, hogy 
f megnyitás napja zajos és izgalmas lefolyású 

fajvédők teljes harci fölkésziiltseggel 
.varjiik a napot, hogy Ulain Ferenc letartózta- 
fiiRa miatt Bzemhenézzenek a minlszterclnök-
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kel. A kormánynak eredetileg az volt a szán
déka. hogy Ulain letartóztatásának ügyét 
mindenekelőtt a mentelmi bizottsággal tár- 
gy all alja le és csak azután ad alkalmat a Ház
nak arra, hogy a kérdéssel foglalkozzék. Mint
hogy azonban a fajvédők es az ellenzők inas 
frakciói is már kedden követelnek kormány
nyilatkozatot, értesülésünk szerint Bethlen 
István miniszterelnök kedden föl fog szólalni, 
és megokolja Ulain Ferenc letartóztatását. A 
fajvédők részéről Eckhardt Tibor teszi szóvá 
az' Ulain-ügyet. Bassay Károlynak az az állás
pontja. hogy a kormánynak föltétlenül meg 
kell okolni Fiain letartóztatását. Az ellenzék 
nem óhajt a fajvédőkkel együtt föllépni, de 
mégis követeli, hogy oly súlyos kérdésben, 
amilyen egy képviselő letartóztatása, a kor
mánynak érdeke és kötelessége teljes őszinte
séggel és nyíl!sággal föltárni a letartóztatás 
okai!.

— Az írjiiHÍRl Vöröskereszt kongresszusa. Az Ifjúsági
Vöröskereszt gróf l'.iiiil elnöklésúvel vasúniup
délelőtt 9 órakor tartotta meg I. kongresszusát a régi 
képviselőhöz míg.'terűiében. A kongresszuson ott voltak: 
llorlhu Miklós kormányzó. .Ilbrrcltl főherceg, az Ifjúsági 
\ őrös ke reszt tiszteletbeli elnöke. Mllo l.ölinlxs hollandi 
vendég, Miss IP'Hi'dil'l és ( Ik, l<>ll< Ketfi’, a \ öröskeroszt 
Liga megbízol lat. Gróf Széchenyi Emil vázolta az ifjú -igi 
Vöröskereszt működését és fölad:’.leit, amelyek között a 
legfontosabb o: ifiusóu lesli i'x lelki i<'’iíclése. ÓK'.'ifi-ix 
cr.é..< )"’k' fii'olCixa és n l, iilj<il<li l'iii'ósKcren't cr/i/cxUlel' l;l>< ( 
m éi h>ll,e:és fiiitlnrlfisn. Az. elnök megnyílója után dr. 
I'ih'z Kleméi' -záuiolt be az ii.li -zinéiiy hároméves működé
séről és jövő programjáról, ,11b.i' h! királyi hm-e-g ózni in 
5 érmet o-ztotl ki a tanuló ifjúság között. Azután az. egyes 
iskolák jelentése, következett, amelyet innunk a tanulók 
■mondottak el. Közöttük egy nyomor-k tanuló a nyomorék 
gyermekek köszönetét lolmá'-solt.-i a Vöröskereszt áldásos 
működéséért. Ezután Miss Veuedil.í, a Vöröskereszt Egye
sület Ligájának üdvözletét. tolma'-solta. amelyben !tö kü
lönbőzé állam tömörült és a Liga támog-itá-áról biz'osi- 
totla a -Magjai- Vöröskeresztet.

Politika a belváros uj plébánosának beik
tató ünnepén. A régóta üresedésben álló ősi 
belvárosi plébániába vasárnap délelőtt iktatta 
he iitincjiflyescu <lr. Csvcnueli János biboros- 
Imrccgpiiiuá.s a tör\ényimlósttg által megvá
lasztó! i uj plébános!, dr. Bednárz Róbert ud
vari káplánt. Az egyházi szertartás után a Kö
zépponti Katolikus Kör dísztermében üdvözöl
lek az uj plébánost a küldöttségek. Délben I 
órakor a Sas Körben díszebéd volt. lEot/f Ká
roly pohá-rköszöntőjében az erőteljes keresz
tény ■polilika, diadalát haugoztatlu. amelyre n 
biboros-herccgprimás azt válaszolta, hogy ogy 
momentumot kell megragadni: a ke reszt én vök
nek egy táborba, való tömörülését. Föl köszön
tőket mondottak még Frieilrich és löbbon.

Vilinmo’-.vnsut a M.-irgLszici-ten. t lii'i<i<l érlcsiil-'-se 
szeriül a Szent Mnrgilsziget Gyógyfürdő fit. megszün
teti h romantikus lóvnsulal, amelyet évtizedek óta meg 
szokott a pesti közönség és ma ug.v csudái, mint egy 
boldog mull utolsó ornlékét. A lóvasul helyébe villumax- 
kilzlckedéx lép, amely n Margit-hldról torkol majd a szi
get sziik utjaira. .4 rillamos opéxzon a xííi/pI réflr,’.7 koz- 
h'l.'alik. Egyébként is vége a sziget idillikus nyugalmú 
nak, legalább egyidöre vége. I.rpkó'.rlrbb mrtfimlahirik 
az épil 1,'czéxrl.' a xzhp't rthl'u/ fíiUxi: '.aáltilhni th< x let- 
kein, a főváros lanácsii ugyanis iix’ipalla tvr. rmjrdélnl a' 
um tclk'i'l'. Ibli>"l v'lhí. <tx‘‘ í a. . igét I udb’vöi-ll bifl
hold, ebből "I> hold keriil pm-eellázásra. l'lllríkini ki- 
riil kis ii :lclhá 'al.al is i-pitenek. A S'rnndfürdő mmlen- 
ci-.ie jötóre már a mainak kélx rri'i les:-, jelentékenyen 
meg fog növekedni n slrai’d is. A sl t iiudi'iirdö közelében 
i<i li'i múlfiirtllil épitenek ugj unc-al a szab.-iüb..1 azok 
részére, akiknek a s<randfiirdő hőfoka iii'in felid m-g, 
ennek hőfoka 431’ < Pilisié z. ' szigetin a lova-il kürtő- 
helyett villamoscsengő. villa-or, itz.h-li-k, Pest cd<-s nyit
ni J.óhclyébul - ciláulíudó ..,

— Szoparalislák véres veresége Bonn mel
lett. .1 Reggel ttok 1;»virul ózzák Kölnből: \ 
Kajna jobb partján, Bonn és llonnei’ között el
húzódó dombvidék apró helységeiig n való
ságos csaló colt a helységek lakói és a jal- 
cakba belövi sze/mratis.ák. közöli. ,\ szepara- 
tisták. akiket a belga megszálló c-npalok lp 
utasítottak K t eleidből.*a  betörés utált pcn'.l és 
élelmiszert akartak zsákmányolni. \ polgárság 
szövetkezett a. parasztsaggal. kaszákkal és Fej
székkel Föl Fogy vetkezett és igy logatU a a sze- 
paratistákat. akii: a nép közé /öltek. \ éres 
harc fejlődött ki, amelyben H szeparál ista 
éleié! vesztette, mi gyón sokan pedig megsebe
süllek. X szeparutisíák a vereség után az 
erdőségekbe meneküllek.

- Fölfüggesztettek et.v tolt bíró ügy védet 
az ügyvédség gyakorlatától. A mull, napokban 
dr. Baracs Marcel elnöklésevel összeült a ka
mara fegyelmi választmánya, hogy dr. Uccsey 
(lyula ügyvéd Fegyelmi iigjét letárgyalja. Ve,- 
csey Gyula, aki korábban a büntető törvény
szék vádtanácsánúl mint előadó-bíró műkö
dött, majd a bírák beszerzési csoportját, ve
zette, „tisztességtelen, botrányos klienshajhá- 
szás" vétsége cinjén került a kamara fegyelmi 
választmánya elé. A tárgyaláson bizonyítást 
nyeri, hogy egv letartóztatott vizsgálati Fo
golynak fölajánlotta védői működését, olyan 
kötelező Ígéret mellett, hogy nyolv-liz nap 
alatt okvetlenül kiesuközli a szabad!ábrahely<■- 
zését. Amikor e munkájáért még 1921. év fo
lyamán IB.IKKI korona készpénzt és JO.illlüíl ko
rona értékű tüzelőanyag honoráriumot kért, a 
vizsgálati fogoly elutasította Veesey Gyulát 
azzal, hogy nem vonja vissza eddigi védőjétől 
a. megbízatást. Nemsokára Veesey a fogházban, 
kereste föl magát a vizsgálati foglyai, lehi
vatta az ügyvédi szobába és ott gratulált neki 
azzal, hogy most már azután igazán könnye
dén kiszabadulhat, ha fizet. HWO koronái. A fo
goly kiutalta, ezt az összeget, de persze nem ke
rüli; szabadlábra, mert hiszen ügyének vizs- 
gálóbirá.ja abban az időben éppen nyári sza
badságon volt. Az Ügyvédi Kamara, megálla
pította dr. fecsey Gyula, ügyvéd^ büniisségéj; 
és büntetésül három hónapi időtartamraaz 
ügyvédség gyakorló sálét! fölfüggesztette. Föl 
lebbezés folyláit a Kúria ügyvédi tanácsa elé 
keriil az ügy.

— liészpénztökújét a leiíbiztos.ibb.'in és Icgjövcdclui" <>0• 
ben (rvürnölesöz.ti-ti bet', kölcsön utján n Eoíb-B.'iuk III 
osztályú, Budapesten, \ ihnos <*ászái--ul  45. Ainpitú. 1 • 
r.U’t;.

- 12 darab Árion angol fogkrém — 1 tlu'lár- 
ral.

Víí, Thök&ly-ut 9

Velour lírlni?, tí.-,z.ta gyapju ............................... 55.9110
la Kazán kohue, "‘ tu k>; pju................ 2S.900
Csíkos és l'ockús kelme.........................19.770
Férfi ölíönykclniék, no cm. rz.-ics .... 4^.700 
Doubl átmeneti kabátkeJniék...........
Japán se:,vem. iuin<i-'n«- nbrn.”’<-!n.sz- l-s 29.300

Horgolt trikóseJyem, i5n <-m. széles . . . 45.:k’0
Itilliallársony. minden színben............................Í34.7S0
Szatén kábáikéin*,  vírusos................................’í 1.980
\ ászon é.s s'ÍYon. ' ' •
Tifriilkozö, konvhatörlö......................
Férfi rayé intr. tét kuiön gaiiérrni...........
Férfi alsó írikóing vagy rridrág . .
Férfi zokni.................................................

7.G70

29.500
20.950

2.390
Nyakkendő, selyem és horgolt ■,. . 5,209
Női nappali ingek hímzett v. njour . . . 14.100
Női kötött g.vapju-sál......................... 8.800
Női harisn.x feledé, szürke és barna , , 8.'859
Női trikó és kötött kezíyii.............. 8.800

Maradékok 
rendk^vtd olcsó árban!

Estélyi reklám elpőkUIUnlctfcMsf-gelnh
Nói hilfk, kivágott K llfi.WH — Xői lakk, kélpántos K 105.0M
Gumitalpai! barna bagaria, magas, elsőrangú kivitel K 1S7.W0

Ki'rJUk n címre figyelni t
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'délutáni hűin! bum! o heten újra alaposan hely
benhagyta A Reggel-t. Azt irta rólunk, hogy 
dr. Ulain Ferenc ügyében gyalázatos elfogult
sággal irtunk tudósítást és körmönfont ravasz
sággal csaltunk ki interjút a letartóztatott 
nemzetg.vülesi képviselő hitvesétől. „.4 A'ép“-et 
használat után elküldtük a Pasteur-intézctbe. 
E néhány sornak távolról sem az a célja, hogy 
az említett orgánumot, meggyőzze a mi újság
írói munkánk tisztességéről, komolyságáról és 
őszinteségéről. A közönségünkkel szemben 
azonban meg kell állapitanunk, hogy az Ulaín- 
ügyről az első hiteles, kizárólag a nyers igaz
ságot kereső tudósítások éppen A Reggel ha
sábjain jelentek meg. az elmúlt hé főn. Aki e 
riportokban elfogultságot, rosszhiszeműséget, 
politikai tendenciákat talált, az vagy töklilkó, 
akivel nem érdemes, vagy sült bolond, akivel 
nem szabad vitába szállni. A fajvédők romboló 
törekvéseivel, kulturáltan izgatásaival szem
ben az egész magyar sajtóban. talán 
./ Reggel él a legélesebb és a legkimélotlenobb 
kritikával. Újságírói meggyőződésünk szerint 
a bírálatnak vagy birkózásnak nem egy bűn
ügy riportjában van a helye. Az olvasó lapunk 
más helyén várja, sőt .joggal elvárhatja véle
ményünket minden politikai, társadalmi, gaz
dasági, sőt bűnügyi kérdésről, eseményről, 
személyiségről, de tudósításainkban kizárólag 
tényeket, adatokat. dokumentumokat, talál. 
Az igazságot a gazságtól csupán egyetlen betű 
választja el, nem követelheti senki tőlünk, 
hogy felnőtt embereket a kis i írására és ol
vadására és használatára oktassunk...

Gróf Károlyi Imre a pest vidéki ügyészség fogbázábau. 
Ismeretes, hogy a budapesti büntotőtörvényazók gTóf 
Károlyi Imrét párviadal vétsége címén néoynnpi állam- 
loahfixbünlctésra itélta a Bcniczky Ödönnel vívott párbnj- 
ügyből kifolyóan. Ez az államfogházbiintctése jogerííssó 
vált, gróf Károlyi az igazságügyminifizterhoz folyamo
dott. hogy ezt az államfoghdzbünletését a pestvldéki 
igyéttsf'i fon hálában, tölthetne ki. A intnkzter ezt n ké
relmet teljesítette és most bejelentette gróf Károlyi Imre, 
hogy büntetését e hó 20-án kezdi meg. amikor bevonni 
a pcbtvidéí.i ügyészség fogházának külön államfogház- 
osztályába.

— Papp-Váry Eleinérné temetése. Vasárnap 
‘drlbt n temették el a kerepcsi temető halottas
házából Papp-Váry Elememét, a magyar 
„Hiszekegy” köliőnőjót. A koporsót a magáno
sok, egyesületek és intézmények számos ko
szorúja. borította. A halotlasház környékét ez
rével árasztották <1 a költönö barátin és tisz
telői. A temetésen megjelent a gyászoló csalá
don kívül gróf Klebclsbcrg Kuná közoktatás
ügyi miniszter a. kormány képviseletében, to
vábbá Huszár Károly a nemzetgyűlés, Folkus- 
h.ázy Lajos alpolgármester a főváros képvise
letében. Az Operahúz énekkarának gyáczéneke 
után Raffay Sándor püspök gyászbeszédében 
rámutatott arra, hogy egyedül a hit az, ami 
megmentheti nemzetünket. Ennek a hitnek volt 
apostola az elhunyt, költőnő. Ennek a hitnek, 
amely őbenne lángolt, közöttünk kiül maradnia. 
Beszédét n magyar „Hiszekegy” el imádkozásá
val fejozte be. A sírnál Urmánczy Nándor a 
Honvédelmi párt, Nádler Róbert festőművész 
a képzőművészek nevében búcsúztatta el az. el
hunytat.

Karácsonyi vásár n, Peti-áraháxban. Thiiköly-nt 9. 
bzám alatt a Peri áruház. megkezdte az idei karácsonyi 
vit'órt. umoly ár, iuln< ■•g ás választók tokiuietébon egye
did áll. Utalunk mai hírűi lésére.

taggal fcözt keresik a Heviczky-
utcai bombamerénylet tetteseit

Két gyaims nő után is nyomoznak. — A bajorokat 
dicsérő rffipirat szerzőit sejtiJk a merénylet mögött

(A Reggel tudósit ójától.) A főkapitányságon 
mind szélesebb körben nyomoznak a Reviczky- 
utcában talált bomba ügyében. A hivatalos 
robbantási szakértő írásbeli jelentése vasár
nap estig nem érkezett meg ti főkapitányságra. 
Ezért a rendőri nyomozás nagyon vöntetettan 
halad előre, mert a részletes szakértői jelentés 
nélkül sok részletkérdésre nem tuudott még 
kiterjeszkedni a rendőri vizsgálat. Szombaton 
este ugyan szóbelileg értesítették a főkapu 
tányság sérülési osztályút, hogy

a talált bomba nagyon veszedelmes rob
banóanyagok fölhasználásával készült.

A nyomozás mindenekelőtt azt. akarja meg- 
úllapitani, hogy kinek milyen érdeke volt a 
bombát a Károlyi-palota kapualjába el
helyezni.

Eddig ugyanis a rendőrség semmiféle olyan 
adatot szere,zni nem tudott, amellyel en
nek a rejtélyes merényiettervnek titkát ki 

lehetne bogozni.
ügy látszik, most megint, épp úgy mint az 

összes eddigi bombamerényleteknél, pozitív 
nyomok nélkül, csak találomra gyanúsított 
egyének, titkos társaságok, más rendőrileg 
gyanúsnak nyilvántartott személyek körűi 
igyekeznek tettest találni. Mindmáig a fővá
ros sok helyén nappal és éjjel több razziát tar
tottak. de eredmény nélkül. Szombaton este 
nagyon érdekes bejelentést tett a főkapitány
ságon egy hírlapíró. Elmondotta, hogy a 
bombamerénylet fölfedezése előtt a délutáni 
órákban, amikor már sötétedett, az ÜllÖl-uton 
megszólította öt két nő. Az egyiknek a kezé
ben barna papirosba csavart csomagot látott.

