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Mit szólsz hozzá,
polgártárs
20 millió
London, november 24.
(A Reggel, alkalmi tudósítójának távirata.) A
magyar kölesön ügye nemcsak kedvezően áll,
hanem kilátás van arra, hogy
a kéri maximális összeget, vagyis 20 millió
iont sterlinget lógnak fölajánlani.
További értesülésem, hogy
kisántónt nagyon
előzékenyen viselkedik é.s- nem támaszt nehéz

számítanak
ségeket. A kölcsön első részletét folyósításának
londoni nagybank-körök két és fél, három hó
nap múlva várják. Kállai} pénzügyminiszter
nemcsak a Népszövetség albizottságának tag
jaival, hanem az angol közgazdasági élet ve
zetőivel is tárgyai és
a kölcsön elhelyezése az angol pénzpiacon
biztosítottnak látszik.

A Reformpárt fölöseik
tagj<8 néíaány pártonkívüli és más frafcciáliOK tartóté képviselővel a
........ KossWth’ pártban
******..,.
•,.
'A
.t'jd.ási.iőialöiA A« eite Riók Pftjl- ijz utó’éhi cs. ;port tudvalevőin‘ az. elinult bé

soraiban bizonyos bágyadtsag eszi
sokféle frakcióra széttöredezett pölgü’.j cílen
zek íagjjii már hosszabb idő óla hizalm. s uiná«í kozá-oki i folytattak. amelyeken <./’>/ íömöv, < qés/rs ni pártalakulás lehciö'-'égeit
vitatták meg.
(iiessicein Sándornak, a reioi Hínárt < inöl óimk elhalálozása már sürgős n aktuálissá, leli
**
az így elárvult reformpárt >zá>nr.ra. hogy k<re.leií kihővjtvéii, megvalósítsa a régóta í.ii,odo uj pártalakulást.
Az. elmuK héten — amint A Reggel mmkatár.sa föltétlenül meghízható forrásból ér
tésül — befejeződtek az uj párt megalakí
tását célzó előzetes' megbeszélések, amelye
ken a reformpárt vezetőin kívül a pártom
kívüliek csoportjának több tagja vett részt.

len fölök-Jót!..
Az uj polgári ellenzéki párt neve Kossuthpárt lesz.
Tagjai között lesznek Horváth Zoltán, RainW'eöht Intól. Héyymegi-Kiss Pál és több re-,
lormpáríbali k-'pviseiőu kívül a pá rton kívülük
közül a többi közöli Szakács Andor és Lakó
Imre.
1‘assip- Károly egyelőre nem csatlakozott
az uj párthoz, hár vele is beható tanáé::kozast folytattak.
}<«lt> ’azokban néni történt megegyezés az uj
párt és 'l-issay között és a párt, vezérség dolgá
ban egyé.talán nincs döntés. A Koseuth-párt
lu,I.r hivatalosan is kimondja
megalakulását. amit a nemzet'gyűlésen még e
hét ‘üégén be fognak jelenteni.

Bethlen
miniszterelnök
•
•« l
hazaérkezett

Az angol külügyminiszter

(A Reggel tudó: Írójától.) Gróf Bethlen István
inini>ztereli)ök. aki tudvalevőleg csütörtökön
rsG-. elutazott a fővárosból cs két, napig a Ba
b-lton vidékén vadászott ma délután visszaérkezelt Ritdapcstre. \ miniszterelnök nmgé>’kez"u‘ után referálta,ott. magának a távollcíében
l Ménfőkről és átvette hivatala vezetését.

fönn aksrja tartaná az
angol-francia szövetséget
London, november 25.
Mac Ariit külügyi államtitkár Cauterburyhan tartott beszédében szembehelyezkedett
Lloyd GeorgTnak Franciaország elleni tárnadá-'
subái és kijelentél te hogy a Rrancidországgal
való szövetség sértetlen föntartásáért mindent
cl fog követni.

Moszkvában tömegesen letartóztatják
a lengyel állampolgárokat
Lengyel®lí©M®s t&Metések Oroszországban
Lombéra, november 25.
\ „Gazctla L'.vov.sku“ moszkvai jelenté-e sze
rint. a szovjet kormánynak a lengyel-orosz tár
gyalások meghiúsulásáról kiadott hivatalé-, je
lenté-e a leng •latellenes Iiiniefések egész sorát
idézte elő. Xo\< inber Háti Moszkvában b-u
yelollcnes tüntető- volt.

Egyidejűleg valamennyi vegyes lengyel
orosz bizottság munkáját félbeszakították s
lengyel állampolgárok és optánsok nagy tötömegét tartóztatták Ír.
A kiiliigv i néut)iz(o---ág átiratot m.cz.ii a
tno-zk. i l(,,)g.vel képviselőhöz s a lengyel rlszs:al(t('i> lo bi.olt'áf/ címerének eltávolítását
kövei cl te.

Hóval jött a tél azelőtt is, fehér takaró
terült erre a. városra húsz centi méternél vas
tagabb is gyakorta, de húsz centiméternél
vastagabb sár, Iucsok, csutak, ez a legújabb
kor vívmánya Pesten. Azelőtt, abban az átkos korban, amelyet Csilléry atyánk oly fo
gászt tökéletességgel bélyegzett meg a jubi
leum alkalmából, a régi emberek idejében
ilyenkor gépek siettek az utcára, munkások
vonultak föl csapatostól, lapáttal és seprő
vel, szekereket vonszoltak elő rejtekiikből és
mindenfelől annak jelei mutatkoztak, hogy,
a hóesést, amely télen bekövetkezik, nem
(ártották egy destruktív aknamunka követ
kezményének, hanem elkészülve várták,
mint valamit, ami magától értetődik. Egy,
fél ura alatt tiszta volt a város, még a há
ború utolsó, terhes éveiben is, valószínűen
azért, mert a bűnös múlt emberei ilyen szemjéjiyvesztésseJ, európai köz tisztás ággal, köz-:
lekedéssel, építéssel, szociális intézmények
kel és más nyugati firlé-fanecal igyekeztek
figyelmünket végzetes machinációiktól el
terelni. Egy ideig sikerült is ez a pokoli ra
vaszság s a megújhodás hajnaláig nem dű
lőit eszébe a félrevezetett közönségnek, hogy
igazi atyáit reklamálja. Csilléry egész meg
váltó zsenijét a foghúzásban élte ki, Wolff
talán nem is tudta magáról, hogy annak
idején Árpáddal jött be a vereekei szoroson
és Zilahy Kiss a. forradalmat köszöntve, ke
serű ihletében mintegy megérezvén, hogy
egykor ez lesz erkölcsi bázisa, ha a zsidó
tanítók és igazgatók bűneit ostorozni küldi
majd Hadúr. Igen, ez a csutak, amelybe
cipőd beleragad, amelyben némely mellék
utcákban bokáig dagasztasz, ez jelképezi az
ósi erkölcsöt és midőn a körút egyik part
járól a másikra gázolsz s nem tapasztalsz
többé különbséget a mezőberényi külső ré
szek és a főváros kultúrája között, ismerd
meg ebben a tényben a szeretetnek, Csillórj
keresztényi szellemének, Wolff törzsökös ma
gyarságának azt a kiegyenlítő erejét, amely,
a vidék és a főváros minden ellentétét meg
szüntette. Ez az igazi magyarság, nem azoké,
akik Mozöberényt akarták Pesthez formálni,
ez az igazi, amely Mezöberény ősi csutak
jával frissíti föl e destruált város szibnrita
erkölcséi, s a kendőzetlen utcák spártai lucsokjaban fiirösztvén bokáidat, gondolj ‘
atyáidra'tisztelettel, 'akik a cicomát rom
latlan természetességgel é.s az utcasöprést a
lelkek wo'ffi megtisztulásával tudlak helyet
tesíteni. Valóban, ez a helyes ut, mely a fő
várost összekapcsolja a vidékkel, ez az a
termékeny eszme, mely Budapestet végre
eggyé teszi Kutyabagossal. A pesti utca rom
latlan, keresztényi alázatossága, a békén és
bölcsen tűrt csaták, amely fölgyiilemlik
s amelyet okos belenyugvással nem boly
gatnak, ez a magától elintéződő pesti köz
tisztaság egyúttal jelképezi az egész város
vezetését is.

aRegcel

Németországban meghiúsult
a koalíciós kormányalakítás terve
Albert volt ménisKtert blxták mén a kormáiwa’akitáissal
Berlin, november 25.
Miután Kardorff birodulmi gyűlési képviselő
nek az a kísérlete, hogy megalakitsa a polgári
;pártok kormányát, tegnap meghiúsult. a biro
dalmi elnök .ma Jarpes, lirauns és (iessler biro
dalmi miniszterekkel beszélte m< g a kormány
alakítás kérdését. A niogbcfizélcsck arra az
eredményre vezettek, hogy.

ezidő szerint koalíciós kormány alakítása
scuimi sikerrel nem biztat.
A birodalmi elnök ezért ma délután Albert
volt birodalmi miniszterhez intézett fölszólitást, alakttson kormányt bevált férfiakból, akik
készek személyes é* pártpolitikai tekintelek
mellőzesével égetsz erejüket Nemei ország életsz.ükségkdelért munkába vetni. Albert a kormányalakitásra való mcfjbizásl elvállalta.

Míogoíás Rákosi JendFnéf.
a szewészeO klinikán

1923 november 2fi.

szaron
válaszol Rakóvszky
István tómadfisáira
A kuHuszmtiínlsftter
M ReOP<l tudósítójától * Az elmúlt szerdán, amint >.
in,i-«tcí. fíakovszkít btndr fohi.'flcru clcalULngD jntrrpi-l
líiciot
intézeti
gróf
/{lehel slwj Kunó kullur-zunnlnzl v
h/>r. bósoianik. ifi. Kovái
*
(.uuláuak, Pilcazpatovíi v>l»
l.iu<Teíu :.r miatt.
A
k ult in.ziiiiniictrr Italon zkv
l -t-. ur
rtohünsrn interpellációin m.att. lovnuian utón t'-rt eleteteit, auú
után
;>z. uayrt
jogyz.Skrtuywel, békéi,.<n <’
J lom/doa t'lif’ti'sós
etr <m unit
hrli cvuuttdl a. /"■/// f)arlü»»"?nlorix rliulr^i.i't
(jel inunkalún-a ebben az. u/prbcu kórdéet íutezeU
inté/l< k.

I fír'i

gróf KlchcJsbrrc Kunó knltnatmiuisBlcrh'-z.,
wki a következőket mondötta:

Rakovszky István Iáin;dósára ruca ezen a
héten, megadom a választ.. Előreláthatóan, mér
szerdán alkalmat fonok találni, arra, hopp Ibikovszku interpellációjává válaszoljak. Már a
keddi ülésen módját fonom ejteni, hony ezt a
Háznak természetszerűen bejelentsem.