A nők tört magyarsággal aziránt érdeklőd
tek tőle, hogy merre van a francia kö- 

votség palotája.
Ebben az, irányban a kapott szemólyleirások 

nyomán egész vasárnap nyomoztak a detek
tívek.

A főkapitányságon úgy’ vélekednek, hogy 
Budapesten kell lenni egy titkos csoportnak,

! amely, úgy látszik, föl van bérelve arra, hogy, 
valahányszor csak lehet, rontsanak merényle
tekkel az ország jó hírnevén. Az utóbbi idők 
eseményei azt mutálják, hogy az ország külső 
ellenségei tudtak találni oly csoportokat ide
haza, akiket kellő anyagi támogatással fölhasz
nálnak minden olyan dologra, ami a tettesek 
szemében ..hazafias**  cselekedet.

Ebben az irányban a mostani nyomozás 
véglegesen tisztázni akar mindent és ha 
lehet, ezzel kapcsolatosan a múltban elköve
tett és még kiderítetlen bűncselekményekre 

is kiterjesztik u felújított nyomozást.
A második irány, amelyben a vizsgálat halad, 
összefüggésben van a szombat este oszto

gatott röpcédulákkal.
E röpivvel kapcsolatosan azt hiszik ugyanis, 

hogy azok az emberek, akik a furcsa szöve
gezésű plakátot fanatizmusból vagy politikai 
kutmérgezésből megírták, talán összeköttetés
ben állanak azokkal a bajorbarát emberekkel, 
akik Budapestet választották ki ahhoz, hogy, 
itt tüntessenek a franciák ellen. Ebben az 
irányban megindult, nyomozás keresi azt az 
idegen kiejtéssel beszélő két nőt is,

akik ugyanolyan papirosba csomagolt 
holmit vittek magukkal, mint amilyen 
papirosban a bombát a Itevíezky-uteában 

megtalálták.
Egyébként ebben az ügyben a „Magyar 

Távirati Iroda” a következőket jelenti: Gróf 
Robién francia ügyvivő a Reviczky-uteában 
talált bomba ügyében kijelentette a „Magyar 
'Távirati Iroda**  munkatársa előtt, hogy a 
francia követség a merényletet egy örült vág? 
fanatikus, de mindenesetre egyedülálló egyén 
tettének tekinti s az egész ügynek nem tulaj
donit semmi fontosságot. Egyébiránt a magyar 
kormány és az állam rendőrség megbízottai 
megjelentek a francia követségen és sajnál
kozásuknak adtak kifejezést az eset fölött. A.' 
követség ezzel az ügyet a maga, részéről telje
sen elintézettnek tekinti.
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-- Letartóztatták Pick Salamon tőzsdebizo
mányost. Néhány nap óta tömeges följelenté
sek érkeztek a főkapitányságra Pick Salamon 
tőzsdebizományos ellen, akinek a .Dessewffy- 
utcában volt, irodája. A panaszosok sorra arról 
tettek jelentést hogy értékpapírjaikat teljesen 
ki űzetve megőrzés végett otthagyták Pick Sa
lamonnál. Amikor az utóbbi időben Picktől 
kérni kezdték az értékpapírokat. Pick külön
böző kifogásokat mondott. A felek nem tudták 
megkapni a részvényeket. A panaszosok kára 
több százmillió. A rendőri vizsgálat megin
dítása után Pick Salamont előállították a. fő
kapitányságra, hogy számot, adjon az eltűnt 
részvényekről. Pickről kiderült, hogy külön
böző bankokban nagy tőzsdejátékot folytatott 
és féléinél: a részvényeit adta oda föc.özetül. 
A tőzsdei bessz idején Picket is elborították a 
bessz hullámai. A differenciákat fizetni nem 
tudta és a bankok az ott levő értékpapírokat 
exekutiv módon eladták. Pick Salamont bosz- 
szasan hallgatták ki a rendőrségen. Az idős 
tőzsdebizományos nem akart részletes vallo
mást tenni. Röviden csak annyit felelt:

— A részvények, elúsztak.
Pick Salamont szombaton letartóztatták.
— Húrom ezerszeres a bérkocsitaksa. A fő

város az Ánnegállapitó Bizottság előterjesz
tésére hozzájárult ahhoz, hogy u bérkocsidijak 
a békebeli taksa UOOo-szcrcsére emeltessenek. 
Az nj tarifa vasárnap lépett életbe. A konflis
lovak még nem vetlek tudomást az újításról: 
énp oly lassún baktatnak, mint anuakelőtte.

— EAza-sAx. Holla VilmoK, n ..Pesti Hírlap" belr.ő mm-
kalf.r leánya: Pnlla l.vjia vaflArnap házasságát kö
tött Dr. Milllcr Jótscl budapesti gyakorló orvossal.

— Megint, igazoltatunk? Vasárnap éjjel 2 
óra tájban Újpesten, a Werbőczy-uteában föl
tűnt egy kisebb csoport, amelyuek tagjai a 
járókelők közül a munkáskülsejü embereket 
megszólították s igazoltatták őket. Az igazol
tatások során tettleg bántalmazták Hőmmel 
Géza 2S éves cipészsegédet, akinek fejsérülését 
a mentők kötözték be. A vizsgálat megindult.

Helyesen válaszol
a takarékos és okos háziasz- 
szony, ha más kávépótlék véte
lére akarják rábeszélni:

„Ne fáradjon!... Én kávémat 
mindig csak a kávédarálóval 
ellátott

„Valódi Frank“-kai
yízöm. Csak azt adja nekem!"

•ért első útja

a paplunkirulylioz legyen VII, Kertész-utca 35

ainíjo? gyapjúszövetek áruháza
Budapest íV, Váci-utca 25. sz. Telefon 14-73

Karácsonyi eladásunk megkezdffdüttI
Szöveteink Közismerten legelsőrendü mi
nőségéről, páratlanul álló nagy válaszié- 
KunKról, áraink példátlan olcsóságáról 

a legudvariasabb kiszolgálásunk mellett győződhet meg mindenki: 
vételkénysaec*  tmálkUü. Ez alkatomra SssxeáiW.ctU ItiraEcn- 
<íi tóink hö tájékoztatást nyújtanak.

fe’-rr.? (sdílfientlökh utl-9 ftocsi*  és
nagy
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Látod, kértek, (.sílléry megmutatta, hogy 
hülyén az igazi, gerinces magyar ember. Ott 
Volt a diszközgy ülésen Wolff és Vasek és 
iFolkusházi, sőt még flovszki is ott volt és Bu- 
’day Dezső is esetleg, és ő nem l'élt, ő bátran a 
szóin ükbe mondta, hogy « főváros beteg, hogy 
w parkok, a népházak, az iskolák, a könyvtá
rak, a köztisztaság, a vizbőség és a többi libe
rális kórokozó veszedelméből csakis ő, Csili éry 
'és a többi Wolffok gyógyíthatják ki azt. Nem 
számit, hogy ünnep volt. Az ünnep a konstruk
tív tetterőnek a föl fokozott munka napja s 
ahogy a fogorvos is húz, ha vasárnap kerül is 
a fá.ios fog karmai közé, úgy Csilléry is fütyül 
az ünnepre, ha arra adódik alkalom, hogy a 
liberalizmust kihúzhassa a fővárosból. Annál 
tiszteletreméltóbb az a hazafias készsége, mert 
reménytelen: a. kihúzandó fog egyre egészsé
gesebbnek bizonyul s ha majd meglátod azt a 
(fogorvosi csodát, — hogy nem a fogász húzza 
ki a fogat, hanem a liberalizmus húzza ki a 
fővárosból Csilléryt, akkor is tisztelettel gon
dolj a derekre, aki mégis húzott, ({meddig húz
hatott...

— Janika meg Ferike, vagy mindennek a -macska az 
’tilca. Ez u címe egy aranyos mesekönyvnek, amely most 
(jelent meg a könyvpiacon. Janika és Ferike vidám tör
ténetét Zágon István verselte meg, n rajzai pedig llardácz 
Árpád elragadóan szimpatikus művészetéről tesznek 
újabb bizonyságot. A két vásott fickó kalandjait Bardócz 
olyan őszinte, szívből jövő derűvel rajzolta meg, hogy 
valóban kevés magyar képeskönyvet látunk, amely meg
közelíti az 6 rátermettségét, fölényes tudását és humo
rát. Egészen bizonyos, hogy a karácsonyi könyvpiac egyik 
lagkapósabb ajándékkönyve lesz, a Janiba meg Ferike, 
amelyben Bardócz rajzai miatt fölnőttek is élvezettel 
lapozhatnak. „

—-öngyilkos lőtt egy vasúti főfelügyelő.
,f/ ftenő> 11 Délivasuí. nyugalmazott fő- 

tfölügyelöje, naponta fiúnál, dr. Cs'Bag Benő 
jarasbirónál szokott cin lelni. Ma délben azon
ban a járásbiró családja hiúba várta a 67 esz
tendős öreg urat, nem jött. Elmentek Krisz- 
tina-körut 141. számú lakására, ahol az ajtót 
zarva találták. Betörték és a lakásba lépve, 
erős gázszagot éreztek. A. hálószobában az 
agyban fekve találták Csillag főfelügyelőt, aki, 
a rendőrorvos megállapítása szerint, gázömlés 
folytán még az éjjel meghalt. Levelet nem ha
gyott hátra és az öngyilkosig okáról fia sem 
tud magyarázatot adni. Holttestét a törvény
széki orvostani intézetbe szállították.

Sra$ @n £30 k a a § 62

melyei nemcsak idehaza, hanem a leg
távolabb! tengerentúli országokban is 
ott találunk mideniitt, ahol 1. ;daimat 
kell csillapítani. Hutása csudálatos. 
Valóságos első segély a házban.

még pedig értékes m. rku ma az. egész 
világon a

ü
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1 közép „ „ ® K 2.30

(mi'gi’olel kb. 4 kis üveg tartalmának) 
1 nagy üveg ára w K 41.S0 
(megfcicl kb. li kis üveg tartalmának)
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és fehéruemüek hozott anyagból is méret 
szerint. Károly-körút 2. Telefon: 178—89

Utt.TIBBJl

ffirlskola^
fí Mí^r^ohlüveanaiírnefc 
SelifVissvatreíescn ilíiftnirjít 
ftUtgyeket is.

Akik uj clhoiyczést. kövesnek, tanulják ki cz.cn foglal
kozást. Ném kell zárt szobában rossz, levegői szívni, 
becsületes jó megélhetéshez, juthat. Mielőtt bárhova 
menne, érdeklődjék iskolámról, amely az. országban leg
régebben fennáll. Pénzét no dobja ki hiába. Tandíjat 
melyen leszéllitotlam. — Lóvéi válaszbélyeg ellenében, fi

VíSCa TavasznnexB>utsa » ■
wauwMCa Tolofon: Józsof 112—1G. sióm. ezo Ji

„Fortuna" Ingatlanforcjalmi Vállalat
az Országos Föld bírt okrendező Illréság engedélyével

Budapest Vf, Terős-kMrut ai. 274 Telefoni 1—36. 
Nagyszámú birtok vételi és eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti és Vidéki házak, villák és telkek közvetítése. Jói 
bevált lakúBközvctltéu, űnnp^irozáB stb. Mindennemű ingat
lanügyben szolid, gyors és kívánatra diszkrét lebonyolítás,

hőstette" a
(A Heggel tudósítójától.) Negyedötre járt az 

idő. A nyugati pályaudvar felől sirás, üvöltés 
tört keresztül a. robogó villamosok, a. vágtató 
automobilok zaján. A Klotid-utca ó» Vilmos 
császúr-ut sarkán kél; rendőr fordul be. Egy 
asszonyt hurcolnak magukkal. A nő fejkendős, 
kötött kábáin muukásasszony. Az egyik rendőr 
kétcsillagos altiszt, a másik már nagyobb ur, 
rendőrtiszt.

A rendőrlegény fogja- támogatja az asz- 
szouyt, hogy el no essék, a rendőrtiszt pe

dig ütlegeli, lökdösi.
Az asszony jajgat, sir. rimánkodik, a rendőr
tiszt káromkodik:

— Dögölj meg, majd megtanitlak én!
— Jaj, a hasam, beteg vagyok, ne bántson , i-, — 6irja 

az asszony.
Kuss, majd megtanitlak az V. kerületben virágot 

árul}':.
— .Jaj, ne bántson, gyerekeim vannak, azokat tar

tom el.
— Dögölj meg a gyerekeiddel együtt!

Óriási tömeg szalad a nyomukban. Már a Sólyom-utcá
ban hurcolják az. asszonyt. Alig áll a lábán, ha a rendőr
legény nem támogatná, régen összeesett volna. A tiszt 
folyton hátba üti, nz asszony sir.

- Ne bántson, bocsánatot kérek, én nem csináltam 
semmit, nekem igazolványom van. Szabad virágot 
árulnom.

— Te többet nem fogsz virágot árulni. Majd én meg
mutatom. Elvesszük az, igazolványodat. Egy darabig 
majd bent ülsz a kapitányságom Elmegy a kedved n 
virágárusítástól.

A tömeg nőttön-nő, mind több kifakadás hallatszik a 
rendőrtiszt ellen. Az csak lökdösi nz asszonyt és amikor 
az majdnem összorogy, ráordit:

— Ha nem jösz. Kardot rántok!
Keze már a kaid markolatán van. Az asszony, szegény, 

ijedten igyekszik menni. Könyörög, hogy lassabban 
menjenek.

— Beteg vagyok. Hasbeteg. Menjünk lassabban. Be
megyek a kapitányságra. Csak no hurcoljon.

-- Siess, nincs időm. Azt hiszed, hogy más dolgom 
nincs?

— Könyörgöm, menjünk lassan — sírja folylon az asz- 
szony —. nem bírom már. Olyan nagy g.vorekeim van
nak mint maga, engem a .gyerekeim várnak otthon, aki
ket eltartok.

f’n nem vagyok neked maga. Maga lehet a kölyköd! 
Közben befordulnak a Vadász-utcába, nz asszony arca 

hófehér. Az emberek könnyes szemmel nézik n furcsa 
kálváriát. Senki som mer szólni, mert a rendőrtiszt fogja 
kardjának markolatát.

— Fiatal ur vagyok neked? Majd én megtanitlak. 
Kölyköd lehet neked akárhány, de én ur vagyok.

A tömeg nem tudja, hogy mi lehet nz asszony bűne, 
de mindenki elszöi'njükiidik a brutalitáson. Végro nkad 
egy újságárus asszony, oki Ijedten beszélni kezd:

— Azért viszi be a tiszt ur est az asszonyt, mert az 
C. kerületben árult virágot.

A rendőrtiszt ránéz az újságárus asszonyra. Az ijed 
ion elszalad. Az emberek mór hangosan zúgolódnak, nem 
tudják mogertoni, miért kínozza a rendőrtiszt n szegény 
virágárus asszonyt, aki nem csinált semmi rosszat. Pár 
lépés, mar elértünk a Vadász-utcai V. kerületi rendőr-

— „Nincs szükség külön Tájvédelemre.*'  
Hajdúnánásról .jelentik: Vasárnap délelőtt 
tartotta beszániolóbe.szédét Madny Gyula nem
zetgyűlési képviselő kerülete székhelyén, 
Hajdúnánáson. Nincs más föladatunk — mon
dotta —, mint a köznyugalom, a jogrend és a 
közszabadságok biztosítása. A fajvédők ki
válásáról szólva kijelentette, hogy nincs szük
ség külön tájvédelemre; a magyar polgárság, 
a fajmagyar nép megvédi önmagát. Hangoz
tatta a földreform szükségességét és a földbir
tok mostani megoszlásának aránytalanságát. 
A beszámoló után Koszó István államtitkár. 
Szabó Sándor és Szabó Zoltán nemzetgyűlési 
képviselők szólaltak föl.

— „Ellcnbogcti Mór kémkedési ügye" ciniii hírünkre, 
nmcl.v A Heggel szeptember 3-iki szúinábnu jelent, meg, 
illetékes helyről annak helyreigazítását, kérik, hogy a 
honvédügyész nőm azt állapította meg, hogy „a katonai 
nyomozó intézkedése nem volt törvényszerű , liánom azt, 
hogy kémkedés büntette mialti bűnvádi eljárásra nincs 
kellő alap én hogy Ellenbogennok a följelentés tárgyává 
tett kijelentései a polgári bíróság illctékossóge alá tar
tozó bünccelekményck, ahol a bűnvádi eljárás már inog 
is indult. Ellcnbogent a osondőrség tartóztatta lo <s néni 
kptouai nyomozó; a Budapestre való átkisértetést a 
székesfehérvári honvédiigyész eszközölte.