Jobb szennán szupuháittya&yutfa&dis támadt
JŰMajpota mává megjavult
(A Régnél tudósítójától.) Rákosi Jenőt, aki
ü múlt héten töltötte be nyolc vauegyedik életmint egy hete a Mária-utcai azemklinikán ápolják, ltotok óla ugyanis súlyos
*zenigyii|Ja(fáwbun szenved a magyar újság
írás fejedelme. Rákosi Jenő, amiül j.-méretes,
■byl szemen már évek óla nem lát. A betegség’
most jobb szemét támadta meg. Rákosi Jenő
jobb szeme igen érzékeny, mert, hiszen állan
dóan sokat olvasott az. utóbbi esztendők
ben is. Naponta számos cikket irt, mindent
sajatkeziiteg, sohasem diktált. Körülbelül há
rom hetid ezelőtt érzett vlsőízhen szemfájdaJ,mat. .Sopronban, ahol n tiszteletére rendezett
íiniienelycn vett nv-z.l. mmulolla először kísé
rőinek, hogy fáj a szeme. Később azonban nem
vette figyelembe a fájdalmat. Egész. eleiében
mindig arra igyekezett. hogy minél kevesebb
dolga legyen orvossá!. Nem sióit' lehűt senki
nek, hogy a szeme még mindig fáj. Tovább
\egezte munkájút, naponta bejárt a szerkeszínségbe, megírta cikkeit. Két. héttel ö&otett,
szerdán, aztúr ismét paims'-.kounti, hogy Táj »
Nzeane, ajánlották, hogy orvoshoz forduljon, ö
azonban ,uem hallgatott körpypzUórr. Este
tmnak ellenérv. hogy rosszul érézte már. ma
gát, elment a Teráwárosi Polgárt Körbe, ahol
vacsorát rendeztek a tiszteidére. Részivelt a
íársasvacsorán is ős ez, stilyosan befolyásolta
iiHapotát. Gyulladásos szemét ugyanis erősen
^kimarta az étterem sütni szivar- és cigarettafüstje. Rákosi azonban nem engedett. Bár
most, már a szemén is látszott a gyulladás,
csritöartoíkön délelőtt mégis elment Ifnbay Jenő
-Karenin Anna“ dalművének főp'óbájúra. A
főpróbán azonban .inár annyira fájl a szeme,
hogy kénytelen volt fekete szemüveget föl
venni. Nym bírta el a. színpadi világítás
fényét. Még okkor sem fordult orvoshoz. Csak
szombaton, amikor az r//úv£ szemét elborította,
gyutladás és nem lát ott már, telefonál látott
Grósz Emil tanárétt. (íróin: Emil megvizsgálta
fönn a ,1 hírlapén ti Hírlap" szerkcszlqségébcii
és kijelentette, hogy, véleménye szerint, amint
;rz már így első vizsgálatra, megállapít haló,
nincs siilyosaldt esetről szó, nagy megerőltetés■tőt a szem kötöhárlyá.ia Qyulládást kapott,
Hctfőu a klinikán újból, most már alaposan,
jnpg'vizMK’álta (írása Emil Rákosi Jenőt és meg
állapította., hogy
szembaja súlyosabb természetű, mert a
kötöhárlya gyulladás aíniyíra elhatainims
dőlt már, hogy a szuruhárlyát is megtá
madta.

Azonnal kezelés alá vettél' Bú kosi Jenőt es
Grósz professzor azt javasolta. bog.
*,
maradion
bent a klinikán, Rákosi azonban nem volt baj;
lamló rnég most sem elhagyni a „Budapesti
Hírlap” szerkesztői asztalát, nem akarta le
lenni kezéből a tollat, tovább dolgozott.
Szerdán azonban már annyira fajt a szeme,
hogy Orosz Emilnek azt mondta.:
— Ha te kiváltod, vyy bemegyek a klinikára!
Csütörtökön reggel be ib ment a klinikára. X
leggondosabb ápolás alá vélték. A gondos ke
zelés eredményes. mórt. Rákosi Jenő ma. már
sokkal jobban mn. Bent é' a klinikán, reggel
in óra felé ébred. Grosz pEpfesszpr .már várja, •!
'iszik be. a kötözőbe rs megkezdődik a. kezelőé. |
Három nap óta lopítszal ecsetelik a szemét, cr,
a kezelés természetesen nagyon fájdalmai,
Rákosi Jenő közvetlen az ccíetehs után cl
alszik a. fájdalomtól. Délben fölkel. Ameddig
szép idő volt, kint, üldögélt a. klinika, forraszán,
barátja s hűséges titkára, óv. SehlUcr.n ,.Tinánpesti Hírlap" egyik szeri-et-zfőiéinek társaságabán. Amióta bent van a kljnikún, eg’szer-ve- .
’ zércikk'-t te irt. neru tudott munka nélkül meg
pihenni, do erűikor befejezte cikkét, panaszkedotl, hogy nem tudja koncén tfálni gondolatait,
mei-i jobb arcfele és feje erősen fúj. Délután
lesétát a könyvtárterem no, üldögél, elbeszélget
és hősiesen tűri betegségének kínjaik A lápiszecsetclések szerencsére eredményesek és min,
den remény meg van arra, hogy Rákosi Jenő
rövidesen visszanyeri f>zemc\ ilágál, ismét dol
gozhat. Természetesen a. sokfele kezelési mód,
a betegség fájdulnia erősen megviselte Rákosit.
?>!;' délelőtt fölkerestem Rákosi Jenöt. A
Maria-utvaí klinika első emeletén szép, nagy
tágas szobában tölti betegségének napjaik Az
ablakon zöld függöny. A nappali világosság
homályosan ötödik át a függönyön. Rákosi
Jenó fekszik a díványon, alszik. Nemrég eese
telték szemét, most elaludt, kipiheni a fájdal
mas kezelést. Teljese;) föl vau öltözve, ki k ruha
van rajta, nyakkendőben, gallérral, fekszik a
kcreveteii, ha az ember ;..z arcát nézi, nem te
veszi észre, hogy beteg. Titkára és az ápolónő
ma nagyon jokedviiek, örülnek annak, hogy
Rákosi Jenő állapotú erősen megjavult.
Régebben zavarta a beteg szemét, ha elhúz
ták a. betegszoba ablakának zöld függönyét, ma
azonban már a gondos kezdés iuiytán nem
fájt/ szemének, .-unjkor félrevonták a. zöld fiig
göjj\l. és beözönlőit, a világosság. Ma délben
báró Korányi Sándor orvosurofesszor is meglátoguíJíi Rákosi Jeuől. meg vizsgál la a beteg
közérzetét, és rongál It-ipi tolt a. hogy nincs ok

aggodalomra, szervozQte erős és nem sínylette

meg sulyoftubban a szemhclcgségd. Hrosz l'.tHi'
professzor is reméli, hopH épp hét maira mór
visszalérhcl h'ákosi Jenő budai lakásába, cs
leét-károm hét múlva tovább foljjlntkatja majd
munkáját. Egyideig ugyan meg alig fog
látni, de ha elmúlottak a kezelés fájdal
mai, ngy diktálhat ja. mejd < ikkeit, elmond
hatja \ t'leni'-nyel. kiiííkajéi. I jl»ól hallathatja,
szavát, a legsúlyosabb magyar szól.
Korda Tibor.

fSfíth’lKnsonali^rni'.i u. 10
FKíKok ; T I', Calvin-itf
r'.TÍ. náltoc-jOot 3ü
11, í'ő-titra öli

Kuhaselycrn. sebotE-''h, 50 cm. .
.íanonselyeiu, 60 cm.....................
Bowettesí'lyem. íör<»t ös. 100 cm
Crépe bűire, mintás, 100 < m, . *
Foulardbelyem, m ntás, 90 <m. .
Crepc de chiuc. mintás, 100 cm.
Mosódalén. 80 cm..........................
Grcuudin (. ínillfleur, 80 cm. .,
Gabardin kelme, 100 cin. . «. . ,
Gyapjuszóv cl, ti -t cm. •••••••
Gyapjuvelour. 130 cm..................
Férő gyapjú duhléezövct, 140 cm. . 60.000
Bretontuil, függönyre, 100 cm- . . . 8.800
Bretontöll, eeru, fiiggönyn
.
*
300 cm. Ij.OOO
Függönyét amin, azsuros és kockus,
150 cm.................................................. 25.000
Francia bútor-szatén, 80 cm. ..... 14.001)
Gobelin bútorszövet, 125 cm. , . , t 80.IMIQ
Nagy válását ék bán saalag, csipke
• *
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nagy maradékvásár!
MOZS&tóP->®TTHON
szenzációs műsora:

Schnitzler regénye. R fölvonáüban

Anrr1
1‘gkiválóbb kiibuiIcResf-eRe. 5 fölvon»t-b.m. a
óler.gókep-Otthon inouopóliuniu. Angol biru<(.)

Teaestólydnek sifterét

Liptan’s tea
btetosidjal

Erc’lcli isovuioolusbau kiphafó

Tea- és> fiííVértűc'tydvuház
RudapÉSl 11. 7 < 11

Telelőn -s p

Karácsonyi eladásunk megkezdödEtU
Szöveteink Közismerten legelsörendü mi
nőségéről, páratlanul álló nagy választé
kunkról, áraink példátlan olcsóságáról
a lygudvariuBubb kiszolguhiMiuk ludlctt győződhet meg mindenki

véRalth'jwysger
,kl
tnink

MapíícsoMsyf

igen aíkMlmas pMaMcfa
naov wáQasztiék&an
*

Kan aBilcaCcrwra ö^szeáUiBott kírpíraH/jj'jélíoartníás.t nyMjjünnak.

ufó”, kocsi- és owtá-
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Prtrnay Pál és a királypuccs
Prów felelősségre vonja azokat, akik a királypuccs
Idáién „Ocskay brlgadéros“-nak nevezték el
ÉJ Rcfifhl. tudósítójától.) A katonai büntetőhatóságokat sokfelé elágazó és fölöttébb érde
kes jogeset foglalkoztatja, amelynek szálai
:a nyugatmagyarországi fölkelés és a két
esztendővel ezelőtt lezajlott utolsó király
látogatás eseményeihez fűződnek.
Különösebb érdekessége ez, ügyeknek, hogy
-nanaszoskénl Prónay Pál átmeneti viszonyban
leró alezredes szerepel, aki. különböző bűnese
tei.menyek citii'n teli / öl jelentést olyan tisztek
cUvit, akik a ny nyal magyarországi fölkelésben
'resztvettek é.s egyébként is az úgynevezett
Prónay-félc zászlóaljban teljesítetlek korábban
is szolgálatot.
Ismeretes, hogy a nyugatmagyarországi föl
kelést, mint katonai fővezér, Prónay alezredes
vezette. Az is tudott dolog, hogy Prónay an
nak idején az elszakitásra ítélt, nyugatmagyar(Hszági területen kikiáltatta a különálló Lctjtabánságot cs úgy tervezték, hogy ez az uj ál
lamalakulat külön szuverenitást teremt a maga,
számára. A hazafias fölbuzdulásból eredő föl
kelést azonban a megkötött, velencei egyez
mény folytan hirtelen le kellett szerelni.
Ranzenbcrger Jenő vezérkari őrnagy vitte a
magyar kormány felszólítását Prónayhoz Nyu
gat magy a rorszagra és közölte azt a rend«?lkezést. hogy a fölkelés azonnal beszüntetendő és
a csapatok visszahozóndók, meri Nyugatmagyarorszagot mégis csak ki kell üríteni. Pró
nay alezredesnek fájt ez a kudarc és elkese
redettségét még fokozta, hogy
a sa.jaí tiszti állományában különböző sut
togásokról, pletykákról és gyanúsításokról
hallott.
OJyanféio ériei-ülé.Miket szerzett, mini ha fíanzfuherger őrnagy és az ó lelkes tisztjei elpár
toltál: volna töl;. í.’gyauorre az időre esett
ugyanis az utolsó kiralylátogutás. Prónaynak
besúgták, hogy Kanzenberger őrnagy ezt a ki
jei én'és 1, tette róla:
— Pali, bácsi kar lista, feleségének rábeszélése
folytán vonakodik hazajönni, hogy a. kiráJypuccs ügyében a nemzeti hadsereg segítségére
légyen.
Prónay hallotta azt is. hogy a tiszijei is
i'veniéle lv.jelentéseket tel fék, sőt karlista érizeimet azzal hol portálták, hogy Sopronban kéz
csókkal járuil a király ele. Ocskau brigadérosrak kezdi"k /■■ tulótty a szállongó hírek szerint.
PyÓnay alezredes rögtön tiszti értekezletet h>ioil Össze
irindcg? ik bajtársát fölszólította,
mi igaz a kósza hírekből, van-o valaki, aki kiingásolnivalot talál az ő magatartásában, van-e
valaki, aki kivetnivalót talál viselkedésé
ben.
Egyetlen tiszt sem jelentkezett.__
•loiiek azonban később újabb hírek é.s már
konkrét formában, amelyek úgy szóltok. hogy
fíanze.nberg őrnagy nagy a kijelentését Czirfüsz
Ferenc, ('zirfusz Ödön, Kadar Lajos, vitéz Mol
nár Endre. Lackovics László, Incéd, i Ágoston
rs hass László Prónav-1 isztok is hangoztatták,
sőt ezek az urak voltak azok, akik
Ócska y brigadéros megjelöléssel és a ki
rály kézvsókjeleneteivel tarkították előadá
sukat.
Prónay valamennyit pror okáltatta, de a lova-

Rácz Dániel
cégűét

Kígyó-utca 2
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karácsón y i o cca s io
eladás már folyamatban vau.
E1 a d á s r a kerülnek:
délutáni cs estélyi tói lettek,
uostümök, köpenyek, szőrmeés bőrkabátok.

gias eljárás során a kihívott tisztek mind ngy
nyilatkoztak. hogy a nekik imputált kijelenté
seket nem használták. A lovagias eljárás befe
jezése után Prónay alezredes a cscndörügyészségen külön följelentést tett a. tisztek ellen, a
katonai büntetőtörvény könyv 516. szakaszába,
ütköző tisztek közötti becsületsértés büntette
címén. hz eljárás során Ranzenbcrger Jenő
őrnagy kijelentette, hogy a vallomástételt megtagadja. Utóbb azonban mégis nyilatkozott,
mégpedig a képen, hogy ha használta volna a
terhére rótt kijelentéseket, úgy azt bizonyára
alappal lelte. Hangsúlyozta, hogy mindezek
ellenére, Prónay Pálnak mindenkor jó embere
volt. Ennek igazolására fölmutatott egy
Hughes-táviratot. amelynek szövegében annak
idején azt irta, hogy

„Prónay ingadozását nem tekintem lázadás
nak, h^nem azon befolyás eredményének,
amelyet felesége és annak karJist
*
barátai
gyakorolnak reá“.
A vegyes dandár parancsnoka Ranzcnberger
őrnagy ellen nemrégiben megszüntette az eljá
rást, azzal az indokolással, hogy noha az őr
nagy megtette az inkriminált, nyilai kozatoL Je
ezeket a kifejezéseket politikai indokokból és
politikai jelleggel használta, tehát ilyen körül
mények közölt büntető eljárás tárgyát nem ké
pezheti. A csendörség vezető ügyésze v iszout a
többi tiszt ellen vádat emelt becsület sér lés cí
mén. Prónay alezredes a Kanzenberger-féle,
ügyben hozott határozattal nem elégedett, meg.
hanem megbízta dr. Darvay János ügyvéd, tar
talékos százados hadbírót, hogy a vegyes dan
dár parancsnokának döntését, jogorvoslattal
támadja meg. Dr. Darvay János már benyúj
totta a. föl folyamodását, amelyben kifejti, hogy
elkövetett, bűncselekményt nem menthet az,
hogy politikai indokból követték cl és megtá
madja a parancsnoki döntést azon az alapon is,
mert az figyelmen kiéül hagyta, a Hughes-távirat, tartalmát, amely lényegében ugyancsak
becsületsértés Prónay sérelmére.

Papp Elek,
az Állami Jegyintézet uj elnöke
a Jegyintézet, hitelpolitikájáról és a tőzsdéről
(A
fudóulfójálól.) Ez, év augusztus havában
moudn’t In az. AUami Jog.'intézet elnöki tisztpngérfil
Popovia Sdndar és azóta b':töltctl'v ez a rendkívül fon
tos közgazdasági pozíció, zf Jeffylnfézet ágyúit. már
jullun óta. amikor Popovics szabadságra mert, Papp Elek,
az hiteset alclvöka vezeti. Közben nagyon gyakran föl
merült egy-egy név, amelyet a Jcgyintézct elnöki állá
sának betöltésével kapcsolatban emlegettek. A döutés
mindezidcig késett. Most végre a vasárnapi lapok azt az
állítólag jó forrásból származó értesülésüket közölték,
hogy
a minlsztcrlanách a .légyintézet eluököré Papp Elek
ügyvezető slelnököt jelölte, akiiek kinevezése tnár

hejejezett ény.
-----Reggel munkatársa utána.iart e híreknek és foltétlenni megbízható forrásból art az inform k-iol szerezte,

hogy
Pipp Eleknek a Jegvigtézet elpekcTé. Tálé kine\ez.ése
valóbsn már a legközelebbi napokban megtörténik.
A Jegyintézet leendő elnöké
*
vasárnap délelőtt tolkereste A Reggel. munkatársa, Papp Elek a következőkb*n
válaszolt a hozzá intézett kérdéseinkre:

—• Én a magam részéről még nem nyilatkozhatom a Jegy intézet elnökévé leendő kineve
zésemről. Lehetetlennek tartom, hogy a pén
teki íuiniszte.rtanáts foglalkozhatott volna a
kérdéssel, amennyiben
a miniszterelnök ur csütörtökön este, tud
tommal, elutazott é.s csak vasárnap tér vissza
a fővárosba.
Különben sem volna ildomos részemről nyi
latkozni egy kinevezésről, amelyben a legfel
sőbb fórum, a kormányzó, még nem döntött.
Ezutnn a .legyintését követendő hitelpolitikájára —
mint nz intézettel kapcsolatos legégetőbb problémára —
vonatkozóan kérdeztük Papp Elek véleményéi.

— Az Állami Jegyintézet nem követ önálló
politikát — válaszolt az ügyvezető alel nők —,
hanem szigorúan a (örvény által megszabott
keretek között dolgozik. Legfőbb célunk, hogy
minden legális hiteligény! kielégítsünk. A
.fegyintézet ina eléggé széles keretek között
bonyolítja le n. kereskedelmi hitel kielégítésé
nek műveleteit, azonban
a legszigorúbban ellenőrizzük, hogy a hitel
jogos, legális célokra fordittassék.
Ezután a kit citáló; iióció kérdéséről nyilatkozott az ügy
vezető aiclijöt:

— A valorizáció követelése -- mondotta —
bizonyos tekintetben jogosult, amennyiben a
w romló valuta következményeit c nélkül ki
záróan a hitelező kénytelen viselni, mig az
adós .iái jár. Azpl^tan mwh'n roqtló valutájú
országban így van ez és mégsem lehet ellene
— valorizációval védekezni.
Egyedül és kizáróan a valuta stabilizáció
jának keresztülvitelével lehet a kérdést
megoldani, mert akkor azután teljesen mel
lőzhető a valorizáció.
Én remélem, hogy a külföldi kölcsön segít
ségével ezt a stabilizál iót cl tudjuk érni és ak
kor a \ olorizáció szükségessége magától elesik.
J kölcsön folytán az államkincstár is meg-

szűnik igénybe venni, a Jegy intézetet, amint
az eddig hetemként — természetesen födözetlenül — történt.
.1 mezőgazdasági hitel, kérdéséről Papp Elek a követközöket mondotta:

— A Jegyintézet fölfogása szerint
a mezőgazdasági hitel alapja a mostan!
viszonyok között megszűnt.
A Jegy intézetnek ugyanis nem lehet föl
adata, hogy hosszú lejáratú agrárhiteleket
adjon. Tavasszal egészen más volt a helyzet,
mert okkor volt értelme annak, hogy a. mező
gazdaságot az aratásig hitellel segítsük, amikor
is a termelés értékesítésével a gazda, illetve a
birtokos a kapott hitelt visszafizethette. Éppen
ezért, nem, tartom valószivünek, hogy sikerrel
járjon az a mozgalom, amely n Jegyintézet
által nyújtandó mezőgazda ági, hitelek kitérjesztését célozza. A kormány ezt a kérdést, érte
sülésem szerint, úgy óhajtja megoldani, hogy
a mezőgazdasági kamarák székhelyén szö
vetkezeti alapon létesít hitelnyújtó szer
veket,
ami anncil könnyebben lehetséges, mert akkor
maga a. gazdaközönség teremti, elő a hitelekhez
szükséges összegeket részjegyek jegyzése által.
Ezután a mai tőzsdei helyzetre terelődött a beszélgetés.