— Két leleményes tolvajt elfogott a rendőr*  
.iég. Tegnap este az Erzsébet-hld budai hídfő
jénél posztoló rendőr két gyanús alakot látott, 
akik midőn feléjük közeledett, futásnak ered
tek. A rendőr utánuk szaladt, mind a kellőt el
fogta, és előállította a kerületi kapitányságra, 
ahol megmotozásukkor a náluk levő csomag
ban egymillió értékű csipkét találtak. Az cl- 
fogottak Sárkány Kálmán napszámos és Ko
vács Lajos cipész bevallották, hogy az értékes 
csipkéket, a Hadnagy-utca 6. számú húz egyik 
földszinti lakásából lopták olymódon, hogy az 
utcai ablakot észrevétlenül kinyitollák és egy 
hosszú botra erősített horoggal kiemelték, A 
leleményes tolvajokat letartóztatták,

Lipótvárosban
kapitányságboz. Előresietek, a kapitányság előtt álló őr- 
szemtől megkérdezem, fönt van-o hivatalában Domonkos 
Gyula rendőrfőtanácsos, az V. kerület parancsnoka.

— A főtanácsos ur nincs bent délután, lllró Sándor 
rendőrfogalmazó ur nz ügyeletes tiszt. Első einolet nyolc.

Alig érek föll a lépcsőn, a két rendőr az agyon kínzóit 
asszonnyal már megérkezik a kapitányság épületéhez. 
Bolöki a kapun a vonngló asszonyt a. rendőrtiszt. Közben 
bemegyek az. ügyeletes tiszt szobájába. A díványon fék 
szik, álmából ébred. Mielőtt elmondhatnám a tényállási, 
panaszt tehetnék a rendőrtiszt ellen, az már beront a 
szobába.

— Szervusz. Sándor! Jaj, de kifáradtam ezel « döggel. 
Kérlek szépen, előállítottam egy virágárus asszony!. 
Szcmtelcnkedctt a nyugati pályaudvar előtt.

Állandóan törölgetl fejét a rendőrtiszt, a veríték csurog 
homlokáról, arcvonásai torzultak.

— Tudod — folytatja —. hogy a V. kerületben nem sza
bad virágot árulni és et az asszony átjött a l'lból a: 
l'-be. Figyelmeztettem, hogy itt nem szabad áruin’. 
Szemlelnkcdett. Azt mondta, hogy neki olyan vagy 
gyerek van. mint én és hogy én Hatat, vagyok.

Képzeld el, azt mondta, hogy fiatal vagyok.

Ezzel már be is fejezto a virágárus asszony bünluttij.lf. 
Hozzám fordul:

— ön mit keres ittt Kíván tőlem valamit?
— Marinovich segédföltigyelő vagyok, amit tettem, 

azért vállalom a felelősséget Isten és ember előtt. Újság 
iró! Megírhatja, följelenthet, majd én megtanítom azt az 
asszonyt. Hogy én fiatal vagyok!

Marinovich segéd fölfigyelő úrral, mintán a. nevét mar 
tudtam, több tárgyalni valóm nem volt. Az ügyeim 
tiszttől) még megkérdeztem, hogy mikor találhatom ben' 
Domonkos főtanácsost, aki a szegény emberek barátja 
és minden igaz ügy védője. Az ügyeletes tiszt röviden 
csak ennyit válaszolt:

— A főtanácsos ur soha sincs bent.
Elindultam vissza n nyugati pályaudvarhoz. NyUc 

fiz virágárus asszony árulja • >' állandóan a szép sárga, 
rózsaszín, fehér krizantéim ' A virágárus asszonyé1, 
amikor megtudják, hogy vri jöttem, körülfognak é-> 
mind panaszkodik:

— Úgy bárnak v-lünk, mint a kutyákkal, egyik oldal 
ról hajtanak n másikra. A főfelügyelő ur nem goroml'*.  
csak ez a fiatal) segódfölügyelő. Állandóan tegez, szid, 
gorombáskodik velünk.

Kstefeló alkalmam volt u megkínzott vii-óg- 
árugasFZonuyal is beszólni. A neve Farkas 
Gézáné, három na#y gyereke van, a l'cr.ic koa- 
fliskocsis. hadirokkant:

— Kérem, én nem csináltam semmit, odajöíl 
a tiszt ur, azt mondta: . lár megint az V. ke 
niletben árulsz virágot, takarodj. Én csak 
annyit mondtam: A fiaiul ur letegez egy ilyen 
idős nőt, nekem, olyan nagy gyerekeim van 
nak, mini a tiszt ur. Erre ram ordított: Fiatal 
ur vagyok neked, szemlclenkedszi Megraga
dott, hurcolt a kapitányságra, ott elvették az 
iparigazolványomat. Tönkretettek. A többit 
tetszett látni.

A többit láttam. Marinovich Zoltán segéd- 
fölügyelü nr a kapitányságon patétikusan ki
jelentette előttem, hogy Isten és ember elölt 
vállalja teliéért a felelősséget. Lehet, hogy n'. 
emberek előtt ki ma gye rázkódik majd, de a/. 
Isten mindent látott Korda Tibor.

— öngyilkosság n nyomor miatt. Haitik Erzsébet 22 éves 
varrónő a Felső erdősor 12. számú házban levő luká 
eán morfiummal mcginérgoztu magát. Laká.sadónője sze
rint anyagi gondok kónyszoritették az öngyilkosságra. A 
mentók életveazedelmos állapotban a Kókus-kórliázba 
Bzállitoíták.
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Tovább Is szilárdságot 
várnak az e heti tőzsdén 
A túlértékelt és mesterségesen 
föBhaJ4©tt nem

Msünk
ínváhbífö? A külf^i vételek
lovaimra is mos fundamentumai a tőzsdének, 
valam nt azok a pénzösszegek, amelyek a nagy 
okekibocsa ásókból ( a bankoknál elhelyezést 

Keresnek Uemelhető, hogy az exotapiacon és 
a túl lajtott értékpapíroknál érvényesülni fog 

t^’.pasztalat, amelyet a közönség a b’folvt 
idők nehez orajhan tett, amikor láhattuk, hogf 
a legtöbb papír gazdátlan és védtelen cs óva- 
k7-in ’■ ‘’ankcégek által bevezetett
eríeki'.dol es luzonyos koteriák által túlzásba 
.vitt dolgoktól. Egészben

szilárd tőzsdék várhatók, 
fiiért X Reggel értesülése szerint, a kormány 
’T.’.Ví,rjI<.’p,a. tegiJletekesebb tényezőktől azt a 
fölviJogosítást, hogy az értékpiacnak hanyat
lása csak a valuták emelkedését idézné'elő, 
miután a publikum azzal a pénzzel, amit érték- 
papirokban nyert — hónapok óta figyelhetjük 
ezt, a hullámzást —, rögtön a valutákhoz mének uh

A kormánynak pedig nem lehet érdeke, 
hogy a mostani időkben a koronát rontsa f.s ezer! . ......
ín formációnk

oiztosra vehetjük a legilletékesebb 
alapján, hogy a tőzsdeadó 

elmarad.
*

i hét története ismoretes. A közön- 
s-.‘g a pénteki tőzsdén kezdett erősebben vasú- 
rolni. Minikor tol jós erővel indult rnepr <1
kontremin födözési akciója. így történt, hogy 
a pénteki rendezés ellenére hatalmas üzlet 
indult meg s a prolongációs árak már közel 
jutotta’: (>. szeptemberi hausse magas árfolya
maihoz. A hausse teljes erővel tört ki, ott izott 
a nagy terem minden piacán, minden zugában, 
a bankok páholyaiból pedig szerte-zórodott az 
a fölfogás, hogy a tőzsde egyenesen katasztro
fális hausse előtt áll. Ezt a fölfogást úgy indo
kolták, hogy a kölcsön mindenképen kedvezően 
fog elintézfetni, amivel kapcsolatban a koro
nának bizonyos mértékű romlásával, de egy
szersmind jótékony stabilizációjával kell szá
molni. Hozza árul ehhez az is. hogy még min
dig óriási tőkék bei érnek befektetés nélkül s 
hogy a B-listas tisztviselők végkielégítését 
képező hatalmas összegek is hova-továhb érték
papírokba fognak heh ktottetni. A tőzsdének 
ezt. a fölfogását teljesen osztotta a péntek dél
utáni s a szombat délelőtti magánforgalom is 
s mindössze szombaton délben és délután lát
tunk ogy pillanatra több árut a piacon.

Bérsen Ke részi ül a 
M •> gy a r II • < el -nokeH ek 
iirhií rúzs értékeket, hogy 
azt a m gvar koronát, .

Hitel j oggy a k o r 1 á s á r a
Ezt az árut könnyen vette föl a piac, ami a 
közönség megindult vásárlási kedvének a bizo
nyítéka.

külföldre kihelyezett 
részvényesei adtak 
így szerezzék meg 

amelyre a Magyar 
. szükségük volt.

♦

A tőzsdei hét nagy vonalakban vázolt törté
netéből már cikkünk bevezetésében levontuk 
e bélre a konzekvenciákat. Azt, kell kérdeznünk 
elsősorban: mennyiben ál Innak fönn azok az 
okolt, amelyek a megindult hausset kiváltot
ok. A mozgalomban kétségki vili -része volt a 
kibocsátásokra készülő bankoknak is, de ezt a 
beavatkozást semmikópen sem lobot döntőnek 
tartani. A folyamat elindítására alkalmas volt 
ugyan, de belső indokok nélkül és oly hiábavaló 
lett volna, mint amennyire képtelen volna egy 
mozgalmat föntartani és pcrpctuálni. Minden
képen azonban igaz, hogy a bankoknak kibo
csátásaik sikere érdekében fontos, hogy a meg
indult mozgalom tartós legyen. Sokkal fonto
sabb ennél a kölcsön ügye, amelyre nézve egyre, 
több komoly jelenség bizonyítja, hogy jól áll 
s a megvalósulás felé közeledik. Amíg azonban 
ez a kérdés végleges megoldást nyer,

a korona külföldi
v a I ani el y eltolód ás 

ámbár kétségtelen jelek

értékelésében nyilván 
következik be,

............ . .... _____ ... vannak arra nézve, 
hogy a magyar pénzügyi kormány védi koro
nánk árjegyzését. A kérdés most már az, hogy 
etekiillet ben mi fog történni, mert láttuk, hogy 
a bécsi értékelésre milyen érzékenyen reagált; 
a tőzsde már ezen a héten is.

A külföldi és belföldi korona egymáshoz 
idomitása az a pont, amely körül most sok 

minden fordul.
A harmadik tényező, amellyel számolnunk 

kell, a pénzügyi kormány allasfoglalasn. 
Kállay miniszter bncsuzása előtt néhány, el
ejtett szóval a tőzsdeadó fölemelésének u.iabb 
lehetőségót is fölemlítette. A pénzügyi kor
mány valóban aggodalmaskodik bizonyos mér
tékben, mert vannak, akik Becsen keresztül 

mesterségesen szorítják a magyar koronát, 
továbbá nem nézi jó szemmel — ki nézi? — 
a megszámlálhatatlan uj bankcég keletkezését. 
Kifogása van a mesterségesen fölhajtott kur
zusok és az exoták piacának általunk is több
ször szóvá tett üzelmei ellen is. Mindezek elle
nere, amint már azt e cikk kezdetén megírtuk, 

a tőzsdeadó fölemelése nem fenyegeti
a megszilárdult tőzsdét. A mai helyzetben az 
csak a kontreminnék volna hasznos és a koro
nának artana, de nem használna semmit. így, 
ha a közönség a gazdasági helyzet szerint Ítéli 
meg a dolgokat, okvetlenül

a hausse irányában kell orientálódnia.
Ha azonban ismét, az idegeire hallgat s kész

pénznek vesz minden hazugságot, amelyet a 
i 8 annak szervei világgá fognak
kurtólni, ismét úgy járhat, mint járt a szep
temberi hausse után. Ki fosztatta magát, egy- 
pár embertől, holott arra a baissre épp úgy 
nem volt semmi ok, mint nem volna ma sem.

X Szilárd a vasárnapi bankközi forgalom. 
Szóm ont este és vasárnap délelőtt a bank- és 
ügynök közi forgalomban újból a pénzujánla- 
tok dominálták. Becsből kevés árut kínáltak, 
ami jött, simán fölvette a kereslet. Az üzlet
kedv kiszélesedését mutatja, hogy a vasárnap 
foiyamán nagyon sok tényleges kötés jött 
lotre az értékek- minden kategóriájában. Tudó
sítóink a következő árfolyamokat jelentik: 
Magyar Hitel 725—30, Osztrák Hitel 118. Angol- 
Magyar Bank. 150. Rima 139, Salgó 690—709, 
Koszén 2.925, Cukor 3.725. Ganz-Danubius 6.500, 
Ganz Villamos 3 millió, Urikányi 1.800, Keres
kedelmi Bank 1.525. Leszámítoló Bank 155, 
Olasz Bank 58. Merkur-Bank 35, Ofa 700, 
Rázni Bank 300. Szikra 170, Égisz 50, 
S pódium 245—250, Izzó 655, Nova 175, 
Óceán 60, Palias 80. Rigler 125, Athenaeum 540, 
Viktort bútor 20. Schlick 145—150. Pi/fón.yi 82, 
Báróit 24, Fonciére 330. Bor sód-Miskolci ma
lom 160—165. Buuxit trusf, 590—600, Back- 
malom 110, Magyar Acél 330, Afofor 135—140, 
Magyar-Amerikai Fa 75, Nasici 2.700, Mefter 
480.

X A magyar korona esése megállóit Becsben. 
Bt sből jelenti telefonon A Reggel tudósilója: 
A magyar korona néhány hete ellanyhult 
Becsben és az utóbbi napokban azután a. kíná
lat benne messze túlszárnyalta a keresletet. 
►Szombat estétől azonban

szilárdul a magyar korona, 
inkább pénz van rá és 165-tel is élénken kere
sik. Becsben egyébként a hangulat, bizakodóbb, 
a jövő hónap elején a nagybankok végrehajt
ják tranzakcióikat cs úgy tetszik, barátságo
sabb tőzsdét készítenek elő. Elsőnek az OszfrdA; 
Hitel, készül tőkét emelni, az uj részvényeket, 
A Reggel értesülése szerint, 270.000 koronával 
fogják, kiadni. Érdeklődik a wieni piac gép-, 
sör- és legújabban gyapot részvények iránt- is. 
A gyapot ugyanis a legutóbbi napokban 
Amerikában óriási mértékben emelkedett. 
Prágában is kellemesebb a hangulat és a 
kontremin fedező vásárlásait várja a piac. 
A cukorértékek iránt is van érdeklődés. A ma
gyar részvények elég jól fekszenek.

X Újból lókét emel a llorsódl Szén. A Rnrsridi Szén- 
érdekeltsépe, 
föitiinő tőke- 
r<?szv<í»u/re 1. 
most, amint

bánna a Muuyar Általános Köazénbrinya 
amint ismeretet;, alig egy hónappal ezelőtt 
emelési tranzakciót hajtott végre. 25 réyi 
azaz agy uj részvényt adóit. .4 vállalat 
.4 Reggel értesül, december 3-An rendkívüli közgyűlést
tart, amelyen 140.000 darab uj részvény kibocsátása utján 
61 millióra emeli az alaptőkéjét.

X A Hornyánszk.v-nyoindát megvette az An
gol-Magyar Bank. Két héttel ezelőtt híre ter
jedt annak, hogy a Hornyánszky-nyomdát 
megvette a Hitelbank. Másnap azután úgy a 
Hitelbank, mint a Hornyánszky-nyomda meg
cáfolta a hirt. Most A Heggel arról értesül, 
hogy a Hornyánszky-nyomda részvény birt o
kában mégis változás történt. Vasárnap dél
előtt fejeződtek be a tárgyalások a llor- 
nyánszky-nyomda tulajdonosa és az Angol- 
Magyar Bank között. Az Angol-Magyar Bank 
megvette a. nyomdát. A Hornyánszky-nyomda 
az Angol-Magyar Bank Glóbus-nyomdai trösz- 
jéhez fog tartozni. Ismeretes, hogy a Glóbus 
néhány hónappal ezelőtt fuzionált a Hungária- 
nyomdávnl, ez az ujab.b fnzió most annyira ki» 
szélesíti a Glóbus kereteit, hogy egyike lett a. 
a régi monarchia legnagyobb teljesítőképességű 
nyomdai vállalkozásának.