— A lanyh&ság legfőbb okát a sorozatos
alaptőkeemelés folytán hekövetkezett részvényszaporulatban látom
— mondotta. Papp Elek. A közönség el vau
halmozva papírokkal és ez a körülmény okozza
a gyakran lefelé irányuló tendenciát. A Jegyintézetet egyébként nem érdekli a tőzsde,
amennyiben mi tőzsdei üzletekkel nem foglal
kozunk. Annyit azonban mondhatok, hogy nem
tartom valószínűnek, hogy pénzszűke okozza
a tőzsdei lanyhaságot.
Pénzszűkéről ugyanis ma egyáltalában
nem lehet beszélni.
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Levél
n költőről és a mecénásról
— Irta Krúdy Gyula —
— Magyar költők mecénásait, barátom, nem
Szokták mostanában emlegetni. Ezek az adreszszék hét pecsét alatt őriztetnek és talán jobb
is. bogii titokban maradnak a kezek, amelyek
■néha napján kinyúlnak a balsorson magyar
köttök jelé, mert hiszen küszöbön van. az az
idő. amikor a valóban tehetséges köttök többe
nem élhetnek meg az önerejükből, hanem szük
ségük. lesz ezekre a jótékony támogatásokra.
Minek kopasszáh meg ezeket a kezeket az ügy
nökök és áUiirlapirók, akik mindig az első sor
ban. tolonganak, ha valahol kinyitnak egy
ajtói! Minek záruljon e! undorral a jóságra,
és parifogásra hangolódott szív az utálatos
koldusok és arcátlan, kéregétől; serege, láttára,
amely sáskuhadlót most hemzseg Budapest!
Csak, maradjon titkon a név, amely nobilisabb.
semhogy újságba kiírják; csak halkan t ddjók a,
címe!, ahol tán még található valaki, akinek
kedve van e rozoga széftérii irodalomhoz.
— Kisváros vagyunk, buraiam, nem bírjak
cl a lehetséges embereket. Az urany-kozéputé a,
jövő. az olcsó és könnyen ért ékesít belő porleküké a piac, a. közönség vásári, 'nyelvén szö
vőidéi műrészeteké a legközelebbi óra a nem
zeti irodalomban. A finomverdii aranyai' he
lyt lé a nikkel korszaka- a legközelebbi grddus.
nemcsak az ország közgazdaságában, hanem
az irodalomban, is. Itt nem. lehel, azt mondani,
hogu risszamenl az idő száz esztendővel: nem;
olyan helyre ért. ahol, még sohasem roll. Elköve!I.czcll a korszak a megkisebbedet> nem
zet. történetében, amikor a tehetséges emberek
•útban vannak. Sem lehel többé kivételes pa
siétól biztosítani annak, aki többet é-r Colá
mén ny inéi. egy vályúból, kell fölfalni, a. sze
gényes eledelt, mindannyinak. Nem lehel többe
olyan irodalmat Írni, umely a. kiválasztottak,
a legműveltebbek cs a mindent megértok tu
lajdona, mint egykor a könyvek a papoké, mert
írások többé senkinek se kellenek, legföljebb
egy-két- müveit gyűjtőnek, aki nem esett ed a.
háborúban, és az utána következő időszakban.
Nem megy már tovább a csiszolása az iro
dalmi hangulatoknak, finomságoknak és kife
jezéseknek. mert nincs orca, amely ebben a tü
körben kedvtclce nézegetné magát. Kisváros
vagyunk, barátom, csuk avnak lesz itt. helye,
ai:i vem akar a többiek feje fölé kerekedni;
unnak lesz megélhetése, aki. nem akar különb
lenni a tömegnél; aki bohóckodik, a bohócok
kal, « kezén jár. mert ezért pénzdarabot vet
nek a sapkájába, torzpofákat vág. mint a, nwjom a kirakatban, hogy megállítsa, a. járó
kelőket; vagy szürkén, semmii mondóan. jelcntékfclcnül elvegyül, a sokodalomba, amely már
vem is tud a régi emberi nyelven...
— Nem felelnél: telid/ kérdésedre, meg ha
tudnék is: mit csinálnak. most magyar honban
a, mecénások! 'halán jön. vagy már van is itt
cgy-ffét tehetsége
*
költő, aki majd nem bir
■megélni a. korszakból és az elszegényedett or
szágból: azoknak lesz szükségük </, mecéná
sokra, nem pedig az éleim esi kitek, az ügyes
kedőknek, a mindig elöl, lolongókvak és a. min
dennel picgallucéd.nuk, aki: a szólás-mondás
szerint: « jég hátán is megélnek. Tegyük cl a
jó ad rosszukét azoknak, akiknél: a vécét- manapság (dig halljuk, akik éc-l: óta félénken és
a világ csodálatos váHiralaiiióI megrendülik
járnál: a házak, falu melleit, akii.' lehunyjál:
nagy magú nyosságulfbán a x;i'ii>iil:i I. es úgy
leszúrt:. miiilhu megholtak volna.
Különben nem is tudom, hogy miért tcrcIrjáí/1 a s:é> isméi a magyar költők hely:/ 'ere.
amikor erről Magyuvor szögűn legföljebb mi
kelicn beszélünk némi érdeklődéssel! Nem tö
rődik itl -már a küllőkkel, senki, se a. vök. se
a mecénások. I könyvkiadók, szegények, a köl
tői: előszobáiban állnak és -pénzt körív köl
csön.

- A Heggel u.l kiadóhivatala. A Heggel uj
kiadóhivalali helyiségbe költözött, a E/fl,
Rökk Szilárd-utca 1D. szóm alti. A Reggel ki
adóhivatalának
uj telefonszámai:
József
lí3~Mi és József 31—U,

— A villainosvezeíék agyousujtott két Ur.at.
b'crc'ucsés János rákospalotai fuvaros vasá rnap
reggel káposztát fuvarozott az újpesti piacra.
Mikor a. Lőrinc-uba 9H. számú ház előtt hajtott
át a villamossíneken, hirtelen, leszakadt a villamoscc.zcték és két. lovat ag.Yonsujlotlu.. A
.. sze.
meglmlad.ia
a
húsz
*sion
rPTK
óflpj!
Szcrncscs
kuríi
<i
busz
csér len Szemcsés
milliói.
./ ff. ,7,7<7 iiiii isi Illdiixitöjll

’A háztartás művészete.

kapuit a Chaiups do
Mars hatalmas területének egyik szögletében: o lui.tarKlx i)tüi-rs:cte és cszlcii.ei, A gondolat uj és megérdemelt
sikere van. A kiállilns célja " hdxtartdsl munlta <-,7.7-

itja: Eredeti kiállítás tarja fül

s.i'riixitéíC. C l'oil.ui cn;i.i/r.itési'.-l: <1 lié.tintrís í.-eictében
a iiiliiiiniuiim i'dlő roduluitdsa. A tochuiku vívmányai e
téren sem maradtak cl, bizonysága ez érdekes szalou,
ahova elvezetem ,1 ncuncl olvasóit. Annál is nagyobb az
érdeklődés e kiállítás iránt, íuort a háború utáni Francia-,
ország ’« elérkezett a „háztartási alkalmazottak" krizlséliez. A cselédszerző irodákban Párisbau is türelmesen
lesik u „nacc-iigák", mikor téved bo véletlenül, szeszély-.
bői egy liúzfartási alkalnuízott. hogy elkeseredett kiizdei-.
inét folytassanak megszerzéséért. •■■••••
1 többi időben nagyon
gyakoriak n
„cseirdeh-sdblfdsi iiíiröh" — ne tessék
rosszra gondolni! —, ami annyit jelent, hogy az egyik
háztart, s csábítja őket, u másiktól.
E foglalkozási a?
súlyos krízisét főleg .-izzal Joliét megmagyarázni, hogy
cselédnek lenni ma szegyen Parisban, inkább mcnuck
teltül ii rnlól.bit silán.vnbb bérért is, mert ott /. ix«sszoií.'/ofcjiufc hívják ókel. Miiidenképcn próbállak e krízisen se
gíteni, legutóbb a
francia
gyarmatokból importáltuk
néaer KÍilel. de bo kclll vallani, /.eres- :'7.""7. Ez. a ki
állítás aztán segítségére jött nz egyedülálló asszonyok
nak, akik li<i .fitihisc'kliait n in"akin.rőt fit'-pekkrl lic'.'/i-ltcnilik. A kiállítás cloujn: <.7.7 c(/<:k.7»/iosó rs sviiitó f/ép
tolt. Ebbe csupán l»o kell állítani a piszkos edényt és

_ Ufogoff gyeFniek-hotörebniida. A Kőbá
nya fölső ijúlyauvar <>l ióljelentések érkoztek
a, íendóelégre, hogy Kőbánya és llakos állo
mások között. ;iz utóbbi időben gyukran fosztó
gutják az ott álló I'di ')•!.DC-Í!.-;it; a. i-:>r, amelyet,
így okoztuk, meghaladja a > >» millió koronái.
A ny omozás sorait elóeililtd I- t a Iosztogató
bitjuíúl. amely bét liufall.oriiból all. vezérük
egy 17 éves fiit, akinek a többi engedclmcskfdotí. Mozikban beszélték meg a. hadilurveket.
és eszerint követték el a fosztogatásokat. Egy
ilyen alkalommal érték őket tetten a detek
tívek. A lopott, holmit eladtál: és a pénzt elmu
latták. A banda tagjait a rendőr-ég áíkiséríelte a Hata'koruak biróságához, az orgazdák
ellen pedig megindult, az eljárás.
(iiinillalpii cipőket legolcsóbban
cégnél vásárolhat. í I. Hajós-utca 23.

— 12 darab Árion angol fogkrém — 1 dollár
ral.
A takarékos háziasszony már tudja, hogy az. Oviért
póttc.'éból. nme'.'
minösói.'bcii mimleu 'mit fölühuul,
egyiiuriuaddal kevesebb kell, mim nuisbol.

Magyaw.uzág I c g régibb
m c c h a n i k a i c, i p ó g y á r « na k, a

Robur
e l s őrén d ii é, s s z avatni l
m i n ö s c g ii g y á r l m á n y a i

rínánvarrott
(Good ¥ear W®£$) es

percek leforudsa aluli lis.hiit és Síiirilulltii' i-cszik ki.
Nagyon ügyes rí-heiho'-'ú es .* -irilo (könnjen l.e.i !hető)
(li'-p'l. villanyos porszívók, <>,i'"il.»d<‘ p<id!<'>léniirsitől: es

««

íif.
és m. s egyéb lündcri tárgyuk, amelyeket nz
emberi elme a háztartás könny'téserc fóliái..11. A kiállilás mégis a villany ca gaz Icgpriilitikiisahb és legolcsóbb
.
*
Mugynrf<illH:sz.nulasni,íi .szolgáló masinákkal 'an lei'
országim az! hiszik, hoav 1‘áriaban minden fv:c kig tej
(drágaság)
föl. eszik aki itt ólI. latja a ..’cIkíÍ'- de
dühöngését :rz. alsó1 os kö/epcs hivatalncki -ztal>tikcaI. A
nagy probléma itt. is: <il< -ónul: lenni. \ kctlrankus belepmlij föl iogositol 1I mindc.nkit egy tál fri«.'-en sült italra,
burgonyával, üzemünk láttára sütik a \nkttó feherkötészakácsok nz ízletes halat, hatalmas kemencékben.
nyes ----------Megciogcdetton sürgölődö és kiváncsi háziasszonyok raja
lepj cl a. stamlokci. Elismcrom » kiállítás szociális jc.
**
lei)tv
’gét. A uii időnkben » nők a legtöbb országban
így fraiiciaortzaghan is
.’'.k«,cred«Uen küzdőnek va
lasztoíegnkcrl. Rí el is érik: váilukra. nehezedik a ház
tartási munkák súlyos terhe. K tolior rusgkönnyitése zi
kJ.álHtéj célja óv ezért szolgálja a szociális haladást...
Pallós István.

SztrájkcniMgalc’in « va?,niuttkásr-k körében.
A vasmunkások béremelési kérelemmel fordul
tak a va Hala tokhoz, amelyek képviseletében n
Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos
Egvéftíilt lo meg is indította az. egyezkedő tárgyaláriokal. Az egyezkedési tárgyalások nem
vezetlek kellő eredményre, mire a munkáitok
n.iabh kérelemmel fordullak a munkaadókhoz.
Néhány nap óla egyes gyári üzemekben foko
zott erővel mutatkozik a béremelési moz
galom.
Előadán Ifudapcst mtt vésztörténeti frjjódó. crrtl. A Mű
emlékek Országos Bizottsága
főváros 59 éves jubilcuntn.
alkalmából előadássorozatot rendez Budapest niiiiészet.
fejlődi Tői (■:,
történeti fejlőd'
es művészeti emlékeiről. Az cl.-ő
Ki- _
!■</ htmo- kulfiuzmbii:</.tcr
volt, nki
előadó gtrőt ..
...................
........... —
vasarna p nz <>,uniu-mozgok'npalnla ternu l"?n jsmcrtetto
a init"njl"i>i k opciósának óv 'időimének célját, év hasznát,
*
fejezi'
bn szavait,
csak akkor
-- A magyar m m/rt.
marad fönn, hí :r flliwirl Kch-I< nróptl- l< •>ik n. 'Ih-I’b v'i)i‘ncl • l-a va<iár~> 1: t'hh ;<>!< n.’p'l, <v.i pedig csak llgy
*
kuli urszin no
rrhetjüI" cl, h;i " "'".o'/nr n'ii'.i'l títliigc
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A miniszter után dr. (jthd'iiftil Itbrrl BudnpeM történftét
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Lili ruhái. ..A vörös múlom" b.m föllunösl
í r|t>‘t 1 . k eleganciá itikkal c,« gszd.ig .igiikk;il Üiirvns Ij’i
lunlcltjei. A d'.agn estélyi ruhákét < « egyéb , .kronciókut’*
l‘* •puszele ‘ti
I 11 'i < '■ •..•!! a! 1 a l'ai". n;>
és a ruhák
a szilihez tu1'idoirii. 1 Hi-f/fa-l értesülése i./z'iinl tegnap

l)('iilli!l
jvil.
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i^a^müvésznö
keres " Belvárosban albérleti szobát míjferoiunuk év
lakásnak. \.i.mi. tokát ...Magas bér os haszonrésgosedée
lOI'i'' jeligére Bljtji KXER .1, hirdetőiéi)'-, Budapest IV,
Femmolwela-utcn I. muhi aía kérek
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cég a jelen gazdasági viszonyodtól Kényszerítve tulnagy,
több milliárdos áruraKtárából, szokásos Karácsonyi vásárja
ti
Keretében, hétről hétre váltakozó sorozatodban
A
fe&tevw ám3®® mi3IS6nyi
MlilWUHLWUM ÍV, Kristóf tér
természetesen olcsón —
túladni. Az e célra Kiválasztott Kelméd első sorozata áll: FérliszöveteKbol: angol származású öltöayKelméK. Haglán»
és téliKabátKelmétt. Női divatKelméKből: Eabát-velouroK, Különféle divatos rebe-manteau KeiméK, pongyolaKdméK,
flanelleli, barcheteK stb. Selymedből: Crépe de Chine, Maroquin, Twill, Satin duchessc stb. Az a t. Közönség, amely
dísüngvái és hozzáértsen nemesek
<?8«S'5 árban, de
a jő miajííséaben
Keresi a jutányosságot, amidőn e ciKKehböl vásárol, meg íogja találni a maga számítását, — ezt a cég jó lékKKel garantálja. Az eladásoK első sorozata e hó 20-án vette Kezdetét,
—J
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a Reggel
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- Tél apó premierje. Tegnap volt a „Tói apó0
rinin felmr darab premierje. Minden simán
ment: A ln> fennakadás nélkül hullott nyolc
órán at, a víz zavartalanul folyt a kocsi- és
gyalogúinkon, csuk a villamosközlekedés ron
totta kissé az együttest, amennyiben mindjárt
premier elején borekedt. Pedig most, éppen
most kellett volna, megmutatnia, hogy mit tud.
Mert jo időben nem nagy művészet, a forgal
mat zavartalanul lebonyolítani és a villamos
társaság még idáig se vitte a művészetet. Jó
időben is többet állnak a kocsik, mint halad
nak, de a tegnapi havazás alatt csak áltak és
ha az utas kérdezte a kalauzt, mire várnak,
kedélyesen fejelték: Bevárjuk, míg kizöldülnek
a Vilmos csaszár-ut fái. Pedig nagy, igen nagy
forgalmat lehetett volna tegnap lebonyolítani.
A villamostarifák emelési! óta soha annyi
utasa nem volt a kocsiknak, mint amennyi a
havazáskor a megállóknál várakozott. Tegnap
lett volna az elAí jó „botja
**
a villamosnak és az
urak ezt. is elrontották. Jelűnek Henrik sokkal
ügyesebb volt. Persze, ő még lovakkal dolgo
zóit és a lovak megszolgálták az abrakot, amit
gazdájuktól kaptak. Ezek igyekvő, becsületes
békebeli lovak voltak, nem dicsekedtek, hogy
milyen fajból valók. Tudták, mi a kötelességük
és nem hagyták cserben se a közönséget, se a
vállalatot Oh, ha sejtettük volna, hogy mi jön
a lovak után! Pedig sejthettük volna, hiszen
ismerjük a közmondást: Ha nincs ló, jó a —
villamos is.
- Följelentés a koeztpéuz miatt. A. múlt napokban több
följelentés érkezett a főkapitányságra, amelyekből kitűnt,
begy egyesek Szenlgyörgyl Pál 19 éves tanulónak nagyobb
kísz geket adlak Át azzal, hogy kosztpónziizlotekre adja át.
. gfelelő helyre. Szentgyörgyi a fölvett pénzeket, saját
<■■1 iáira fordította és azokkal nem tudott elszámolni. A
.(Jelentők közt szerepel l’aen/lncr Ferenc vasuli tisztviselő
• György Sándor ügynök többmilHókoronás összegekkel.
A nyomozás megállítpitotte. hogy Szentgyörgyi I’ál szü
leinek Baroso tilca 113. szám alatti lakásáról eltűnt. A sikkasztót még nem elkoriilt elfogni, mert a nyomozás adatai
szerint megszállott területre szökött.

- Münchenben újabb puccskísérlettől túrta
*
nak. -í lieggcl-nek jelentik Münchenből: A főI.ormánybiztos rendeletét bocsátott ki, amely
hajnali 1—5 óra között betiltja az autó- és
mólorfórgoimat. A rendelet alól kivétetnek az
orvosok és tűzoltók. A rendelet kibocsátására
az adott okol, hogy u kormánybizlosság ujubb
puccskísérlettől fari. Ezzel magyarázzák azt
is, hogy a kerületi kormányzóság palotáját,
amelyben az államtitkárság irodáit helyezték
el, embermagasságti kettős 'Irólakadálnnkkal
vették körül. J palotát szigru őrizel alá vették,

a karácsonyi vásár keretében ca
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Férfi hálóing príma, kompi.
Zeíiringek 100.000 mintában
Francia frcnch-ingck..........
N
Selymes rayeingek . . . . . .
X
u
Frakkingek príma minőség
eu
Kéztlős sznt okin ging..........
Puha gallérok .......................
......... 7 £
Selyemingek minden színben, ere
deti gyári árban
Női ing vagy nadrág.................... 20—24
Női hálóing, príma ....................... 25—30
Női bntiszt azsuros és csipkés garnitúrák Iá
gyári nagybani árban december 24-ig
A karácsonyi számban közöljük,
hogy melyik napon vásárolt áruk össze
gét Űzetjük vissza
Fehérnemű varrás hozott
anyagból
a
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a végső
»Nem lehet a fíoi>dő tetefévől reAIpolltikát
intézni". — Beszdmolő a Budai Vígadéban
(A Reggel tudósítójától.) Wolfí Káról!} va
sárnap délutánra beszámoló gyűlésre invitálta
várbeli választóit. A budai Vigadó nagyterme
meg is telt érdeklődőkkel. Fel 5 óra tájban
V. olíT képviselő fehér őszi rózsacsokorral je
lent meg a dobogón, amelyről dr. Bozóky Adóm
nyitotta, meg a beszámoló gyűlést.
— A leszúmol.'isuttl — kezdte WolfT — mindig az n főkérdés, hogy az illető mit ígért és mit. tartott, be. Merem
mondani, hogy a nemzetgyűlés képviselői közt egy sem
állhat i'lo nyugodtál)!) öntudattal, mint én. Kivagyok
szánva a végső Golyóidig arra, hogy képviselői meg
bízatásomat nemzeti keresztény bittel szolgálom. Elmond
hatom, hogy kevés politikus van, akinek ádázabb ellenei
lennének, mint nekem. Ádáz ellenségeim mindent mond
hatnak rám, csak azt nem, hogy erőmet nem önzetlenül
áldoztam a keresztény és nemzeti eszményért. Egész
politikám irányítója c. i:dros politikája volt.
Hirdetem, hogy nem lehet rcálpolltikót a hordó te tej é*|uz9)nf h»j

Politikai működésemet mindig a város szempontjából
tessék elbírálni. Ellenfeleim sokan azt vetik föl, hogy
az én politikám túlzás, egyoldalú és szélsőséges, mert
gyűlöletet támaszt maga körül. Erre az a feleletem:
látom, hogy ebben az országban a munkának nincs meg
a becsülete. .1 nemzeti vagyon kilcnctizedrészét irreális,
kávéházi politika szempontjából irányítják.
A szónok ezután a zsidóság számarányának megoszlásá
ról beszélt és azt mondta, hogy neki nem kell az a
politika, amely «
zsebéből kiveszi az aranyat és be.
teszi az 5?, zsebébe. Ua- a kapitaliszfikiis centralizmus
tovább is így fejlődik, nemsokára fehér rabszolga lesz
itt mindenki. Meg kell fékezni a kertelek omnipolenciáját.
.X külföldi kölcsönről beszélt ezután ég azt kétélű fegy
vernek mondotta. Meggyőződtem — úgymond —, hogy a
kormány a külföldi kölcsön föltételeinél nem enged kül
földi beavatkozást. Mégis azt látom nap-nap után, hogy
a magyarnyelvű sajtó a legelitéleudőbb módon u.zugge.rólja a l: "’földi, k, hogy milyn beavatkozást követeljen
a bölcsön ellenében az ország legbelsőbb dolgaiba.
Látmák meg öntik, a belső ellenség a külső ellenséggel
neunyiro egy húron pendül.
A külföldi kölcsön Ügyében kint tárgyalóknak pedig azt
üzenem: vegyék tudomásul, hogy a kölcsön ellenében
politikai vívmányokat ml vem adunk sohasem. A kül
földi kölesöntől csak egyet várok: valutánk stabilizálá
sát. Ehhez azonban más is kell. Tessék megcsinálni a
valorizációt, hogy o nagybankok ne. kaphassanak indo.