X Emel vagy nem tnuel? Bizony, ma már 
nem azt kérdi a delnő lovagjától, hogy szeret 
vagy nem szeret, hanem a. tőzsdére célozva: 
emel vagy nem emel. A tőzsde megszilárdulása 
óta ugyanis a közönséget ismét a tőzsdén jegy
zett ■vállalatoknál tervezett alaptőkeemelések 
és tranzakciók érdeklik. Elsősorban azok a 
vállalatok állnak tőkeemelés előtt, amelyek az 
rt23-as esztendőben még nem bocsátottak ki 
újabb emissziókat. A bankpapírok közül a Ma
gyar .Jelzálog Hitelbank, az Agrárbank és az 
Angol-Oszlrak Bank nem emelt még ebben az 
évben tőkét. A Magyar Jelzálog Hitelbank 
azonban a közeljövőben tökét emel. Ebben az 
ügyben folytat Becsben tárgyalásokat Mada- 
rassy-Beck Gyula báró. Az Agrárbank, amely 
a legszorosabb érdekközösségben áll a Magyar- 
Olasz Bankkal, színién elhatározta már a tő
keemelést. Az Angol-Osztrák Bank, amelynek 
főintézete Londonban van, az elmúlt héten 
emelte föl alaptőkéjét. Ez a. részvény kibocsá
tás azonban alig érinti a budapesti piacot. Az 
Angol-Osztrák Bank részvényei kotirozvavan
nak ugyan, de a részvényeit nem jegyzik és 
kevés van belőlük Budapesten forgalomban. A 
tőzsdén jegyzett takarékpénztárak ebben az 
esztendőben már legalább egyszer tökét emel
lek. A nyolc biztosító közül hat ebben az esz
tendőben még nem szaporította alaptőkéjét. A 
hat részvényből kettőben, a Bécsi Biztositóban 
és a, Bécsi Élet- és Járadékbiztosítóban már 
évek óta nem fordult elő kötés. A Maguar- 
Francia viszont hónapok óta tőkeemelést ter
vez. Hasonló a. helyzet a Magyar Jégnél, a 
Nemzeti és a Pannónia Biztosítónál. Ezek a. 
vállalatok ebben az évben már nem emelnek 
alaptőkét. A malomrészvények piacán egyet
lenegy olyan vállo.lut részvényét sem jegyzik, 
amelyik ne emelt volna már ebben az esztendő
ben alaptőkét. A legközelebbi tranzakció a 
Transdanubiánál várható, amelynél többségi 
harcok folynak és a vállalat már hosszabb idő 
óta tárgyal egy jugoszláv csoporttal érdekkö
zösség végett. A bányák és téglagyárak közül 
ismét több olyan vállalat akad, amely ebben 
az esztendőben még nem emelt, így az Észak
magyar, a Kohó, a Magnezit, a Kőszén és az 
Unió. Ezek közül a Kohónál még miniig nem 
fejeződtek be a nationalizálási tárgyalások 
és a vállalat egy belga csoporttal is tárgyal. A 
Kohó a közeljövőben nem emel tőkét, mert a. 
vállalatnak nincs szüksége pénzre. A Magnezit 
december 1-én tartja évi rendes közgyűlését, 
amelyen megállapítják a vállalat elmúlt évi 
üzleteredményeit, döntenek az osztalék nagy
sága. fölött, de tőkeemelésről nem esik szó, mert 
a Magnezitnek óriási valutabevételei vannak 
és igy kellő tökével rendelkezik. A Kosodra ve
zetősége már hónapok óla tárgyal a Hitel
bankkal a vállalat tervezett, tőkeemelése ügyé
ben. Biztosra vehető, hogy ha a tőzsde to
vábbra is szilárd marad, úgy a Kőszén már a 
közeli kelekben tőkét, emel. Az Unióbánya, 
amelynek részvényeit ebben az esztendőben ve
zették be Kohnerék cs amely részvény eddig 
igazán dicstelenül szerepelt a tőzsdén, most 
emel tőkét, a részletek azonban nem érdeklik a 
közönséget, mert Unióbánya-részvényt alig si
került plaszirozni. A nyomdák közül három 
vállalat nem emelt még tőkét, a Franklin, a 
Glóbus és a Révai. A Franklin e hó 28-án tőket 
fog emelni és egy régi részvényre valószínűleg 
15 uj részvényt ad. A Glóbusnál már régóta 
tervez tőkeemelést- az Angol-Magyar Bank és 
ebben az esztendőben okvetlenül végre is 
hajtja. Értesülésünk szerint két régi rész
vényre egy újat- adnak. A Révai szinten tökét 
emel decemberig, a Hitelbank már megálla
podott a vállalat vezetőségével, állítólag 1:2 
arányban 30.000 koronás kibocsátási árfolya
mon emel tökét a vállalat. A vasipari vállala
tok közül a Kóburg és a Schuller nem szaporí
totta még az 1923-as éviién alaptőkéjűét. A Kó
burg egyelőre nem is gondol tőkeemelésre. A 
Schuller Toll gyár, amely a Leszárnitolóbank 
érdekeltsége, már hónapok óta tárgyal egy fran
cia csoporttal. A tárgyalások eredményesek is 
és a vállalat december folyamán közgyűlést tart, 
amelyen tőkét emel 1:1 arányban. A különfélék 
piacán jegyzettek közül 16 olyan részvény van. 
amelyben állandóan nagy az üzlet és még eb
ben az évben nem emelt tőkét. Ezek közül a 
Brassói a tőzsde egyik legnagyobb tipje és elő
nyös tranzakció előtt áll. A Danica, a 
Gschwindt, a Győri Textil, a Felien, a Kábel. 
az Auer, a Temesi sör egyelőre nem szándék 
szik tőkét emelni. A Juta és Magyar Kender 
már régóta ígéri, hogy tökét emel. A Krausz 
Szesz, amió’a kivált a Leszámít olóbank érdek
köréből. lemondott egyelőre a tőkeemelés gon
dolatáról. A Stummer most tárgyal és aligha
nem egy-két héten belül tőkét szaporít. Az 
Unió-Színház már elhatározta, hogy húszmil
lióról negyvenmillióra emeli alaptőkéjét, egy
előre azonban nem akad vállalkozó, hogy vég
rehajtsa ezt a tranzakciót. A faipari vállalatok 
közül C> részvény társaság nőin bocsátott, ki ebben 
az évben uj részvényeket, ezek közül a Gutt- 
mann, a Lignum, a Magyar Általános Fa ter
melő, amelynek részvényejt szerdán vezetik he 
a. tőzsdére, egyelőre nem emel tőkét, a Magyar- 
Amerikai Fa, a Hcrm.cs érdekeltsége viszont e 
hó végén előnyös tőkeemelési tranzakciót hajt 
végre 1:1 arányban, a Nemzeti Fa ugyancsak 
gondol tőkeszaporitásna, végiil pedig a Nasici 
lehet, hogy még ebben az esztendőben, de többi 
mint valószínű, hogy csak a jövő év elején, ja
nuár vagy február hun emel tokét,
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X A Mobil Bank a tőzsdéu. Szerdán kerülnek a tőzsdére 

Fónagy Aladár intézetének, a MQbil Banknak a részvé
nyéi. Fónagy nagyon rövid idő alatt kitűnő bűt, álta
lános mogbccsültotéat szerzett bankjának, amely egész 
sor iparvállalatot vont érdekkörébe. Minden jel arra 
vall, hogy a Mobil Bank a tőzsdén is rokonszenvesen cs 
szolidan lesz plasszirozva és a közönség szívesen fogadja 
Fónagy Aladár uj papírját. Még a régi Fabank idejéből 
bízik a tőzsde Fónagy rátermettségében, komolyságában 
és — szerencséjében ...

Közgazdasági hírek. A kisebb vaspapirok közül ál
landó az érdeklődés a Kaszab-részvények iránt, Értesü
lésünk szerint a Kaszab előnyös tőkeemelés előtt áll: egy 
régi részvényre egy újat ad, mégpedig ingyen. ~ Az 
Athenaeum, amely nagy karriert futott be néhány nap 
alatt a nyomdapapirok piacán, november 28-án, szerdán 
tartja rendkívüli, alaptökecmelö közgyűlését. A Heggel 
értesülése szerint az Athenaeum egy regi részvényre két 
újat ad. E héten még 25 darab egy kötés. — Az Jíigisz 
az elmúlt héten 90%-ltal növelte árfolyamat. Az Angol- 
Magyar érdekkörébe tartozó vállalat részvényeit kül- 
földi, angol számlára is vásárolják nagy tételekben. — 
A nyomdapiacon. amely az uj hosszban jött divatba, a 
Glóbus fekszik föltűnő szilárdan. E piacon a Glóbusban 
és a Riglerbcn is további gyorsabb tempójú árfojlődést 
várnak. — A szerdán bevezetésre kerülő Magyar Álta
lános Fater melő-ré^vényck azelőtt Ilit el fa néven szere
peltek a tőzsdén. A részvény társaság tulajdonában van
nak a gyöngyösi „Barna Gábor Fiai" müvek (erdők, fa
termelés, gőzfürész, parketlgyár), az egri „Hordó és 
Faárugyári" részvények (hordó-, parkett- és faárugyár, 
gőzfürész), a. Szolnoki Egyesült Gőzfürész és őrlőmalom, 
a Magyar Általános Cser- és Erdőipar Rt., Putnok, a 
Sujóvölgyi Fatermelő Rt. (jelentékeny erdőségekkel), 
Putnok, a Solymosi és Farkasmályi Kőbánya llt.. Gyön
gyös, azonkívül egy gőzfavágó és puhafaraktár Budapes
ten, nemkülönben erdőségek és faföldolgozó telepek Ro
mániában és Cseh-Szlovákiúban. — Ugyancsak szerdán 
vezetik be a Mczey és Schciber és a Bauer és Back cé
gek a Corvin-filmgyár részvényeit. A Corvin teljes üzem 
mcl dolgozik és karácsonyra két nagyszabású filmje ké
szül el. — A malompiac favoritjai: a Borsodmiskolci 
(Hazai Bank érdekeltsége) és a Transdanubia. amelyet a 
Földhitelintézet vásárol. — A Magyar Lloyd Papírgyár 
Rt, december 3-án tartja rendkívüli közgyűlését. -» A 
Baráti e héten fejezi be tárgyalásait több mezőgazdasági 
szeszipari érdekeltséggel, amelyeket érdekkörébe szándé
kozik bevonni. így a Gotlschligot már e héten bevezetik 
Bauer Jenő bankháza utján. — Az Ofdt bécsi számlára 
vásárolják. Az értékes fapapirt a Britisch-östcrreichischc, 
Bank e hónap végén vezeti be a wieni tőzsdére. — A 
Kereskedelmi Bank tőkeemelés eltilt áll, részvényeit kü
lönösen a bankhoz közelálló kezek veszik. — Ifj. Cltorin 
Ferenc, a Salgó vezérigazgatója Genfbe utazott, ahol 
megállapodást létesít a genfi tőzsdetanáccsal a Salgó- 
részvenyek bevezetése ügyében és egy, a Kereskedelmi 
Bankkal szoros üzleti nexusban levő svájci bankcsoporttal 
a Salgó részvételével holdingot létesít. — Szerdán vezetik 
bo a tőzsdére a Fővárosi Nyomda Rt. papírjait, amelyek 
iránt érdeklődik a tőzsde. — A Szikra november 38-án 
rendkívüli közgyűlést tort és ezen végrehajtják a már 
régóta tervezett tőkeemelési tranzakciót. Egy régi rész
vényre egy újat adnak 10.000 koronáért.

FI6VKLME2TKH ÉS 8
A közönség körébon sok emberi megtévesztett 

a Magyar Tanítók Országos Takarék és Hitcl- 
Hzövetkezetóuek cimóbeu a „tanítói" név, épp 
ezért kénytelenek vagyunk súlyos félreértések 
elkerülése végett köztudomásra adni, hogy a

Taaitái Bank és Kereslteik Imi Riszt-Társ.
(BaroBs-utca 59.)
teljesen önálló alapítás és sem a múltai illető
leg. sem u Jelenben semmi néven nevezendő kö
zössége vagy kapcsolnia nincs, sem u Mussoug- 
félo évekkel ezelőtt megszűnt Pánitól Bankkal, 
sem pedig a Magyar Tanítók Országos Takarék 
és Hitelszövetkezetével (Vili, Józref-körut 8).

Hangsúlyozzuk, hogy a „Tanítói Bank" elmet 
sem a Vili, József körút 8. szám alatti szövet
kezet, sem más vállalat nem használhatja.

Tanítói Bank As * arcnlkoeioimi

VI, Révay-u. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: U 22

Ma Rutt és Btcluburdt felléptével „Az erényes Zsuzsiiul" 
és „Wonn es luul«t". Jxotdule 6 órakor

aReggel 1923 november 19.

Vértessy pénzügyi államtitkár 
nyilatkozik A Reggel-nek a tőzsdeadó 
fölemeléséről szóló híresztelésekről 
„Nem hiszem, hogy a rendelet egyelőre aktuálissá váljék"

(A Reggel tudósítójától.) A tőzsdeadő fölemeléséről 
keringő híresztelések dolgában A Reggel

dr. Vértessy Sándor
pénzügyi államtitkárhoz fordult fölvilágositásert, aki a 
következő nyilatkozatot tette előttünk:

— Alinak ideién, szeptember havában, inár 
tudvalévőén teljesen elkészült a tőzsdeadó föl
emeléséről szóló redelot.amelyet a miniszter ur 
megbízásából Vargha Imre dr. államtitkár ké
szített. Akkor

a rendelet életbeléptetése függőben tartatott, 
most tehát abban a pillanatban, amikor a ren
delet kiadása aktuálissá válik, megjelentethető 
a hivatalos lapban. Én a ínagam részéről csak 
a pénzügyminisztérium adminisztratív ügyeit 
intézem és igy

a rendelet bármiféle módosítása nincs ha. 
táskörüniben.

— Arról, hogy az elkészült rendelet, milyen 
számadatokat tartalmaz, hogy mennyivel emel
kednék a tőzsdeadő a rendelet kiadása esetén, 
természetesen nem nyilatkozhatom, mert hivetr 
talos titkot árulnék el.

— Annyit azonban mondhatok, hogy nem 
hiszem, hogy a. tőzsdeadő fölemelésére vo
natkozó rendelet egyelőre aktuálissá váljék.

Most még nem látjuk erre elérkezettnek az időt. 
Ennek bekövetkezése előtt azonban

a kérdéshez még hozzászól az összes gazda
sági minisztérium.

Ez a. hozzászólás nem ankét keretében fog tör
ténni, hanem

külön-külön fogjuk fölszólítani rövid utón 
az egyes szakminisztereket véleményük 

nyilvánítására.
Ha ezek a vélemények ellentmondóak lenné

nek,
á kérdésben föltétlenül a pénziigyminiszte-

..... .... ......

X Urikány-zslIvlUgyl msgyar kőszénbányn rt. igazgató
sága n rendkívül! közgyillésnek hidiLványozní fogja, hogy 
a jelenlegi 20,800 090 1< részvény töke 16(5.039 db 5030 I< név- 
értékű uj részvény kibocsátási! és a jelönied UH.OOii db 200 
K-ás részvény névértékűnek 5000 K-ra való fölemelése utján 
Í.C50,000.000 K-ra növeltessék. Az uj rész vények bői 101.060 
dbra elővételi jog 1:1 aranyban cs 12 000 K átvételi árbau 
a jelenlegi részvénytulajdonosoknak biztosittatik.

X Pesti Vtctoría Gőzmalom igazgatósága o bo 28-iki köz 
gyűlésnek í” daptőkének GOO millióról 3 milliúrdra oly- 
kép icdicift fölemelését lógja Indítványozni, hogy a ki- 
bocsáa.t' 800.000 részvényre vonatkozó elővételi jog a 
részvényese  l.nc.< 1:1 arányában 10/nso K befizetése ollc-n 
biztcsittntóók és a 3W>.0(jó régi részvény névérté!.e 2000 K- 
ról 6000 K-ra emelte-! k, amivel egyidejűén a t irtaRkalnp 
750 millióra emelkedik. A Victoria-malcmi érdekelt-égéhez 
tartozó 10 magyarországi vidéki malom alaptök ú lti.'o 
millióról 4 milliúrdra emeltetnek, amely iá-szegből 1 mil
liárd n Ceglédi Hengermalomra ős 1 milliárd a Szolnoki 
Hungária-malomra esik. ,

X Dr. Liptóit és Társa tpitésl és Vasipari Rt. alaptőké
jét 20« millióról 300 millióra emeli. Minden 2 régi rész
vényre 1 ni vehető ál i>000 Kért o hó 23-ig az Angol- 
Magyar Bank értékpénztárnál délután 4—G óra között.

X Magyar AHalAnos Fatornielő Itt. elhatározta 255.000 
uj részvény kibocsátását, amelyeket a Lignum 'frö3l zü
richi cég veszi út, amely a Magyar általános Fatermelő 
régi részvényeit tárcájában tartotta; a Lignuin az uj 
részvények egy részét a Műnk és Pnvidslion-cég utján 
szerdán fogja újból a pesti tőzsdére hozni.

X Gép- és vasutfölszerelésl gyár rl„ Klstarcsa igazgató
sága elhatározta, hogy c hó 28-iki rendkívüli közgyűlésen 
javasolni fogja az alaptőkének ötvenről H/.úztuillióra való 
emeléséi. Az ös-zcs részvények 1:1 cányban 14.0(10 koro
náért u részvényeseknek ujánltatnak föl.

X A Hangya Ipar Rt. részvényeit szerdán vezetik he. a 
tőzsdére a Bauer és Beck-cóg utján. A Hangya Ipar kon
szernjéhez —- többek között — szuppmigyúr, likőrgyár, 
szeszgyár, toxtilgvár, gyufa, seprű, kefegyár, egyéb kü
lönféléi érdekeltségek és k< rosltcdelmi űzi •' -li tartoznak. 
Üzemei állandóan 5—600 embert foglalkoztatnak.

x Gróf CfiAky László prakfalvl vas- és acélgyár rt. el
határozta alaptőkéjének 210 millió K-ra való iöicineíé-ét. 
Elővételi jog 1:1 arányban 600(1 K á.s áron o hó 21-ig dél 
után 4—6-ig a Budapest-lipótvárosi takarékpénztár rt.-nnl 
gyakorolható. A bel'olyo összeg nz tizem további kiépíté
sén kívül az öste-rrelcnische Fchmidt Slahlwcrko egy na
gyobb részvénytömegének megszerzésére lordiltulik.