— Ma tárgyalják a jászkarajenői bombame
rénylet. ügyét. A budapesti büntető törvény
szék vádtanácsa hétfőn reggelre tűzte ki anuak
a bünpömek a. vádtanácsi tárgyalását, ame
lyet tavaly februárban indítottal; Keö-Kucsera István jászkurajenöi kocsmáros, Gyulai
Mihály hírlapíró, dr. Dániel Sándor ügyvéd és
magántisztviselő ellen. Az ügyészség ezt a
négy vádlottat gyilkosságra való szövetkezés
büntet!évet vádolja meg. mert, ellenük a lefoly
tatott bizonyító-sí eljárás szerint a következő
tényállás derült ki:
— Tavaly februárban Keő-Kucsera kocsmá
ról följött J ászkaraj enőről Budapestre és
mint a jászkarajenői ébredők helyicsoportjá
nak vezetője először az ÉME Sorház-utcai köz
ponti székházának kocsmáját kereste föl. Itt
találta Gyulai Mihályt, a „Hazánk
**
című idő
közben megszűnt ébredő folyóirat szerkesztő
*
jól, akinek elmondta, hogy Jászkarajenő köz
ségben két zsidót meg kellene fölemlíteni, mert
azok áskálódnak az ébredő magyarok ellen.
Az ijesztés és megfélemlítés céljára a köz
pontból kért emberi, mert ő, mint, jászkarajenói lakos, a inerémyletct nem hajthatta
végre. Gyalul Kovács nevű ébredő-suhancot
ajánlotta, akit mindjárt össze is hozott KeőKitcserával, X kocsmában beszélték meg a
részleteket is és abban állapodtuk meg, hogy
Kovács elutazik Jászkarajenőrc, ott megmu
tatja neki Keő-Kucsera, hol luknak a meg
fenyítendő zsidók és a többi az Kovács dolga
lesz, ő fogja ugyanis a rendelkezésre bocsá
tandó kézigránátokat a zsidók házába bedobni.
Amikor ezt megtárgyalták, akkor tért be <•'
vendéglőbe az ébredők ügyésze, dr. Dániel
Sándor iigyxéd és mini, a nemzetvédelmi osz
tály helyettes vezetőjének tudtára hozták az
imént, történt, megállapodásokat. Intézkedést
kértek dr. Dánieltől, hogy utaljon ki a jászkarajenői merénylet céljaira két kézigránátot.
Dr. Dánt >1 megígérte, hogy ezirányban ittasi-

hatatlanul nemzeti ajándékokat. Ma a budapesti bankok
idegen devizákkal dúsan el vannak látna. A tőzsde
abszolbeál ma itt minden becsületes munkát, óva llgyelmeztetem a keresztény polgárságot, hogy el fog követ
kozni a teljes csőd, aminek árút a keresztény polgárság
fizeti meg. Követeljük a tőzsdéjűiéit korlátozását és a
szindikátusok megadóztatását. Fe.rrto helyzetnek tartom,
hogy a pénzügyminiszter, amikor valamely tervét ke
resztül akarja vinni, előbb a bankdirektorokat kérdezi
meg, hogy tetszik-o nekik vagy 6em. Követeljük a kivi
teli és behozatali politika diktatórikus intézését.
Végül a fővárosi politikáról beszélt hosszabban Wolff
Károiy és hangoztatta, hogy
a mai rezsim a főváros uj költségvetésében tübbmlUiú
fölösleget prezentál.
Majd azt vitatta, hogy a villamosjegy ma is olcsóbb,
mini az újságok és a ruházati cikkek. Ha a kiilföKli
kölcsön révén beáll a korona stabilizálása, a községi közszállilások árál a városházi rezsim fokozatosan le fogja
szállítani. A stabilizálás után a főváros életében át kell
térni a szociálpolitikára.

Ernszt, Hegyeshalmy, Csiiléry.
Ernszt Sándor mondott Wolff után beszédet.
— Az egyik politikai magántudós — mon
dotta többek között — állandóan azt hangoz
tatja, hogy Wolff Károly nem. ért a 'pénzügyek
hez Éppen most lettük közzé a főváros záró
számadásait és költségvetéseit. Ezekből kitű
nik, hogy úgy gazdálkodtunk, ahogyan sem
Berlinben, sem Becsben nem gazdálkodtak. Ne
künk az volt a hibánk, hogy a főváros admi
nisztrációjába fölvettünk olyan urakat, akik
nem voltak a mi barátaink.
Utána Hegyeshalmy Lajos szólalt föl. Haza
árulásnak bélyegezte azokat a törekvéseket,
hogy egyesek az Államvasutakat és az állami
üzemeket külföldieknek akarják bérbeadni.
Megvan győződve arról, hogy az Államvasutak
élén 1918 novembere előtt az a rezsim állott
volna, amely oda azóta vonult be. akkor min
dé ii rendben volna.
Az utolsó persze Csilléry volt, aki a fővárosi
választások várható eredményeivel foglalko
zott. Ez a város — mondotta — nem érdemelné
meg, hogy benne kő kövön maradjon, ha még
egyszer eltér a keresztény gondolattól.
Ezzel a harcias akkorddal véget is ért a gyű
lés.

tani fogja a kézigránát ok kezélőjét. Adorján
Gézát. Emlékezetes még tavalyról
____ ______
mindaz.
ami ennek az ügynek kapcsán történt. Kovács
József megkapta a kézigránátokat, de nem uta
zott vele Jász ka rajon őre, megijedt a következ
ményektől és még ?7t Pesten, a Kálvin-!éren
átadta a kézigránátokat az őrszolgálatot telje
sítő Pikala Mihály rendőrnek, A megindult el
járás kezdetén mvnd a négy gyanúsítottat Ittartóztatták, de fogságba került még Kovács
József is. Kacséra Istvánt, tiz hétig tartó vizs
gálati fogság után helyezték szabadlábra.
5 heti letartóztatás ntán kikerült a fogházból
Gyalai Mihály is, mig dr. Dániel Sándor és
Adorján Géza mindössze :i—3 napol ültek. Ko
vács József is kiszabadult néhány heti fogság
után s azután megszökött. Ma sem tudják, hot
van: nyomozólevelet adlak ki ellene. Az.
ügyészség a tényállás alapján a négy vádlotl
ellen gyilkosságra való szövetkezés címén
adott be vádiratot, de a terheltek az ügyésai
vúüirattaj szemben kifogással éltek. Ezeket a
kifogásokat tűzte ki tárgyalásra a inai napra
a. vádtanács.

Mindennemű

a legjutányosubhan eszközli
Egyesült Újpest és „Montulcono” vegyészeti gy .rak
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1 — A divat pesti Mussolinié a nyakkendődivatról. Az Országos tparegyesülel öreg, ko
moly Gróf Zichy Jenő-utcai székhazában ér
dekes fölolvasás és kiállítás volt vasárnap dél
előtt. Az Országos íparegyesület bemutató
ülést tartott, amelyen — amint az a meghívón
állott — a magyar nyakkendő-, nadrágtartoés egyéb férfidivatipar legújabb termékei ke
rültek bemutatásra. Bemutatás előtt Mangold
Béla Kolos, a budapesti divatkirály Musaolinije tartott előadást ..Nyakkendőipar és a di
vat" címen. Mangold ur túl van már az i>0 éven,
öszhaju, kékszemü úriember, aki a balszemén
monoklit visel. Egyszerit zsákét van rajta, csi
kós nadrág, fekete cipő szürke betette!. Körül
belül félórahosszat beszélt, kezdte a selyem föl
fedezésénél és folytatta egész a. legutóbbi nyakkendődivatig. Előadásának legérdekesebb ré
sze az volt, amely a nyakkendődivat fejlődé
séről szólott. Megállapította, hogy a nyakkendő
hogyan került divatba és miért nevezik t.öbb
nyelven Kravalte-nak. Előadása szerint XIV.
Lajosnak, a napltirálynak volt, egy Croite nevii
ezrede, amelyben minden közlegénynek vászon
kendő. a liszteknek pedig selyem keszkenő volta nyaka köré csavarva. Pária fiataljainak meg
tetszett. a katonák kendőviselete és igy las
sanként elterjedt a nyakkendő divatja Fran
ciaországban. Majd áttért az előadó a n.vakkendődivat angolországi történetére. Kijelen
tette, hogy Angliában egy Borúméi nevű
dandy volt az első nyakkendőkirály. Ennek az
urnák speciális csokor nyak kendő kötési, mód
szere volt, senki sem tudta utánozni, ö pedig
senkinek sem roll hajlandó elárulni a nyak
kendő kötésének ízt az egyéni mü-i-észetét. A
walesi hercegnek is csak akkor árulta, el tit
kát. amikor az megfenyegette, hogy ha nem
közli vele, akkor nyolc napra lecsukja. Mesélt
még tovább a nyakkendőkről, a pettyekről, a
foltokról, a csikókról-, majd nagy taps közben
befejezte előadását. Amikor lejött a. pódium
ról, megkérdeztem tőle, hogy milyen a leg
újabb nyakkendődivat, ő kijelentette, hogy
a csikós mogador. de mellette állott egy másik
divatkirály, a Dorottya-utcai Brachfeld-cég
főnöke, aki ezzel szemben azt mondotta, hogy
a mogadornyakkendő, a csikós nyakkendő mar
teljesen kiment a divutbóL csak a szolid, egy
szerű szinii. kismintáju, pet tyes \ agy foltos
nyakkendőket hordják külföldön. Hozzátette
még. hogy a mogadornyakkendő és az egyéb
rikilósziníi nyakkendő viselése speciális osztrák-inagyor divat volt és a nyugati államok
ban másutt .sehol sem hódoltak ennek a divat
nak.
—
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Vasárnap regjei szabadon engedik a Kovács
testvéreket és Vass Tituszt
i