X ’Ingéfa (Ingatlan Építő- és Faipari Rt.) Matle’ovits 
Sándort szobi Luczcnbnchor llnouit és dr. Gál Jenőt az 
igazgatóság taglóivá választotta. A közgyűlés után inog 
tartott igazgatósági ülés a vállalat elnökévé Matlekoviis 
Sándort választotta, ügyvezető elnökké pedig Kisfuludi 
Lipthay Lajost. Elhatározták az Ing-fa tőz l.-i bevezeté
sét. A vezetőség beszámolt arról az üzleti tevékenységről, 
amelyet az Ingóiéhoz tartozó következő vállalatok fejti- 
nők ki: u Dunapnrti Fatelep, a LóLraállványúölcsönző, a 
Caloria angolcső- és r.-aliá'orgyár n Bor-’.'-ky Frigyes I < 
romir.i gyár, a Szénatéri Bérházépitő Itt., a benzintöltő 
állomások.

l«'>: 
r
Ml

Hunpdi János"
természetes 5o. érd víz '<28

az egyedüli magyar termék, melyet a világ 
minden részében ismernek és hasznúinak 

rmftMMWtflitiriii'ifliiWt

rium ideiglenes vezetésével megbízott mi
niszterelnök dönt

— Látható tehát — folytatta nyilatkozatát, 
Vértessy államtitkár —. hogy a pénzügymi
nisztérium nem óbajt könnyelmű gyorsasággal 
határozni a kérdésben. A tőzsde jelentősége, 
olyan nagy, annyira az, egész közgazdasági 
életre kiható, hogy

ilyen nagyfontosságu rendeletért, mint 
amilyen a tőzsdeadó fölemelése volna, egy 
ember — például én — semmiesetre sem 

vállalhatná a felelősséget.
Nem egry egyszerű adókérdésről van itt szó, 
nem adóbevételeink egyszerű fokozásáról — 
ami itt harmadrangú fontosságú —, hanem

a tőzsdeadó fölemelésének óriási közgazda
sági hatását, jelentőségét kell elbírálni, 

mielőtt a rendelet megjelennék.
A’zf a kérdést nem szabad száraz flndncpoH- 
tikus szemmel nézni, hanem összes közgazda^ 
sági szempontok figyelembevételével.

— Nem tudom tehát ma még megmondani — 
fejezte be nyilatkozatát a pénzügyi államtit
kár —, mikor adjuk ki a rendeletet. A viszo
nyok máról-holnapra változhatnak és

ami ma még szükségesnek látszik, holnap 
már teljesen fölöslegesnek mutatkozhatni.

Megnyugtathatom a tőzsde közönségét, hogy 
egyelőre nem látjuk indokoltnak a rendelet 
kiadását és

amely pillanatban annak szüksége elérke
zett. valamennyi gazdasági miniszternek cs 
magának a miniszterelnöknek alapos meg

fontolása után történik meg a döntés.
Vértessy államtitkár nyilatkozata minden bizonnyal 

megnyugtatja a tőzsde közönségét. Véleményünk szerint 
ugyanis

a t őzsde adó fölomelécérő! éppen ngy. mint kőt hónappal 
ezelőtt, nia sincs komolyan trtb.

X Ma két uj szénrésrv'ényt vezetnek be: a moóri és 
sajóf.ondói bányák papírjait A moórl bevezeUAi árfolyama. 
Í5.000, a sajólzoitdói 31— 35.000 körül lesz. A moóri Winter 
szénnagykoreskedő cég és egy osztrák csoport konszern
jéhez tartozik. 6M munkást foglalkoztat, a termelése kb. 
30 vagon. A részvényeket Halász Lajos manozsálja. A 
Sajőfrondői elnöke Sztcrényi József, egyíko a legjobban 
vezetett középbányúknak, fogyasztói közó számos ipar 
vállalaton kívül testvérvállalatu, a Szilvásvárad! mész 
müvek rt. cs a Magyar Királyi Államvasutak tartoznak. 
A sajókondóit Grossmann Adolf tőzsdebizományoa cég
vezeti be.

nélkül másol, rnindou 
másolata ronjckmü.

sokszorosító 
gépiíok „„„ 
alatt 60 sokszorosítást 
készít egy eredotiről.

KopBrtefcepcsek ™‘nrdftc" jn°,“d;■ szerit géphez.

FIREMVEK F9AY FRIGYES
Fürdő-utca 10. Tolofon 7—M és 170—18.

| KÖLLŐ,LEBLANGésABT
------- BANK- ÉS VALTÓÜZLET --- -----  
(RenaÍ86auce*palota) Nagymező-utca 22-24 

Telefon: 19Q !6, 198-27 és 75-87.
Fiútok: llóilinczővásárhely, JAnos-tér 
és Orosháza, Táncsics Mthály-utca 3.

Vsletn’B: Állandó 1<fibtl!)nss<dcntltMsben tan n tliss-. 
dr tereimnél, miCllal t, Ihjyfntntnket a bármikori 
tilsad cliclyttdről a leyj><»itus<il>ban érieaithetjltk.

cvőkéazlcteket. nászajándékokat, gyöngysorokat 
olcsón vásárolhat. UrKtWiits, gtfongyékszercB, 

ezüsttárgyait teljes értékben értékesítheti Rotimslozrr (leni 
ékszerésznél, Károly-körut 28, Közp. városh., főkapumellott

FECUNIA BANK
II E T fi T I TÁRNA8Á6

Elfogad hi'li líOSZtpCnZhCtétekfit a mindenkori 
legmagannhb kamatozás mellett, valamint tÖvsdcl meg- 

bízásokut a legelőn; ilsrhb árfolyamon

.b HARCIPö KAPHATÓ.
Jl AV0TH ATO

ilíUrtáXM G&ZA
H. h N agy luoaő-utc* 44. sz.
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

wit tud a dráma ó- operett két készülő szen
zációjáról?

— Hál. a Szomory hosszú cimü uj darabjáról 
és a „Pompadour“-ról?

— Mindenről tudok, de erről a. két darabról 
igazán semmi sem szivárgott még ki...

Nahát, tudja, ez legalább is vakmerőség! 
Maga úgy beszél, mintha valaha is tudott volna 
valamiről valamit. No, nézd csak: még hogy 
'mindenről tud! Hallja, Rendeguz, nincs magá
nak valami baja?

— Nincs, kérem.
— Hát pedig, ha. tudni akarja, mind a két 

'darabról lehet már tudni egyel s mást. Szo
morú u.j darabja, a „Szabók y Zsigmond Ráfáel", 
műfajára nézve sziámii. Pesten játszik egy 
i vös völgyi villában, mégpedig az első kél föl- 
vonás a. villa ladljóiban, a harmadik pedig a 
kertben. Szabóka Zsigmond (Ráfáel) fanlasz- 
llkits figura, egy nagy tervező, egy bank- 
alap’lő. a ma hőse, aki duzzad uz erőtől és a 
töméntelen energiától. Az ő (dalija dominálja 
a darabot, amelynek hat női szereptője van. 
Varsányi Irén, (lombaszögi Frida és Gaá! 
Franciska minden bizonnyal fognál, játszani 
három nagy női szerepel. Szabó/:yl Penyressy, 
<gy másik nagyobb férfiszerepet Lukács Pál 
fog játszani. Kezelő szí réin' van < gy hófehér 
angol agárnak is a. darabban... A szerző ki- 
jele ilése szerint erről a darabjáról „csak állva 
szabad beszél ni!"

— óriási. Na. és a „Pompadour?"
— .1 „Pompadour" — készül, A próbál,- gőz

erővel folynak Zsuzsa elnöklete s az egész igaz
gatóság együttes vezénylete alatt, szombaton 
lesz az c/ső teljes, diszlctes, jelmezes házi fő
próba. Fedők alakítása egyszerűen káprázatos 
sikert ígér, amit Pedák. tanult és amit tud, de 
a szivét is és minden tehetségét beledobta ebi c 
a szerepbe; kétségtelen, hogy igen-igen nagy 
sikere lesz. Zenéje Puli Leó legjobb napjaiban 
termelt, bensőségben és muzsikalitűsban egye
nesen offenbachi gazdagságra és kedélyre vall; 
ezek a melódiái,- egészen biztosan nagyon nép
szerűek lesznek. A premíérl végérvényesen 
28-ára tűztél,- ki, előtte való nap este fesz a 
darab főpróbája a sajtó képviselői előtt.

— Gratulálok!
— Csak hagyja.
— Hagyom. És ha szabadna kérnem — a többi 

színházaknál?
— Kéércm... Tessék parancsolni. Melyik 

színházat méllózlalik? ...
- yí legérdekesebb az volna, hogy mi jön 

,.A vörös malom" után?
— Három darab állotl a starthoz a, Magyar

nál, mindegyik egyforma eséllyel, hogy Mol
nár után következni fog. Tardos-Krenner Pik
tor „.Ipái" című darabja, Lakatos Lászlónak 
egy francia fordítása: kék Haway" és
Fekete László, .-./ két Mihályi lány" cimü sxin- 
júléka. II ihel ellen méreteket öltött a küzdelem 
az elsőbbségért, de a célhoz egy outsider: Sze
nes lléla „H old világ"-ja érkezeti be, amely nek. 
szirdán tesz az ol' vaséi próbái ja. a Magyar Szín- 
házban. A darab műfajára nézve vígjáték, ér
dekessége, hogy a cselekmény estétől hajnalig 
játszódik te, mégpedig egy svábhegyi nyaraló
ban. Csorlos és Titkos Ilona játszók a kél fö- 
s erepi I. Egyéb készülő darabról nem halok. 
Ja, pardon, a „KvartéiI‘-rőt, (Jeliért Lajos es 
Somiár Zsiga tragikomédiájáról kell még meg
mondanom, hogy ez lesz az első éjféli premier 
Pestem Éjjeli előadásokban eddig ugyanis csak 
rendes esti premiert megért darabokat adlak, 
innék azonban a premierje is éjszaka lesz de
cember 2-án, ílrmössy Anikó, Horváth Éra, 
Ciliért, Vándora és Somiár fogják játszani, 
-íz előadás jövedelme a beteg c-s nyugdíjas szí
niszel: é.

— Köszönöm.
— Szívesen.

Valami kis izgalmat, kérném, egy kis pa
rázs dolgot, egy kis háborút, ha szabadna kér
nem ...

— Háborút! Titkos Ilona liudal üzent az 
Uniónak. Ilejelcntctlc ugyanis Lázár Ödönnek, 
hogy addig nem hajlandó a Magyar Szinház- 
'uiu játsgani és Szenes Róla darabjában sem 
b'p jöl. addig, amíg a, már régq/n előkészületen 
lévő Peydeau-darabot a Rclvdrosiban el nem 
jól o!la. Titkosnál: ugyanis nagyon tetszik a 
szerep és az Unió már, régen ígéri ezt a dara

bol Titkosnak, de a premiert valami miatt min
dig elhalasztották. Titkos pedig még a szerző
dése fölbontása árán is ragaszkodik ehhez a 
premierhez.

— Óriási.
— Akar még háborút? Csorlos Gyula az 

egyetlen (Tnió-lag exidő szerint, akit a szinlap 
a darab címe fölött a nagy megtiszteltetést je
lentő

„CSORTOS GYULA FÖLLÉPT ÉK FAA 
című fölirattal hirdet. A többi színész tiltako
zóit ez ellen, mire a külön megjelölést levették 
a szinlapról. Nehogy Csorlos elfogultsággal 
vádoljon meg. meg se mondom, hogy erre mi 
történt... Minden jólét lélek dicséri az (Irat...

— .(mén!
— M. kir. Operaház: Tillcl Remiit, a „Karé- 

nin Anna1' karmestere, eltávozik az Operától; 
csal: a. „Karenin Annd“-I várta meg. Más. Né
meth Mária, akit tisztelői a „magyar Jevitzá"- 
nal: neveznél:, a Royal Orfeumban lakik egy 
szepáréból átalakított szobában.

— Hallatlan!
— liizony hallatlan. Rajta kiéül a magyar, 

színházi és irodalmi világ számos kitünösége 
tengődik lakás nélkül a szól lódul:, penziók és 
hónapasszolni I: rengetegében. fuldokolva a, 
megfizethetetlen árai: örvényében. Tass József 
őexcellenciája — szabad idejében. — bizony 
gondolhatna egy kicsit reájuk is...

— Hát. szó. ami szó: nem ártana!
— \em bizony. Egyszeriben neki lenne a leg

nagyobb sikere az a!világiul: közöli, a menny
béliek agy is gondolnak reá. Na, most egy ki
sebbfajta kézigránát: a mozisak megőrültek, a 
legdrágább filmszínészeket személyesen hozzák 
Rudapcslre vendégszerepelni. Igy a három leg
népszerűbb európai filmszínész, Harry Piel, 
íCladimir Gajdavov- és Keidl, akiről már a 
múltkor irlam. továbbá Henny Portén jönnek 
jan várba n Rúd a pestre!

— Oriássi!
— Igazán az! Lapzártakor értesülünk: a. Nem

zeti Színházban Herczeg Ferencé az első pre
mier, aki a napokban teljesen befejezte uj 
színmüvét, amelyen kerek egy évig dolgozott.

— Pletyka?
— Szőllössy Rózsit, az Apolló Kabaré nép

szerű primadonnáját n szombati premieren 
szünet közben fölkereste egy elegáns úriember 
uz öltözőben. Nevem X. V. vidéki földbirtokos 
vagyok, el vagyok ragadtatva a művésznőtől és
van. szerencsém megkérni a kézéi...

— És Szőllössy?
— És Szőllössy szólt: (Íróságad idegen)
— Miért? — kérdi az idegen.
— Mert nekem már régen van férjem, édesem. 

Szólt és nevelve becsapta az öltözője ajtaját. 
Nincs tovább.

• A volt orosz, cári balett a Király-Színházban pénteken 
kezdi meg y i-lldégjálékál. \ Ifliix é-.zlárs;l-mg, amely 2*1  taxi
ból áll. -njal karmesterével. sz.enz.ációsitn érdekes díszle
teivel v> koszt bilijei vei érkezik hozzánk: olyan gazdag 
mii-ort ad, amellyel bizonyára nagy művészi élményt fog 
s/erezni a e/.inlaz. előkelő közönségének. Miisornk kiemel 
kedó számai ti következők: I. „ Iliit ly ufó", Mariim Pepita 
balettje, zenéjét szerzetté T-chaikovsky. a főszerepekben 
V. TreOlowa és P. VVIadimi roíY lépnek föl. \ költői meséjli 
balett elmrengraphiá ját P. WladimirofT készítet te. 2. 
„ Bűneim mi lia". zenéjét szerzetté. <ikisitnoff. 3. ,.A w.ép
llosinarin", zenéje Kreislertől, 4. „Egyiptomi tánc,", zenéje 
Borodintól. >. „Oro.sZ. tánc", a muzsikája valódi orow, inoti 
vamokból összeállítva, végűi *1. „Pás do trois", zenéjéd 
sz.r-rz.etti- Diego. főszerepeit. V. Trefllowa, P. WladimirofT 
és A. Nikit in láncolják.

KÉT ATTRAKCIÓ A
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A lángvonat 
hőse

6 fölvonásos amerikai 
dráma

Jaj de szép 
a házasélet

fi fölvonásos kacagtató 
bnrleszk

Angol Híradó

Előadások kezdete:
Vasárnap: 3, ’.'tS, ’.e", és 10 órakor- 

Hétfőtől: 1 *<». 'iS, '/tlO órakor.

(*)  Vasárnapi irodalmi matinék. Kiss .Józ-aif szillel csenek 
80. iiv fordulója alkalmából a Zcneakiidcmian irodalmi 
matinét rendezlek, amelynek .során .Uexamlcr Ih'rviU 
tartalmas essayben méltatta a költő egyéniségét, majd 
Jtisrni Mari, Uaiiá lir .si, l’<!cxi Hlanl:a. fialó l-.lrim r 
Kiss József verseket is Lányi Ernő megacnésité.-eil ad
ták elő. — A Vígszínházban Oxeti/h l'.rnii ízléses rendezé
sében Ady-matiné volt vasárnap délelőtt, amelynek zenes 
számaiban UasUides Mária, liartólc lléla. irodalmi részei 
ben (teliért. Sziul Cíjpila. Varsúnui Irán, Fenyő MiKsa 
azerepidtek és meleg sikert arattak.

• Originel estélyi ruha Berkovftsnál.
• A ..IliLsIs" keddi bemuta.iója. A Városi SzJohiiz u.i mii- 

sorának kimagasló míivészi eseménye, liio-'-ny Henrik <■'■*  
Kardos Andor i'nnta-z.l ikus mimodrá-nuija. Pt::sin,sz.ky Pepi, 
az. Operaház hirvs prímaballerinája és dr.. Dalnoki Viktor, 
írki az. előadás rendezője is, nagy szabású .színészi föladatat 
talált a hóditó láneosiiő es a szerelmes, sárga nagyur iz
galma*  lignrajáiian. A keddi bemutatón kívül csl.íiöi tököli, 
szombaton és vasárnap este kerül szinro :i ..Hasis". Hétfőn 
a ..Bolond Istók", szeiiláu < s vasárnap ib lután az ..Orphcu-í 
a pokolban", jövő hétfőn Sándor Enz.si, Jií<mar;ióm-ke ,n ■ 
fölléptóvel a „Bohémélid" egé-sziti ki a \ árosi Sz.inház. 
miisorút.