A rendőrség nem adott ki hivatalos jelentést. — mxonyiiékok htónya
miatt bocsátották el Sket
(A Reggel tudósítójától.) Éppen eg.v hót előtt., Akkor Kovács Kornélt gyanusil-ollá-k Reismann
pontosan a Reviczky-utcai bombamerénylet elhurcolásával. Nem akarták hirtelen elfogni,
után következő reggelen kapták a főkapitány hanem annak idegén egyszerű idézést küldtek
ság politikai detekti vcsopor íjai az utasítást, neki, hogy jelenjen meg Sárközv Sándor de
hogy o már többizben szerepelt Kovács testvé tektív főnökbe lyet.f esnél, úgy tüntetvén föl a
reket és bizalmas társaikat azonnal állitsák dolgot, mintha szolgálati ügyben keresnék őt.
Kovács Kornél nyomban megneszt líe ezt a
elő a főkapitányságra és vezessék őket. Andrcka
Károly főkapitány helyettes elé. /X két Kovács
fogást és nem jelent meg többé a hivata
lában.
tini, Kovács Kornélt és Tivadart a detektivek
a hajnali órákban megtalálták a. lakásukon.
Bucsii nélkül otthagyta a rendőrséget
.. ___ .. . Csak
Nem lepődtek meg a kora reggeli látogatáson. hetek múlva hallatott magáról. Eelkelő
Felkelő lett
— Bombamerénylet- történt? Már vártuk önö Ny^'^l magva ror.szágon. Azóta sokszor állitolket! — mondották.
ták elő őt és testvéreit u főkapitányságra, réSietve fölöltözködtek és bementek a rendőr szint a Reisrnunti-űgyhen, részint különböző
ségre. Társaik közül csupán bizalmasukat, bombamerényletek ügyében. A Kovács testveVass Tituszt tudták előállítani a főkapitány rekre nem ludlak soha semmit rábizonyitani.
ságra. Beszéltek arról, hogy a bombaüggyel
Érdekes ezzel az üggyel kapcsolatban, bo^y
párhuzamosan elrejtett fegyverek ügyében kel nemcsak a Kovács testvérek szerepelnek min
lett őrizetbe venni a- Kovács testvéreket. Talán den bombamerénylet idején. /Hy László minden
azok miatt a fegyverek miatt, amelyekről a merénylet után megjelenik a főkapitányságon.
belügyminiszter tett említést a Szemerr-fele Most legutóbb is fölkereste Andréka Károly
fegyverekkel kapcsolatosan. A Kovács testvérek főkapiíányhelyetíest. Az érdeklődőknek llly
és Vass Titusz pontosan egy hétig voltuk me mosolyogva jelentette ki:
gint. a rendőrségen. Értesülésünk szerint velük
Megigcrtoin Andrékának. hogy minden
szemben nem lehetett olyan irányú nyomozást, merénylet után — mielőtt behoznának — pon
lefolytatni, mini például inás politikai bűntet tosan jelentkezem, nehogy azt higyjék, hogy
tesek ellen, morf Kovács Kornél ezelőtt állam valami részem van a dolgokban.
rendőrségi detektív volt mindaddig, amíg a
Különben a bombamerényletok nyomozása
Reisniann-féle gyilkosság ki nem pattant. ügyeben nincs semmi újság a főkapitányságon.
—- Dekoltázs. A Magyar Úri Nők Egyesülete
vasárnap délelőtt fölolvasó ülés! rendezeti a
Vármegyeház dísztermében. Dr. Lasz Samu a
*
görögországi
ásatásokról, különösön Schliűmann Henrik trójai kutatásainak sikeréről tar
tott hosszabb előadást. Az előadással kapcsolat
ban élénk eszmecsere fejlődött ki a nők között
a mai divatról. A hölgyek elítélték a túlságos
dekoltázst, amely az utcákon és villamosko
csikban sok visszatetsző .jelenetre ad okol.
Hogy erre az eszmecserére éppen a görög mű
vészet adta meg az impulzust, ez annál különö
sebb. mert a görög nők a lábujjaik hegyéig
dekoltálták magukat. A vádak különben se
helytállók ók ezt azok a férjek igazolhatják leg
jobban. akik nem győzik a nyakig érő prémes
bundák számláit kifizetni.
-- Egy mohamedán munkás vérengzése,. Vusármip délután az Aréuu-ut fi. számú házhan
I..
lakó Mohamed Alungcl mohamedán valJásn
napszámos összeveszett a vek? közös háztartás
bán élő .Major Imrémé-ve) és ütlegelni kezdte,
Majomé az udvarra ment kiilf, de a dühöngő
háromszor fejbeférfi utána rohant és .fejszével
..
vágta, agy hogy Majomé vértől borítva össze
rogyott. Ekkor a ház vicénéje. Berrncsi Barla
Borbála segítségére sióiéit, azonban a moha
medán öt )'• megtámadta a fejszével és többször
fejére sajtóit. Most a házmester. Horgos István
rohant az udvarra, hogy a fejszével vadul ha
donászó férfit megfékezze, de ő is rosszul járt,
mer1 bár a fejszét sikerült elvenni Mohamed
Alungeltől, ez kést rántott és a házmestert is
iPcgsebesitcitc. Ezután a vérengző mohamedán
kiszaladt a házból és nyoma veszeti. \ suh osan sérüli kél asszony |. akik közül Ma.ioruc \o
ponyarebe életveszélyes, a mentok eszméletlen
állapotban a Rókus-kórházha szóllihdták.

- Betört egy péküzletbe, mert éhezett. Az
esti órákban sáros, rongyos, de. intelligens arcú
fiatalembert állítottak elő a főkapitányság koz
ponti ügyeletére. Som kalapja, sem kabátja
nem volt, és első pillantásra látni lehetett szén
védéstől megviselt arcán, hogy napok óta. éhe
zik. A fiatalember, akiről megállapították, hogy
M. J. 22 éves műegyetemi hallgató, ina délután
álknh’csal betörést kísérelt meg a V áci-uti Hét
házban levő pékmiihelybe. hogy kenyérhez jus
son, mert három nap óta. nem evett. Kihallga
fásakor előadta, hogy Kaposvárott lakó özvegy
édesanyjától, aki maga is nagy nyomorban él.
.semmiféle támogatást nem kap, leckcadasbol
még a legszükségesebbet sem képes megsze
rezni. úgy hogy utóbb mar lukasát sem , tudta
fizetni és napok- óla étien-szórniun az utcán kó
borolt. Éhségében és végső elkeseredésében
szánta rá magát a. betörésre. X. szerencsétlen
műegyetemi hallgatót a rendőrség letartóztatta.
I’.l angol, Trancln. német, olasz., ornaz, román, spanyol,
tvKy ■<
<• sportok
kezdőknek,
haladókoak.
Magánórák,
kcrA-kcihlnii és et.li nyclvokt ifás, fordítások. Pipátvárosi
továbbképző, lilik Miksa utca 13. Telefon 1IG—95,

A Vásárcsarnok I
Piaci Kereskedők Egy
*
siHo.c v;:
sámán délután <i regi képviselőim/,bon niigv gyűlést tartóit,
melyen a Kereskedelmi és iparkamara, a Fiiszcrkcr.-si. :dok
Ic a Baross SzöveíMg <
*
több rokoiiogyosiib
!
*
k
küldöttekkel
kópvis: Itcrtféi.
miignknt.
Dr
eahnji .Vikbi>
ügyész foglalkozol! nz < ülőkéitek Emiméivel. nicjd luité
**<-»
t• javaslatot tnrjisz.loU Hő. aiit'dvd cgyll uigiilog el
fogadtak. iMciító Sándor titkár inditványozkn, hogy me
morandómban
forduljanak
az igazsác'i"'ni
*
ji-z.torhrz. az
ár vizsga lő Bizoltóágboz A- a fővárosi tana
h<>/ >kérjé'.
loirns ar rcltnoik
orvn...lá,«út. ’Mtwj Tibor n< mzetr-iilóai
képviselő meRigórtc. bogi illetékes helyeken szóvá *,»•
•<
i n
jogos panaszokat.

— Eg.v ügyvéd fegyelmi ügye. H Reggel
múlt heti számában nmgirtuk dr. Vcescy Gyula,
ügyét A valódi tényállás kiegészítésére, illetve
helyesbítésére közöljük, hogy a fegyelmi ha
fárózat, amelyről hírt adtunk, annyiban sem
jogerős, mert azt az ügyvéd távoli élében hoz
ták, bár távolmaradását hatósági orvosi bízó
nyitvánnyal mentette ki. így Vncsey nemcsak
föllebbozéssel, de igazolással is élt a határozat
ellen és így annak az ügyvéd javára való meg
változtatása több mint valószínű.

—
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LSemüsiene karosszéria

— Késnpénzfókéjót a legbiz.tosíibhnn és I nrjovMielinozőbhen gyümölcsöztéli heti köte^ön utján a K'őh Bank bii-dosztálvn, Budapesten, Vilmos császiír-tii 15. Alariutsi éve:
.
*
V)f
—
Karársonjl iH<»ár a Porl-áriihAzbnn.
Thököly ut
wAni alatt a l’er' áruház, megkezdte a?, idei karácsonyi
vfififtrt. ainoly ár. minőség ét, választék tckinletéb. n egye
dűl áll. I'talnnk mai hirdcti'wérr.
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Küldözi vásárlásokra
e héten
mégis megsziiárdu! a tőzsde
Lbssm, fc?Síoi:ata>s áremelkedéseket ^&rnafc, komoly, tu! nem hajszolt értékekben

X Föl jegyzések a bankvezérek megjegyzé
seire. Mértékadó tényezőknél hovatovább álta
lánossá válik az a fölfogás, hogy a tőzsde ellen
mesterséges eszközökkel eljárni nem szabad.
A tőzsdeadóról — rmwí már egy hét elölt meg
írtuk —, immár szó sincs, sőt a nagybankok ve
zetői is nyilatkozgatnak arról, hogy helytelen
volna minden beavatkozási, politika rossz ér
telemben és kötelesség a beavatkozás — jó érte
lemben. „Beavatkozás jó értelemben" alatt pe
dig a nagyközönség, amely pénzét hordja vá
sárra. azt érti, hogy a kibocsátók, amennyire
tehetik, helytálljanak kibocsátásaikért. Más
részt pedig, hogy a nagy intézetei' szükség
esetén valamelyest áldozzanak a milllárdokból,
amelyekei a közönség hord üzleteikhez, vállala
taikhoz. JVeisz Fiitöp, a Kereskedelmi Bank el
nöke is nyilatkozott tegnap. Kötelességgé te
szi, hogy az. cxxportőröknek hitelt, adjanak,
nehogy értékpapírokat legyenek kénytelenek
eladni avégből, hogy a Devizaközpout által ki
utalt devizákat megvásárolhassák. Ebből öröm
mel állapit hatja meg tehát a közönség, hogy a
Kereskedelmi Bank e pillanatban mobil. Sok
pénzzel rendelkezik. Mert ezek az urak rende
sen azt az általános politikát hirdetik, amely
politika önmaguknak személyesen megfelel.
Hogy miért jelenti ki a Kereskedelmi Bank
elnöke most, azt is, hogy « bankok kötelessége
interveniálni. E fordulatnak az eredetét, nem
ismerjük, csak annyit állapítunk meg a. nagy
intézetek jelen volt vezetőinek közlései alapján
(jelen voltak: L’llmann Adolf. Kovács Géza,
Krausz Simon. Walder Gyula, Fleistdg Sándor,
Beck Marcal, Erney Károly): a legkritikusabb
napokon Weisz Fülöpön. múlt, hogy az inter
venció elmaradt.