• C'sorlus „A nagy' bar intőn"-bűin, a Belvárosi Sz.iuhaz 
legújabb nagysikerű tiarabjában, ezen a IióIch négyszer 
lép fid: kedden. Csütörtökön, ixyllteken. e.s vasárnap este. 
Hétfőn a ,,'l’avas-/, ébredését" adják, szerdán es sz,ombaton 
„A jiMfcmp" kerül színre. Vasá.rna|> délután a „Kék- 
szakull nyolcadik feleségét" játszat.

• A. A’lgszlnbáz. hetének eseménye a „Király" szombati 
reprizo lesz. I’le.rs és CaiUavetnek ezt a leghire»( bb vig- 
játékát ez.uttal is parádés szerej»oszíi:is4>un adják. Szomba
tig a legutóbbi kél nagy- siker, az. „Orvos diJenunája" <•■-> 
az. „Ivanov". valtak.oz.va töltik be a műsort. Vasárnap 
déltrián „Az Ur szőlbojéí"-! ismétlik.

• „A vörös malom" 50-ik' előadása. Molnár Eereiio párat 
lan -sikerű darabja. „A vörös malom", kexklon ;>(l-edsz.-r 
keriil ozinre a Magyar Sz.inházbu’u, ahol ma is előre el
adott táblái ház. közönsége lapsoija a kiváló iró legújabb 
müvét, és a kitűnő szereplőket. A darab lernw-szetixs-.-ii 
minden <»*t<*  műsoron van. úgy szántón vasártmtp délutáni-. 
3 órakor, mérsékelt heiyúrakknl. A. délutáni előadásokon 
Miina szerepét Kaszait ínná, János szerepét-Dávid Mihály 
ját'-z.a.

• „A három grácia" hete lesz, továbbra is a Fővárosi 
Operettsz,inházban. Nemcsak minden este* de wu-árimp dél
után is is-hár t»áratlan .sikerű rcviioi>orcttjót játszák.

UTÓDAI
GYEKMEKKUfiA -KOLÖNl.EGESSEGEK ÜZLETE 
PARISI-UTCA 1. (VÁCI-UTCA SAROK) 

TÚLZSÚFOLT RAKTÁR 
miatt az összes gyermekruházati cikkek

14 NAPOS ©CCASIO

keretében november 10-től kezdve el
adásra kerülnek:,

Szörmekatoátok 
Leány-, ffiu-télikabátok és 

felöltők 
Fiú-, leányka- és bakfisruhák

Táncr&nhák 
Játszóruhák

Py^amák 
Gyermek^ehérnemiiek

Bakfiskalapok
Kötött- és mazkó-garniturák 

a legfinomabb kivitelben.

Női félcipő 

várnán vappott 

bönsanokttal 

45.000 K 
Palmakancsnk talpvédőt azonnal fölorősit- 
jiik, a cipő tartósságát kétszoroson növeli

Jesco
VTT, Erzséhct-körnt a?,. 
IV, KccRkomóti-utca 19. sz. 
IV, Kossuth Lnjos-utca 2

Salamander
VI, Andriissy-ut 87. szám
Szegőd, Káráaz-nten fi. bz.
Dobroc.cn, Piac-ntca 22—24

Dobroc.cn
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* Vasárnap este tartotta a Zeneakadémián czidei első 
♦lalestéjét dr. Orovnné Bodó Klári. A szép számban 
»'UybegyüIt. közönség sokat tapsolt a stilusosau előadott 
Brahms, Mendelsohn, Schubert és Dienzl-dalokért.

* Hatszor tűzte ki a Kenalssaneo-Szfnház a ..Lila nkác“-ot 
űiiisorárri. Szép Ernő bájos pesti a igjátéka változatlanul 
láblás házakat vonz, sőt sikere egyre nagyobb perspektí
vákat mutat. Szombaton Cromiuelynck remekműve, a 
..Csodaszarvas* 1, vasárnap délután ,.A trónörökös11 kerül 
színre, mérsékelt betyárokkáI,

* Konflty Hanna, Kökény Ilona, Rátkal, Latabár, 
Sárossy, H’Arigó, Lelkes Margit lépnek föl hétfőn, kedde.u. 
sz.erdáti és csütörtökön a Kiiály-Szinluizban az „EUsler 
r ann: “-bon. Pénteken, szombaton é.s vasárnap a volt orosz 
cári balett művészegyüttese vendégszerepel. Vasárnap dél
után ..A bajadér11 kerül színre, 3 órakor, ínórsél- Jt hely
árakkal.

Már az 50-lk előadás felé haladnak ..A rózsalány11 
szenzációs sikerű előadásai a Hlaha. Liíjza-Szinhúzban, ahol 
most is táblás házak előtt ismétlik esténként az operett 
népszerű számait. Vasárnap délután Kajna—Czohor 100-ik 
nlotuLásán túl is népszerű operettjét, a „Szépasszony 
kocsisa.11 t adják. 3 órakor, mérsékelt helyárakkal.

• Németh Juliska, Kökény Hona, Berky Lili, Vaszary 
riro.'ka, Dalijukat Hona játszók és éneklik az Andrássy 
ii'i Színház szerdán bemutatója kerülő darabok, tréfák 
>s magánszá-mok női főszerepeit. Az uj műsorban Molhár 
Ferenc, Szép Ernő, Szenes Béla. Fazekas Imre darabjai, 
egy sereg pompás tréfa, egészen uj magán számok é*  a 
..Francia Betlehem.* 1 e-imii dalciklus szerepel, amelyekben 
n. színház kitűnő müve;ze.gyütte.sének minden egyes tagja 
hálás föladathoz jutott. A bemutató napjáig a. pompás 
októberi miisor kerül színre. Vasárnap délután az uj 
műsort ismétlik, mérsékelt, helyarakkal.

* Az AtJolló-Szinpad évadnyitó műsora. Hosszú szünet 
után szombaton este újra megnyíltak az Apolló-Sziupad 
kapni >13 Eskü-téri u.i hajlékban, ötletes és vidám kis 
darabok egész sora és jobbnál-jobb magánszámok szere
peknek a bő műsoron. A bemutató műsor középpontja 
Eyslfr Ödön dallamos zenéin operettje, a. ..Liliom her
één", Szöllösi Rózsi és Sarkadi Aladárral a főszerepek 
ben. S'cőAí’ Stakátl ..Kelemen Palika" című bohósága. 
Harmati’ Imre és Hékefh) LrfszM tréfái. Szöllösi llózsi 
mulatságos paródiája (..Orfeusz, a vörös malomban11). 
fiékcfí’i konferánsza, .Virsclut Emília fejlett technikájú 
láncinutat ványai, Üvmössu .■Inil-ri .-cenirozott. dalai és 
Iladó Sándor vig kupiéi egészítik ki a nagy tetszéssel 
fogadott u.i műsort.

| Schön és LusiEg |

Tartós
g tWso

—■! ■ BTTW11 ■’ III M | rZMU— »JM——— |
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A volt 
orosz cári balett

K£>:®8
I

együttes vendég- 
játéka pénteken, 
23-án kezdődik és

öt napig tart a
Király-Színházban

A legkiválóbb 
starok lépnek föl 

szenzációs 
műsorban!

VII, Erzsébet-körut 49. sz. (a Royal-száltó épületében) 
Igazgató: UJVÁRV FERENC

UJ MOSOK
Medgyaszay Vilma
vendé'gföllépto teljesen uj ningánszámokkal

44z Mji tlnas
! Irta: Mihály István

Kurzussxe«*&8etn  |
Irta: Stella Adorján !

Ha meijjvefsz is...
Irta: Kóváry Gyula
Aranyámbra
Irta: Erdődy Elek

Válóperes hölgyek |
Irta: Kőváry Gyula

Fogadja részvétem 1 
Irta: Mihály István |

Zenei vezető; H. Holdelborg Albert. Rendező: Kfivéry Gyula
[íillnnnnlt* Antal Erzsi, Betcgh Béby, Faragéi Sári, 
rilllLpilulia Fehér Gizi, Ferenczy Károly, líaraszty 
Miéi, Horth Holla. Kondor Ibolya, Kőváry Gyula, 
Krajnik Mária, Lukács Sári, Hadó Sándpr, Virágli 

Jenő, Várnity Vilmos, Hugó Lajos Atb.
Francia A*  A» Vacsora
konyha jSí 8 órától
Jegyelővétel: Délután 5 óráig Brtrd és Színházi Élet 
Í jegyirodáiban. Pénztárulitás 5 órakor

„A butaság és gazság utolsó 
offenzivára szövetkezett"

Szabó Dezső üldöztetéséről
(S fíeyucl ludósilójntól.) A ..V'ld.a" vasárnapi számá

ban Szabó Dezső föltűnést keltő nyílt levelet, intézett 
gróf Hetiden Isi van miniszterelnökhöz. .,.-lz elsodort falu" 
írója, aki most a saját bőrén tanulja meg, mi az a kur
zus, amelynek, sajnos, egyik élotrekeltóje v<jlt, úgy érzi, 
boau eyiikori • el-haiátai minden eszközzel tönkre, akar
ják fenni. Egy bizonyos: Szabó Dezső Írónak, embernek 
összehasonlít hatatlanul különb, nagyobb, mint mindazok 
egyenként és összesen, akik a. kommunizmus bukása óta 
a rezsim kegyelméből szerephez, lélegzethez jutottak 
Szabó ellen az. ügyészség legutóbb sajtó utján elkövet el / 
ixfialás büntette ciméti vádat emelt, mert az, ..Elet és 
Irodalom" eiiiiii reviijében támadást intézett volna n 
köztisztviselők ellen. A büntetőtől", önyszék Töretzu <íé:a 
kúriai biró elnöklcscvel szerdára tűzte ki Szabó bűn
ügyének a tárgyalását. .1 lleafí-l niunkalm sn fölkereste 
Szabó Dezsőt a budai Pliiladvlphla-kdréházban, ahol mos
tanában fogadni szokta látogatóit. Megkérdeztük tőle, 
hogy milyen okokból irta a miniszterelnökhöz, intézett 
nyílt levelét T

— önvédelmi okokból fojrlir. — Azok, 
akiknek hazaíisága. és kereszténysége abból áll. 
hogy gyilkosokat, őrülteket, alkoholistákat és 
hamiskártyásokat szerveznek gárdákba minden 
tehetség és minden igazi magyar erő elpusztí
tására, kimondták rám a halálos Ítéletet.

Annyi bűn maradt büiUe'íenül irz utóbbi 
időkben, annyi bűn ekzaltúlt'dott hazafias 
és keresztény hőstettnek, hogy napról- 

napra több vérszemet kapnak.
— Arról n sajtőpörről, amelyet nyílt leve 

lemben emlitettem, nem akarok tovább nyilat
kozni. Hiszen az természetes, hogy amikor 
nagyrészt idegen véríi örültek és gazemberek 
megint magyar vérrel akarják kisegíteni a 
brutális német imperializmust, akkor az „Hl
sodort fáin" szerzőjét nemzetgya (ázással és iz
gatással vádolják. Hagyjuk ezt. a független 
bíróság Ítéletére. Itt, csak annyit jelentek ki, 
hogy a szerdai tárgyaláson, bár én mint vád
lott, nem kaptáin idézési, föltétlenül meg fo
gok jelenni és így fölösleges lesz a Szabó 
Dezső elővezetésének kuli urtahlóját megren
dezni.

■— De nagyobb baj, hogy tévelyedett, agyú

-r Hétfőtől a „Bölcs Náthán4', a német film
művészet egyik legszebb alkotása, amelynek 
grandiózus kiállítása, impozáns tömegjelenefei 
és mesteri megját«zá<i színié páratlanul all a 
modern kinomalográfia lörléiieíéhen: Kizáró
lagos joggal a Poyal-AnoHóban korul bemuta
tásra. \ kivételes sikerű film főszerepeit 
Werner Kráüss. Cári <le Vogt és Muzsnay 
Bella ját-zák. Az előadások á, 7 és 9 órakor 
kezdődnek.

4- A Kamarában ma és egész héten ..Ilyenek 
az asszonyok' és ..Napsugár az ejszakabau". 
Előadások 4, ti, h', lü urakor.

+ „Az iramszarvas csodája4* - kizárólag az 
Urániában — látható ír.ég néhány napig á, "AT, 
'/s9 és l,,.Hl lírakor.

\ Mozgókép-Otthon grandiózus műsora: 
Dickens regénye: ..Copporíioid Dávid". I oiő- 
játék. 7 íölvenás. „Nászul -- szárazon é;. vizen44, 
ami vjkíii vigjáték. •"> fídvonás. 14, 6, S, 10.)

+ ,.Az iramszarvas csodája44 — még néhány 
napig - kizárólag az Urániában. Az előadások 
á. %7, 'i!< és 10.10 órakor kezdődnek.

4- Két rnesterílimet. egy műsorban mulat he. 
az Omnia é-. n t'or'o. J’iiseilla Dean ragadja 
bámulat ra a nézőket a 6 föivopásos „Megmoz
dul a föld!...'4 eimii drámában és Dickens 
örökszép regénye, a „Coppcrticld Dávid.14 eleve
nedik meg a Nordisk-*.',.' :»r mustéi m iivében. Az 
Omnia. előadásai ’/a”', ’V. S és '■•10 órakor, a 
Corsó előadásai pedig 4, ?dí, '-S és 'íjo lírakor 
kezdődnek.

H- ,.Az iramszarvas csodája.44 — kizárólag az, 
Urániában — látható még néhány uíjnig. Az 
előadások 5, 3i7, cs HI.JO órakor kezdődnek.

F F M É K ?? E 0 E K
S«ékel» Jeiíönél m 

nyilatkozik A Reggel-nek 
elleneim beszervezett, testvérei ott. ülnek min
denütt és minden téren meg tudják nehezíteni 
az, életemet. Most, egy börtönviselt emberrel, 
indittdttak. ellenem, két lehetetlen pört. E kö
rökben éppen a rendező titkos szövetség tag. 
jait idézem meg ianvkid. Lehetetlennek tar
tom, hogy a bíróság eltekintsen e fan'jk meg- 
idézésétöl, akik nélkül ezekben az agyekben. 
ítélni nem lehet. X tanuk egyike az igazság, 
ügyminiszteriumba beosztott, biró, egy másik 
katolikus pap.

— Kérem, ezzel kapcsolatban Írja meg, hogy 
senki sem tiszteli a magyar bíróságot jobban 
nótámnál. X magyar bíróságnak széni és nagy
szerű tradíciói -vannak és nagy zöme ma is 
intakt, hozzáférhetetlen ember. Nagyszerű bí
rókat ismerek magam is és a. Kúria. ítélete 
honoráriumom ügyében, mulatja, hogy a ma
gyar igazságszolgáltatásnak vannak érintetlen 
várai. De a beteg kor betegsége ide is álhara- 
DOtt. Én nem leleplezéseket, nem botrányl a ka 
rok. Magam védeni és gyógyítani szeretnék

— Mi van az Ad,y-elöadásakkal9 -- kérdez
tük ezután Szabó Dezsőtől.

Hal tisztán irodalmi előadást akarok tar 
tani .Idyról. Újabban átolvastam Adyt és 
olyan sajátságosán uj eredményekre jutottam 
költészetéről, hogy ezeket az eredményeké!' 
szeretném átadni az én. lelkes közönségemnek. 
Meg manapság ez volna kenyérkeresetem 
egyetlen módja. A Zeneakadémiát olyan űrügy- 
gyei tagadták meg tőlem, amely ürügyet, ide
gen senkiknél sem vették számba. X. keresz
tény-turáni főváros inkább lemondott hat; este 
jelentékeny jövedelméről, de megtagadta, a ter
met. És ezek merészelik azt mondani, hogy 
irredentát csinálnak. Hát hogy vágyjon vissza, 
a megszállott területek Kis Jánosa é.s Nagy 
Józsefe abba az országba, almi igy bánnak az 
„Elsodort falu" szerzőjével. Nem akarok töb
bet nyilatkozni. Szerencsétlen országunkban

a butaság és gazság utolsó offenzivára 
szövetkezett

és természetes, hogy céljai elérésére keresz
tény és hazafias álarcot vesz föl.

Bűnügyi eljárást indítottak 
a volt szász miniszterelnök ellen 
CPéíiseér? eíengiedlte a? elitéitek bUwtetésé

Berlin, november 18.
A löpok n „Lcipzige.r Neueste Nachrichten" 

nyomán köziik, hogy a lipcsei állami ügyész
ség eljárást indított dr. Zeigner volt szász 
miniszterelnök ellen. Dr. Zeigner állítólag iga..- 
ságiigyminiszter korában állásit arra hasz
nálta föl.

lmgy szabads'igvesz.lésre jogerősen olilélf 
egyének Büntetését készpénz és más aján
dékok ellenében a megkeg.velmezén palástja 

alatt elengejite.
l)r. Zeigner ezektől az egyének ői az ajándéko
kéi a lakásán, kávéházban, sőt az utcán vetlc 
út. Különösen hivatalos útjait használta föl 
il1 fajta uz)"1< inuk elintézésére.