— november 25.
(.7 Reggel munkatársától.) K múlt héten, e
.helyen óva intettük a közönséget, nehogy úrrá
tegyen rajta az a szuggeszció, amely egy ki
nem egyensufyozoi! tőzsdei helyzetben rend
szerint meggondolatlan és ártalmas cselek
vésre ösztönöz. Mi a gazdasági helyzetet mérl'jgeijük. amikor itt olvasóinkkal megbeszéljük
a tőzsdei hét eshetőségeit és átmeneti, órákig,
napokig tarló irány változások kai nem számo
lunk. Betörések, tőzsdetechnikai visszaélések,
a Iclkii.smereí leiiiil megriasztott közönség ideg
játéka ti gazdasági törvények erején mitsem
változtat, E törvények ás jelenségek szerint
pedig komoly értékekben tu! nem hajszolt és
föl nem vizezett részvényekben a pesti tőzs
dén nem várhatunk lanyhaságot, ellenkezőleg,
várjuk, hogy bekövetkezik, amit a múlt héten
pontosan megír tünk.
A tőzsdei hansse jelenti ugyanis a külföldi
kölcsön biztonságába való hitet; a kölcsön
jelenti a stabilizációt; a stabilizáció jelenti
a külföld érdeklődését a papírjaink iránt.
♦
.Mi a helyzet ma? Becs, ahol a múlt héten Bő
sei még százával dobálta a Salgót a piacra. <z
magyar értékeket keresi. ,\ külföldi tőzsdék
X l’jnhh hat tőkeemelés lesz ezeu a héten. E héten
szilárdabbak. London. Paris lényegesen erő ismét több tőzsdén jegyzett, vállalni emel alaptőkét. Ked
sebb, mint az elmúlt héten. Zürichben és Paris den n Leszámítoló Hauk érdekkörébe tartozó Schuller
ban nagy tárgyalások folynak egy, a Kereske József tojlgyár szaporítja alaptőkéjét, szerdán pedig
delmi Butik konszernjéhez tartozó jelentéke négy vállalat tart tőkecmclö közgyűlést. A Szikra Gyufanyebb tétel papír elhelyezésére. A Hitelbank fn/óv, az Athcnaeum, a líistarcsoi és a Viktória Gőz
szintén pia szi rozot t külföldön; Londonban, malom. Szombaton pedig a Stcpbaneum emel alaptőkét.
Newyorkhan az Angol-Magyar Bank konszern
X Az ,.0fa“ bécsi bevezetése. Megírta
jéhez tartózó értékpapírokra, alakulnak trus- „A Reggel", hogy az Ofa bevezetéséi, a be
1 ök. Es nem '.alószinii. hogy mindezek a. vá csi tőzsdetanács egyhangúlag elhatározta. Az
sárlók pontosan órára be fogjak várni azt az osztrák
pénzügyminisztériumban k ülönböző
időpontot, amikor közhírré fogják tenni, hogy olyan momentumok miatt, amelyek n bé
immár megtau a Mobilizáció. lehet vásárolni a. csi helyi viszonyokból erednek. ff
*
összes
papírokat. .7 spekuláció rendesen megelőzni kotirozűsi. kérvények, e pillanatban még függő
szered azt az időpontul, amikor mór az egész ben vannak. Mégis kénytelenek lesznek kivételt
világ unguzsálódik. Nehéz a tőzsdén proguosz- tenni az Ofá-vni. Amikor nálunk a Verkehrslikont mondaui < s lanáesol adni, mert abból az h-ink és a Wiener Baukverein részvényéit, kotiáltalános véleményből, hogy a tőzsdének szí- rozfák, a budapesti tőzsde vezetősége a recipro
lordnak k"lf !< n»ir az értékpapírok legnagyobb citás alapján és a budapesti piac presztízse és
tömegére nézve, rcu lesen azok profit ólnak, akik egyenjogúsága szempontjából megkövetelheti.
az aranyé’-" kelés felé való gravitatásnak tör hogy a Budapestről jegyeztetni kéri, egy két
vényét ráupplikáI. ék azokra a papírjaikra is, értékpapír kotirozása sürgősen elrendeltessék.
amelyek réti liJhaladfák tíz ara nyár léket. Igaz
■’ Négymilliárdos bank a Váci-utcában. Az Alfalános
ugyan, hogy az általános emelkedés közepette Óvadék Bank. amely a budapesti pia.- egyik régi közép
ezek is l<’■!><■ .-í fogna': tartani a mury tenden intézete, uógy uiilliárdrn szaporítja alaptőkéje’. A tőke
ciával és böjt je a. belehajszolásoknak csak ak emeléssel egyidejiien egészen átszervezik az Óvadék Ban
kor lesz, amikor a. végleges konszolidáció kiala kot. Az. igazgatóság ”j eluöko John f.'Uniie Pledderus, a
kuláséval ,i v< gleges valeurre fogunk áttérni. budapesti hollnnd főkonzul lesz, alolnökci losonci HerAkkor fog dokiimenlálódni, hagy mennyi papi- c.zou Ignác és Marton .Hajós, a Kereskedelmi és Ipar
rtinli vau visszamaradva és hogy néhány föl- kamara alelnöke. A banknál a holland érdekeltségen
korbácsoH. ! ölhv j‘:zo!t és egyéni érdekeknek kiviil egy bécsi csoport is érdekeltséget vallat, l’rcér*zólő papír riszonl mennyi kárát fogja okozni igazgatónok sikerült megnyerni Peru Jetiül, a Leszólni’
a közönségnek.
toló Ránk igazgatójót. Az óvadék Bank január első hété
Erre a megaliapi ícsunkra. sn.jno
*.
meg gyak ben foglalja. «l uj helyiségeit a \ áci-utcában.
ran lesz, alkalmunk visszatérni.

»

A közönség, amely szerdán minden intelmünk
<la< ára. a legmélyebb kurzusokon szórta el
papírjai’, már phé'en keservesen megbánja Ide
gességét .
Hétfőre n.vugnritabb, szilárdabb tőzsdét vá
runk. lassú tempójú fokozatos á r folyamiéilódéssel.
A spekuláció középpontjában a Salgó, nz
Osztrák Hitel, IIima. Magyar Hitel, Angol-Ma
gyar Bank, Leszámítoló fiánk, a két Ganz, Kő
szén, Magnezit, izzó, Kereskedelmi Bank álla
nak.

< ffocfebcn keresik a magyar papírokat. Becs
ből jelenti telefonon A Reggel, tudósítója; A
tőzsde üzlcttelmségét elég bizakodó hangulat
váltotta föl az elmult huszonnégy órában. E
jobb mogiteles az J/pest-mozgalomból indult
ki. Az utolsó tőzsdenapon, Castiglioni elnökké
választ ásónak hírére, az Alpesi, veteményes
vásárlásokra, pilla mi tok alatt 40.000 koronával
ugrott. .ILí a korlátért ékek legnagyobb részére
pénz állott. Némi tartózkodód kizáróan a fém
áru gyára khfin
la p pa ngó szt rájk. m o zga l ma k
miatt tapasztalható, bár remélik, hogy ezt is
békésen intézik cl. Becsben a lemorzsolódási
folyamatot befejezettnek látják, ha erőtelje
sebb árfolyam fejlődést, egyelőre nem is vár
nak. A magyar értékek jól fekszenek. A ko
rona. ellanyhult. Zürichi usansok szerint I
1.60-ra taksálják, ami 2—2.05 osztrák kordnának felel míg. A Magyar Hitel 1.280, a Salgó
1.260, Allamvasul. 805, Osztrák Hitel 278 a va
sárnapi magán forgalomban.
s,1mrifö kapható.
J AVATHATÓ
NEUMANN GÉZA

VI , Nagymező-utca 44. sz.
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barna v. fekete

K 390.009

X A Magnezité bevezetik a prágai és a genfi
tőzsdére. A Hitelbank igazgató ;á'ja elhatá
rozta, hogy a Magmrészvényt, bevezetik a
prágai és a genfi tőzsdére. Ezzel egyidejűleg a
Magnezit lokál emel 1:1 arányban 3*10 cseh ko
ronás árfolyamon.
X Magasabb árfolyamok a vasárnapi magánforgalomban. A vasárnapi magániorgalmat
megszilárdult irányzat, de üzlettelenség jelle
mezte. Szombaton délután késő estig úgy a.
bankok, mini a magáncégek hatalmas üzletet
bonyolítottak le, eznttal ncniciiak arbitrázs
értékekben, de a helyi piac részvényeiben is.
Az érdeklődés középpontjában a Salgéi, amely
jelentős tranzakció előli ált. az Osztrák Hitel,
Kőszén, Magyar Hitel, Magnezit. Brassói,
Lámpa állottak. Mintán a vasárnapi bankközi
forgalomban tényleges üzletkötéseket nem je
lentettek tudósitóink, c..-.upán néhány taxációs
árfolyamot közlünk: Kőszén 2.775, Salgó 65U,
Magyar Iliiéi 660, Angol-Magyar Bank IP'.
Rima 120. /íllamvasvf. 415, Kereskedelmi Bank
1H00, Spódivm 200, Georgia 685, Osztrák Hi
tel U6.
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Teljesen pótolja a téli
*
kabátot
E'egáns viselet
ösztOl-tavaszig. — Minden
ilivatszinhnn. — Londonbtn az úri-világ viseleté.
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szakadatlanul

Kekemen Paliba
Apollóban
cipiii Szőke Szakáll bohózaton az
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Jegyrendelés; telefon SS—35

Zsoldos-tanintézet
leglobban késnie c'tf magánvizGfjftkra VII, Dohfcny-utca 84
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X A vallás
*
és tanulmányalap — Nemzeti Hí
felintézet részvényei. Megírtuk, hogy gró.
Klebelsberg Kuno kultuszminiszter a vallás- és
tanulmányalap tőkéjének nagyrészéért Nem
zeti Hitelintézet részvényeket vásárolt. Min

denki kétkedéssel fogadta ezt a hírt, mert hihe
tetlennek tetszett, hogy a kultuszminiszter a
vallás- és tanulni ányalap pénzét egy olyan
konjunkturális vállalat részvényeibe fektesse,
amely a gazdasági élet hullámzásának alapo
san ki van téve. Eddig minden cáfolat nélkül
maradt annak a megtörtént eseménynek a
közlése, hogy a kultuszminiszter a Nemzeti
Hitelintézetnek az állam kezén lévő részvény
pakettjéből 55.01)0 darabot vett át a vallás- és
tanulmányi alap terhére, egy hasonló mennyiségii pakett pedig a Futura birtokába jutott,
A föl tűnést keltő tranzakcióról, amelyet egyéb
ként már a kultuszminisztériumban is b°vallanak, jól beavatott helyen a következő informá
ciókat adták A Reggel-nek:
— A vallás- és tanulmány! alnp valóban átvette a korTnfi”v kezén levő Nemzeti Hitelintézeti részvénypakett
—
egy részét.
—---.Vem igaz, hogy a vallásalap egész tőkéjét ebbe a részvényvdsdrlásba fektette. Csak félévi „bcvételfölöslegének“ terhére vett az államtól Nemzeti Hitelintézet-rész
vényeket, a részvények belértékénél lényegesen alacso
nyabb átvételi áron. Az Igazgatóság összeállításából látni
fogják majd, hogy a részvényvétel a kultuszminisztérium
részéről egy
teljesen gazdasági természetű Intézkedés
•volt, amelynek célja, hogy az alapok jövedelmezőségét
— miután eddig egy Mária Terézia-korabeli szabályzat
volt az irányadó a hasznosítás szempontjából — fokozza.
A Nemzeti Hitelintézet igazgatóságába a vallás- és ta
nulmányi alap többeket fog delegálni.
Eddig a „beavatott". Az egész ügyhöB nekünk csak
annyi hozzászólni valónk van, hogy a Nemzeti Hitel
intézet részvényei nem azok az állandó értékű és jól
jövedelmező befektetési objektumok, amelyek egy köz
alap céljainak mindenképen megfelelnének.
'< Angol-Magyar Bank elhatározta, hogy 1806 millió
alaptőkéjét 2100 millióra emeli. Minden 2 régi részvény
alapján 1 uj vehető át 25.000 K-ás áron december 4-ig,
délután 4 és 5 óra között (szombat kivételével), a bank
crtékpapirpénztáránál. A közgyűlés Bcutseh Sándort, a
Spódium-koncern vezérigazgatóját és Fuchs Artúrt, az
intézet ügyvivő igazgatóját, az igazgatóság tagjává válasz
totta.

X
• M ’jt; .jt»i
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A köze’i napokban megkezdi működését a Lakásépítési Állandó Bizottság
(A Reggel tudósítójától.) Nemrégiben meg
írta A