ICIPŐSZALON |
XII. kér.. Miizouni-köru! 2. szfun alatt Mv 
Telefon ■ József 112—14

! MEGNYÍLT ! J
BARNA ISTVÁN 
n „Modern ('ipi'>,zalnu,‘ 

volt üz.letvc.'.otőjo

I
kabaréba c^z 8mpemiilhnn 
Kákóczi-ut !>0. Telefon: József 90-40

uj müsop!
Baross Sólyom fanba Béftaffi

Pcthri Sándor, Somló Emma, Papp János, 
A’«(/.'/ Mária, III Ilii’ .tudor, Császár Erzsiké, 

Mátrai, l’ii i' Ihzsii stb.
Cigányok, ülnbtlána. Jiegy-egy<etem 

Csupa aktualitás, vópio esttpa karimás!

‘ü
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Heggel tiidósltójától.) A részvénytársasá
gok történetében évek óta, nem emlékeznek ha
sonló ma.iorizálási Imrém, amely mostanában 
dúl a Gca-bank 20.00(1 dar ib részvénye körül és 
amely harc csattanójául letartóztatták l-’d/yó 
Géza és Eőr/o ./Hadár liónyigazgalókat, a. gal- 
vácsi szénbánya részvényei egyrészének tulaj
donosait.

léi évvel ezelőtt még négy tulajdonosé volt 
o g. Ivácsi k őszén bú n yc: Vágó Aladáré, Vágó 
Gézáé. Bigonyi Ernőé és Gross Ignácé. Ez év 
lovászán a négy válldkozó a Cica-bank bevo
násával a bányaüzemet 10,000.000 korona alap
tőkével i'ész.vény tár sasággá alakította át. Ki
bocsátottak összesen 20.000 iüruíib részvényt. 
Ennek tele a (tea-bankot, ölvén százaléka pe
dig a A'ágó-érdekeltséget Illette. Időközben a 
Gén-bank részéről úgy találták, hogy célsze
rűbb és gazdaságosabb d'.log volna a részvény
többséget megszerezni. Ezt az a körülmény 
indokolta, hogy a galrácsi bányád zeninél olyan 
ércre, aludtak, amel.i a bánya értékét nagy 
•mértékben, emelte. Tidnjdonképcn ez volt az 
oka a galváesi hánya részvénytöhbségéért meg- 
imlitott harcnak. Az ügy előzményéhez tarto
zik. hogy nemrégen a Vágó-érdekeltség a bir
tokában levő 10.(100 darab hészvényhez mén 
tóOO ('arabot megszerzett és ezzel törvénysze
rűen a részvény többség birtokába jutóit, mert 
hisz,'”) 'elük .'■zeniben a Gea-banknak már 
csak OOM darab részvénye volt. Ettől az időtől 
kezdve datálódna!, azok' a följelentések. anm- 
,’yek. l a (íea ne'ében Kopeezck Győr,gyek tet
tek Vágóék ellen.

X Gea-érd<*kelíség  mindent elkövetett, hogy 
bűnösségét beigazolja és ezen ke- 

a révivények .számának elosztását 
a maga jsvára fordítsa.

költségek! • I nyomozót.-,okot rendezlel- 
idlcn. A nyomozások 

során Vágóékat többször kihallgatták a rend
őrségen. Legutóbb véntek délutánra kaptak 
idézést a ••emhírségre. Meg is jelentek nonto- 
san. de mór non távozhattak onnan: letartóz
tatták ókel.
\ letartóztatás oka az volt, hogy a főijeién-

Vágóék 
rt iztül

Milliós
lek a vidéken is \ óigóiék

„Bár a rigók kosztba adnák 
a jókedvüket!"

»>
iá,'igában.

Mos),"n ábaii v:m .•i!.‘íkiil"b»n 
rtf.ve i!rt. aiuely nrk 

ilip i -in ok. iüiikii- 'íiiikj:
, o* ., i. : ; b(wi* '
no ; Ili ' ’■ l r i'1‘1 (.)/i:ini

(■I lli’in ul.itr- ».n
jelonlevő nemes a 

uraknak, 
ti kis 
általános ember, 

a nmuui'!<;.il lehetetem kis .•'llolid-............ .1.• tv

,.ti 
,iii

szonysr - 
hogy mos! i oá- 

állmokat, mini 
nyo-

erény, az emberi 
szabad liHK’/id 

az állató. :».t 
az ember véde

lmim im k’donce- 
koponyák

kedvük kel, 
okoznak a 
férfiaknak, 

gazda 1 hniul, 
sajnálja őt

kis álluloklól tanuljunk türelmei, nicrt 
'ők többet szenvednek mc viaaában, mint ma 
emberek" — mondja Krúdy Gyula a „Kis 

állatok Narjy bo i <. ■ ’a’"
' .1 llcmn’l ) "thl- ií'ij,.'ni i 

UlHll’l’l CkJ I ' ál!.l'Vl'lll'i 
n'. '-n•'<?; -’nnyok. or-iz.- v'o^

'.. n1. ik 
I><> loirn.ip 
piHolítpibnii

I : ; V1111 OS igelő ) i ''

- Elismerem a 
goknak és uagylclkii 
bán jobban sz*  rétik 
xalaha. meri hiszen az 
moruságban a nuigukki 
akik eddi”- em'c'i 1’öny irüh‘tesseglu’i| éli< 
többet szenvednek, mini bármikor.

- Az állaí-.Z' :ei<'t emberi < 
s \ iml; r ín • kessége, nem

kij.'.r.iiyoini azokat, ;<l.ik 
'édelmezik. Más latira tartozik 
leír,, d;> <<zt n kérdést most, a 
dik esztendejében, n legnagyobb 
sem 1 odjál: megoldani.

— .1 kis kutyák, amelyek játékos 
ragaszkodásukkal annyi örömet 
gyermek1“len nőknek, magány o,s 
mo<t.•inéhan gyakran kóhorcdimk 
ehc^oii az utcákon. Vizbedohni 
gazdiíjn, elwszi mi s zíré a háztód és könnyezve 
m"gszötik a kis ebt< 1. Hová lesz az. ilyen kó
bor kis kulya.’ Mennyi viszontag-ágon megy 
keresztül, amíg ntó’éri valahol a talál va;rv 
<‘gy pártfogó járókojo/ I a. ó n nehéz bezárni 
a kapni, amikor kiskutya -ír l> rszöbihikön ...

— J macskák a termeszei tői fogva ügyosfm- 
be .. k, jiu.y (>h!ien l.apnflk u.i állast, ha a ’
bői kijioítyauiak. de mágia mét á it’, a 'e .le
seken. clhag>otí telkeken nyiváko!<> macska, 
amely hetei:'égtől, éhségtől gyötörve í ulamo- 
dik a rossz emberek elől.

— liát a kismadarak, amelyek gyerinek- 
korunklól kési aggságuukig mi niig ugyan
azon dalokat fűty.ürészlk a knlitkábaii. mintha 
c. al< a ra törekednének, hogy meghálódják .i<» 
s.".;unk:tt, lölvidií.sák bús kedvünket! t'.-jik lóib- 
u.ijliev.y <■ a lopakodik oda a bánat, ahol nmdár- 
l'i . hintáz. iü’r e rigók kosziba adnák mos- 
i'o <d an a: embereknek jókedvüket! Azelőtt 
Jeinden ha.-.bán fütyüli a madár, minden or- 
1 l.veii. ablakon \<>'t madaraknak valói eleség 
jósávos ezekből. A szivek most komorak, 
pedig a cinke, a csíz, a vörösbegy és a többi

cin .i'*  
n

•>

a hí
Rj re

Jo.

■

lésben szereplő két Vágónak szökésétől 
hét tartani.

A letartóztatást követő napon, szombaton 
peczek Györgyök a (tea-bank helyiségében

Ko- 
...__ „ köz-

g\ ülést tartottak, amelyen az elnöklő Koyeczeh 
Györyy konstatálta, hogy a (Ica 000!) darab 
részvénnyel van kéfiviselve. Ezzel szemben Ko- 
) mezek ék szerint a Vágő-csopor! natc csak 8850 
darab részvénye var. tehát, a részvény tényle
ges többsége, illetőleg az ezzel járó jogok a 
(lea-bankot illetik. Igen érdekes és jellemző, 
hogy miként áiloll elő ezen részvénytöbbségi 
eltolódna a Gea javára. A Vágóék ellen megin
dított bűnügyi vizsgálat során

bűnügyi letétként lefogialtailak Vágóéktó! 
1950 darab részvényt, a még szükséges 290 
darab részvény érvénytelenítését pedig úgy 
csinálták, hogy eg.v. az ügyhöz egyába’á- 
lian nem tartozó és a bűnügyben szerep
lőkkel egyáltalában még rokonságban sem 
álló Vágó Aladár nevű röföskereskedő 
2900 koronán aluli tartozását megvették a 

kérdéses 200 darab részvény fejében.
Ilyen alapon Kodi-í zekéknek .sikerült f 

érniük, hogy a szombati közgyűlésen
a biróiiag lefoglalt 1950 darab és a végre
hajtás utján lefoglalt 200 darab részvény

nek szavazati jogát hatálytalanították.
Így azután forrna szerint csakugyan 

léopee'.ek-csopovt kezében maradi a. rész
vény többség. Ekkor mái- megvolt, az alap 
ahhoz, hogy a, részvénytöbbséget gyakorló 
közgyűlés khnondja a. vény vád alá helyezett 
igazgató azonnali elbocsátású!.

\ (ja! róni Köszénbánya flcszrény társaság 
megindítótt Imre ezzel a 
két V'ág<> lecsukatásával 

véget.
a szombati közgyűlés 
az illetékes bírói utón

riészvén.v többségéért 
közgyűléssel és 
még korántsem ért

A Vágó-csoport 
határozata ellen 

szándékozik óvást emelni.
Emellett pedig megindult, az akció a jelen- 

az ügyészség fogházában ülő két Vágó 
Dobozi István.

lég
ügyének liszt ázáséra.

a város felé mene- 
\ veréb megszokott

kis téli vendég ez idén is> 
kuli a budai begyekből, 
kofálkotló csevegésében fölhangzik a városon 
és a város környékén az ő ritka sípjuk, amelyre 
a gyermekeknek való mesemondás téliesre for
dul: — a képzelet hóembert állít az udvarra...

— Ez az időszak volt az, amikor a tavaszon 
szárnyukra eresztett kis madarakat ismét párt
fogás ' i vették a jósxh ’ emberek. A ker
tek' .. fölállították a cinkefogókat, a rnadár- 
kerv-seJőuél nagy forgalom keletkezett a kis 
(lel..sokban. Mun;1 ősiig alig látni valakit, aki

pi. . ról kalitki s jnndárkával igyekezne ott
honé ba.

— \ szivek zordak, Ezért szívből üdvözlöm 
azokal, akik <• szomorú napokb 
!<>k nagy 1. arái jóivá szegődnek.

<•*
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A’.ftP, 1BE5

leMielítsíjn késeit elő mngán- 
«: zstj.M-.rw VII, iSohár-y-ukcn 64

Tisztvtesíök és Katonatisztek
EavősárJási Központja Rt.

Céfjre ás cimro 3
Ügyeljünk I I 

Rom tagok ii 
vásárolhatnak!

32.000 K
55.000 K-tól
34.000 K
24.000 K

francia pouplin . 
tiszta gyapjúszövetek 
francia liberty.. 
francia liberty..

V. Miatyánk-utca 1. szám
(A be.iurjif az Adríp-palota 

,M i atyánk-utcai homlok- 
zulunak közepén vau)

k BescerexhotSk cicsó áfákon rrinder.íaKn
3 p-uhézISorlftsS cikkeit. E heti alkalmi uraink: 
n JOO cm.
! hzóles
I i:J.o cm.
? széles
| 100 cm.
Q széles
» 70 cm.
n| széles
| és bísrchetafo
® nagy vAlrasztéktoan n tegoFcr.őbb árakon.

£ Lett választékosabb rak !á r férlitéli kabát- csői! öijj -
>u JA » WrT>JMW

Áruink
a lóg-nhbnk!

[■

Tiszta selyem nyakkendők 15.900 K-tól

Araink 
lagolcsúblzak |

KÍGYÓ-UTCA 2
a

karácsonyi pccasio
megkezdődön

V1!!s RSkCcsi-ut SS. Telefon s J. Z'Ü-’IS

A szenzációs novemberi műsor
Párius Gtsssftáv

Frof. üflisiK O Eme« kencles 
Climmnoii <le dauso 
« Raffíri Giris 
WlEU'gas 3r5s'.

EJmly Farra 
Olly MarvaSü 

Van eS© Wcíde <• C«jmp. 
» Carras 5

ghidiátorjntéko .ok
2 PKudrSf fówcew 

orosz táncosok
Steincr SímB mftivősaatenekara

Kezdető pont órakor 
Elsőrendű meleg k o n y h a
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A kUzd& feüafc SoljesQírt egysroranguak voitok. — ©ríh voEft a mezöircjf 
legjobb ercsbsrsg meB9ett« IfloBnár és Mamii fi&lntek ki. — A zöBíMehérak 

k&zfóg Bfieam ás BCtangler kivőtöan küzdöttek
—- tlCfiöí-twti páíya. — 2Q<000

(.4 Reggel tudósítójától.) \ magyar futball- 
derbynek, az 7í'71C—i)f7’Zi-mérkőzésnek, régi be
táblázott közönsége van, amely, ha forró nyár 
van, ha hó csík, fölkeresi a kedvenceit, mert 
a két nagy rivális küzdelme majdnem minden 
esetben különös izgalmakkal járt. Ezt várt 
vasárnap is a, közönség az ötvenharmadik talál
kozáson, de csalódott, mert a viadal sorsa már 
az első negyedórában eldőlt és a híres „fradi- 
finish" is elmaradt.

A küzdő felek egyébként teljesen egyen
rangúak voltak. Az első félidőben az MTli 
volt ;i jobb és szerencsésebb, a mérkőzés 
második felében pedig a zöld-fehérek dik
táltak. de vállalkozásaikat nem kísérte 

siker.
.4 győzelem tulajdonképen Ortk érdeme. 

'Mint centerhalf ideális volt. Minden helyzet
ben föltalálta magát és leadott labdái minden
kor használhatók voltak. Emellett fáradhatat
lan volt.

nézúS. — a Iváncslcs M.

Vasárnap az igazi Orthot láttuk, ő volt a 
mezőny kimagaslóan legjobb embere.

Társai közül Molnár nagyon tetszett, élete 
egyik legszebb játékát produkálta. A véde
lemben Mandl keltett föltiinésl, aki abszolút 
labdabiztos volt. A zöld-fehérek táborában 
Bitón és Hunglcr H. nagyszerűt produkáltak, 
kár, hogy a csatárok nem ér,tették meg egy
mást teljesen és igy tiszta gólhelyzeteket hagy
tak kiaknázatlanul.

♦
Az FTC ke d éi azonnal tárnád, de Potya faultja miatt 

szabadrúgás következik, amely utón az MTK nyomul föl. 
Tokót*  ! nőhöz, helyzetet. iioz.tázzn. Az. .5. percben kor 
ncr a zöld fehérek elleti, amelyből Molnár n kapkod'' vé- 
delom között gólt fejel. I : o. ( tana heves ..fradi“-tá:u«- 
dás • eredmény nélkül. Orth a mezőny legjobb embere, 
aki zsonglőrt ügyességgel fogja, és osztogatja n labdákat. 
A 10. pereljen a zöld-fehérek brilliáns i-iinadúC. vezetnek, 
de. KropacrcA- szerencsét el ment, rá egy percre Mmsal't. 
segíti Fortuna istenasszony. A II. percben egy veszély'- 
tejen labdára lazsálva megy Takri's és a szemfüles II7i>/>- 
tar játszva vágja a kapuba a lalwlát. : ti! A következő 
percben - megint Taltáfs hibájából - korner esik. 
Seukey többször faultol, az egyizben megítéli, szabad
rúgás a kapus zsákmánya lesz. A 19. percben Opala 
megszökik. llungler a. 16-os vonalon belül cllaultólja. 
de. — a lj-es elmaradt. A 21. percben Eiscnhoffer egy 
hosszú bouthalövése hajszálra savit el a léc fölött. Ez
után kétperc-.- gyönyört! játék következett, amely Oqyat" 
bukásával rögződik. .' 2-;. percben Patakit áltál vezetett
szép támadást Mánál kornerre menti. A következő pere- 
tjén a ferencvárosiak ellett esik korner ugyancsak-
eredménytelenül. Sorozatos zöld-fehér támadásokban Mánál 
nagyszerűen ment i-s Patak]! . z<-p íejcso a léc mellett 
megy el. A további mc|cg helyzetekben csak a szerencse 
mentette meg liropaesek háti ját. Félidő: 2:0! A máso
dik félidő első öt perco változatos játékkal telik el, 
amely korncriel nyer befejezést az FTC ellen. A Itt. perc 
hen egy veszedelmes FTC-támadá7 bírói ítélkezés nka.-zt. 
meg, amely után percekre megakad a átok. mert a 
közönség píniozásn mi-lt a bíró leállítja a játékot. A 
.1 í. percben Jennyt Tálról*  lerúgja, akit a bíró ezért meg 
int. A 17. percben Pa'al:y éle lövőre pont, a karnis ke
zébe megy. A 21. porcban Opnta lefutását Taltd^s kor
nerre szereli. A 2á. percben az agilis Mohair pompás 
lövését .hitscll fényesen fogja. A <31. pcr< ben a zöld
fehérek tiszta gólhelyzetet hibáznák, mert a centerben a 
csatárok összekaptak a lövésen A :>5. percben Molnár 
kiszökik, de a kifutó Min mit sutra tolja » labdái. A 
3”. percben .lenn; lövését es az ufann következő nagyon 
kritikus helyzetet tmsell bravúrosan tisztázza. A követ
kező periben az FTC rng komért, Mard! a jó) i-clo 
Isi Iái kifejeli. A 13. percben Béget kitűnő beadását 
/ ’ enhoffer ellövi. \ 14. perel.........igyancsak ő, üres kapu
mellé lő. Az utolsó percben a már fáradt. Vo’.-ór biztos 
gélt bibáz.

♦
•1 eddigi .'i.l falóikor árból. a MTK auö-'átt ?? r.-ev. a~ 

FTC fiS'.ür. inig 11 eetbe.): a kirdelcm c>dő>ilefle» mi 
radt. (íólarány: !>9:'l a MTh javára.

UH „33 F( 8:9 («:•). Biró K iss Tn ada ' z első fél
idő i’itéka teliesen nélkülözte, az olsöosz ályu nívót; rend 
szertelen kapkodás volt. amelynek ide.ié-.i ha minimális 
fi lónyt mutat az egyik csatársor: a méri ■ ésl könnyén 
megnyerhette volna Az l,TE nagyon megérezte Foxi II. 
hiányát, ezzel ■ z’-mhen a t-udoi e.-ap'it . m volt kúpos a 
r.r-hé?( liiinmi ö'iinag.'1 h'llclni . . \ második félidőben
az l’TE végre erélyesebb játékba kezd, irama súlyos; t«- 
madást-tamadasra vezet. Paiilu.->z lefut, beadását Csontos 
rosszul lövi, n komor felé guruló labdát Kulik érthetőt.

lenni fogja és a labda nagy meglepetésre a halóba perdül. 
Öngól! A gól teljesen deprimálja a csapatot. amit az. ■ 1 ••. 
ügyesen kihasznál, siiriiu támad: a játék folyamán a testi 
erőnek is szerepe jut. A játékidő közepéit * síuilu- -zaba 
dón marad és tiszta, helyzetből megszerzi az ÜTE inasodis 
goi,iát. Ezek után a ,.33*'-asok  támadnak, de. az. ii.ipoti 
csapat védelmét képtelen áttörni. Tíz perccel a bcli-jczi-s 
előtt, a védelembe visszahúzódó Pipa szabálytalanul tar
tóztatja föl Szidont. a biró ll-ost ítél, ami ellen ,:l ;,B
protestál, a bíró azonban kitart, miközben Oláh es Zsák a 
11-es pontra állifot labdát elrúgjak. A biró Olaht. majd 
Zsákol kiállítja. A játék 2—3 percre megakad, tmi.id -■' 
rend lielyreullitásávai Jerzmás a H as1 nagy erővel foto 
lövj. Később a. ,,33“-asok ellep a biró újra 11 est jtet. am> 
Paultisz. a kapu mellé helyez.

Vasasok -Zuglói VII. krr. AC 3:fl (2:0). Biró: ^agy 
László. A Vasasok technikai fölényük ollenerc immi'i *‘s 
unottan játszottak, ezzé) szemben a Zuglóiak, kjuouos.'u 
az első félidőben, nagy lelkesedéssel és kedvvel feküdte!, 
bele a játékba. Ez meglátszott a játék hópón is az első 
félidőben, anmnnyibe.n n Zuglóiak némi fölényben voltat, 
mindaddig, ainig a ö’usasok technikai fölényé kidrunlioro- 
döfi. A 20. percben Minyótól kapott labdával Ka'Zcr lefut, 
erős centerét Bindl védeni akarja, azonban e.z nem i’tkorn 
és a zuglói védelem súlyos lielyezkedési hibájából a labda 
hálót ér. Ezt követte a .31. percben Takács vedhe étien szón 
gólja- A 11. félidő 10. percében Kat.zor beadásából Minyo 
nehéz helyzetből háromra szaporítja a Vasas-golok sza 
inat. A zuglóiak számos gólhelyzetből egyet sem tud ak 
kihasználni.

Törekvés -UTSE 3:3 (1:1). Bi™: Scbiwiicr Heves T<j.-eW- 
vés-tánu'dással kezdődik a játék. Lassanként az I TbE h- 
folnytunuJ. sót a 37. percben a vezctőgólt is lO'.'á ’,‘1l 
Gally révén. Gól után ismét a Tori leves kerül >ő!en? be. 
nnieiyi'ck eredménye nz Erik állal a 35. percben lo.t ki 
egyenlítő gél. Továbbra is a Törekvés támad, de ered
ménytelenül. A II. félidőben folytatódik a Törekvés-fölény 
Az 5. percben B.irtos-—Kaulzkv össz.iatékáhói Bartos g:dt 
ló, sót a 16. percben a Törekvés Erik récén újabb goit ói
éi A;- I TSE nem csügged. Lassúnként átveszi a vezetést. 
Egy korner alkalmával Kcincr lövéséi Lantos fogja, be 
fordul vele n kapuba, mialull Gally szabályosan a labda 
val együtt t: gólba nyomja. A 37. percben Szabó revén 
megszerzi a kiegyenlítő golt. I ualmas mezőnyjátékkal vég 

BTC—III. kér. TVE 1:0 (0:0) Biró: Fenyves. Erős iram 
bán indul a játék. A 6. nercben Orbán, a 16 oson belül g in 
csalja Szabói. A megítélt 11-' -t 8kvarek fölé lövi. ISzutan 
ellaposodik a .iáfék. A BT<. n többet támadó fia. a sz- 
repet. lassanként a IIJ. kerületiek veszik el. a Hl 
védelem mindent biztosan vet vissza. A 3S. pereljen a 
BTC. nmjd a H. percben a III. kerület ér cl égj egy ered 
mónytelcu komort. A 11. félidő erős BT < támadással Réz 
dódii:. amelynek eredményé a Horváth III. által lol' győz 
fos gó). A Ili. terület, erős támadással felek amire, a 
BTC liurvii'ni kezd, ezerf Horváth (If-at, Ifaidut. nia'd 
Orbánt a biró kiállítja. A hátralevő idő további eredmény 
nélkül múlik cl.

VÁC—KAC 2:< (1:0). Bíró: MülJer Gy. Az első tíz perc 
ben határozott VAC-fölény mutatkozik, amelyitok bizony 
tóga az. hogy már a fi. percben Bngol -Botosa összjutéka 
hói Bébi boriiin.lic cs.-el szerzi meg a ve7,do golt. Erre .1 
KAC lép lámadá'be és b r többször lölnjomul az clbn- 
fél kapujához, kéj komoron kívül mást nem ér el. \ nvi 
sodik félidőt újból a rívok támadásin vezetik oe c mar a 
3 nercben Boro.-.s fordulásból r.:eglbpc;e-.szer'i ipd' " E.’1
megint KAC-íániadások követik. d<- nem sok eredmény 
pv-el. Végre Gross Ifi- miatt U-c&t Ítél a lr.ro l: • : 
Bíri védl’et'dIonul lő be. 2-1. Nemsokura a vívok jutnak 
11-eshez. de Lobi a kapu főié lövi a luhdál. A VÁC meg 
érdemelt győzelemmé! az utolsó helyről a 10-rc ugrón es 
őt követi :i KAC és a Zugló.

Egyéb eredmények. (II. osztály.): TJ’C Ékszerész 2.n 
tn-O). ílusipi.ros -Testvérisei.’ 3;l (0:li. Postás- aS( u
(t:m. ETC M AIT 5;-!. KAOK l’.AK I I- BEAC Főv. TKör 
|-J MAC EMTK u ltil-öldöli bíró meg nem jelenésemi.-,í: 
c.inmrcdt. -- MTK H - FTC Ii. 1:0 (l'.O).

/<<(■ • \inalnurc—WAE 1:0 (2:0). Sporl'luh- Slovan 2:0 
Gin Sininicring O.'m.irk 1.0 (<) f. V. a-kei- Admira 1:1 
(1:1). rinkotih-Hcrtlja 11 (l:m. Snaida (Prngl—Vumna
.3:0 (2:0).

A bajnokiján állása. 1. M'VK 21 pont. 2. I 1 h 
IS p. 3. FTC 16 p. 4. BTC 16 p. 5. „33“ FC 12 p. 
6. Vasas 12 n. 7. Tört kvós 10 i>. 8. I’TSE l'i r- 
9 lil. kér. TVE 9 p. .10. VÁC 8 p. il. KAC 6 p. 
12. SAC 6 p.

Újpest város birkózóbajnoksásjáról lapunk 
zártáid a következő cnuluiénye]< prkcztnk bei 
Légsuly: 1. Eldlitz G. 0 TE), 2. Nobel (ÜTE). 
3. Gal'ní (MÁV). Nagykötcnsuly: 1. Dr. \Ttru.t 
Béla (MAC». 2. Deák (MAC). 3. Beregi (MÁV). 
Beregi '‘Hen dr. Varga rsak pontozássá’ gye/,, 
i‘>jr Deák dr. X arga ja-vara.^ 1 isszaji p< tt. 
.í könnuiikiihthon a döntőbe kerüllek-' .Muii'r;i 
M. (MTE), Keresztes (Husiparos). Györgyei 
(ÚTÉ.) Maliira győzöl! h’r.rcs.'Jrs fölöi': c--: a 
verseny kiemelkedő eseménye.

IL © S © fr’ t
BmUpcHtt ügetörcrRcnyek. Vnsarnap zajlott le a novern 

béri iigeKimocting utolsn napja. Az utnl.v. uap e|óg |ó 
sportol hozott, az "gyes fulamo'.bnn um-y mezőnyök 
álltok starthoz, l-’éj.z.pdef. eredmény: I. futam: 1. Sarkim 
/.i/us, 2. Irma. Fm: 1 lo. Tol: loilt':-33IHI. 20011. 67110. //. /ii
lám: 1. fínlUolin. 2. Bár cos. 3. Lenke. Fm J lo. Tol ■ 
1000:260(1. 1100. 13(10. 1 lón. — !lf h<!am: l. kafieza. 2. An 
trni Konrnd, 3. Vili'.;. Pni: 10 lo. Tol: imni.K700. lW'it, 1300. 
2’00....... /I'. futam: i. If.olo. 2. Visszhang, Senki m i
Fm: t ló. Tol: 1000:11.800, 1400. 1800, 1100. c. főtan t 
li'nchmaim. *).  lő-zangyul. 3. Pazar, lm: t lo. Tni: lOOtt: 
.3000. -■ 17. f után : I. , tdoma- Pilinc, Bvssm Lcybnrn
■lóság. Ind. még 2 fogút.

Vasárnap zajlott le a IIBTE fo’-nacrarnoFában a s:íl:r^- 
ffivdvon fonnir: őr'inni síiyti. limlom- i < .akiiem minden 
: záiiiol l.0'-'ő torii.ieg;/l dinek reszt \ élőiével. A patyolat 
fehér lorn i'-uims tmk ingén a Bmiiióesli Toríj: - Club, 
Vivő- es Ailclik.n Club, sfb. <‘ir vcsü i-l ek kezdőbetűi 
légnek. Pösztii]; Fiaméi es Erdádi Inni. a fa veritek, a. 
versenytől l:ivolinar idlul., hogy igy ulk. lnmt ndjunak 
,if Ic a-bb tornászainknak a bajnoki cím elnyerésére, 
l'aszthy hiányában loson nem Jattunk különösebbel s 
inkább a nyújtón végzett' gyakorlatok tetszetlek. Ilik - 
leírs <ji'lmri>i''l:; I.’ Eeiliil: rí i'.' n i/e nniljl'ili: I. KuilSZl 

J hajós (BB’I'J-I. Eper Lnjos (BBTE). -3. Bokody Zojláit 
(BBTEl; loror: 1. Koraink i.amheil (BBTE). 2. Bobokul 
■ ujo., (BT< >. .3. l oii-ovi' s l'erene (I*  »’«•); korláton: I. 
Kiinszf Gyula (Bl'.’i i;). Koránét- L olliiért (BBTE). .3.
Kárász A iinios (BT< ). 11. Ilaludol: r <:>•*<  n>ic. nyújtón:
I. ( Ii.-ilova Vilmos (BI'C). 2. Durniciei- Gusztáv (BTC).
.3. Abru'lán Pál (Ludovilui): korláton: l. Durmaier Gusz 
t.-iv (BTC). 2. Szegő Liliét (VÁC). 3. Galambos Jenő
(VÁC). 111. Fihiknlai hallgatok versenye, koilálon. 
I. Salamon La.,, lo (BBTIí). " l’i-f rovics Ferenc (1>T( ;
3. Balog Ferenc (Ludovíka). IV. S.<’nia’rcr: cni/. niiujh.i- 
I. Höhcrlt Béla (BTC). Túli Géz,a (BBTEl. V. /<ő-,-y' 
iskolások versenye, ni/uHón: 1. Monoi Gyula (Bán- 
iltc-ai gimnázium). 2. i'elie István (V'rbőcz.v utcai ginim'i.

Péter Miklós es Csornai sándor. bőit versenyben (\cr 
bőczy-iilcui ginin.t; korláton: I. í'elle István (Verbőezy 
illeni gin:n.). 2. AJorvai Gyula (Barc.síiy-iilc;:j simn.j. 
.3. Crcimai Xánűor (Vcrböc.z? utcnl gimn.l. VI. Ilninol:. 
jcliilh': ‘orsenye: I. MülJer ”.il (VA<'). 2. Koránok Lám 
br.i't (BBTE). 3. Sós Gezu (i’l( ).

nól is jobb minőr.ógbcn ké :ziílő kiváló lisz-
Utó cs konzerváló hatással biró cipőkróm 721

BÉKÉS TESTVEREK VEGYÉSZETI G7AR RT., GYŐR

1© 13 ldiE»

hiii®s'5r»áíereth)0í«nt 7 liter.
ücsregelifci? 
snörrdera dlfiílekt

Parisból

Lir>«M"crca,!c*tér  2. Távbeszélő : 65—43.

Hamisfogat 5000 K-ig. Ékszer

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

„Vilúgosság“-könyvuyoinda rt. Bu.ldpes'. Vili. Couti-u 4.
Műszaki igazgató: Deiitn-h 1>.

es briniánsbeváltős
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Elsőrendű 
aprított 
be)földi 
import

(V ílá
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azonnal is szállít az

X, Htkádnyaii-e$2 413. TefeffortJ. T3—“í1?

(Ko7ie é'ctr- ás JájaiSéíi&aFsBí
v a s ©Gzíláf 1? °

liudapc.'t, V, Nádnr-utcn IC. Teli fon: 72 ti 
Sürgönyeim: Agrár Budapest

Voix n legmagasabb nap! áron tóhere-és iMtcrnomagot
• egyéb tjas:<ísr;»qi ntAQvahai 

Mintázol( .-.-jánhitokatkér

xVH.JS.k-y

M.zKXAH « 'ÍEV.iitU" 01.1 r ót.lM-J-.ltl.OK
KERESKE LMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA

Bt DAl’EST. VI. I’J hTZ.K'H ' T 6. SZÁM 
Részvén -őke; l.'>í)(i.()1ht.O<lO korona

Bonkoczhdy ’t, zögi. 'da. .:íf; gép-, műszaki miitr.ig-a , 
erőint'.íirmáuy . Ii zi . vetőin:'.'.' ‘-i- hon a oaz.írt 1 y •

Brrrc**  1^774** a ■*  r’W.itMUíT-ff AMwr.'wwrrt1 j-.x-uwzlrt

<aJKSt .-mtrs v om-«.. a unt ■ A*«r»«MaOTMamOTn*MiM^i  r .

u. in. pyttnevölket, 
b fi 1 tiáns'J ti ti i, 
r.mnrsigdalrot, mii
VI ‘ zi k i' ilolil CXUpt- 
S 4- v y a E ú> 11 eg n i a g: i 
sabli nrhan veszünk. 
I'gy ane.'.ak 1 < g f i n o- 
ma b b ékszerek ben 
állandó nagy r-iktár

• w würawaotwi
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i«»MI

ékszerészek 
Biidape-Ht (V, Kossuth 
Lajoij.uiea 13. szám.

Telefon 21 50

^ipüsiiwaf'd Emil
üavalőiixCietír

8 Telefon: H 9 2^27 V. Udli dny-ulca H3
ti Poslafak. számla üllt ' féléméiül

bárkinél drágábbnn. Esüst- ás 
ara»ypanxsi:( tárgyal; vétele

I< ü ’ ön leges h ó ’ ósznb ák, leány szo- 
húk, jyyer:nektir.oh’ik, gyennek- 
agyak, rugalmas i'aágybütétuk.
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Scfaober, IV, Királyi Pál-utca 9.

Hazai Fatermelő rt. gyártmányai
,ii| K'//<rrt5«r4 a HyArl irrnűntbiin ’
Tisza Kúlnnin-íér 4 Jiicfou; Józsit <>2-1)4




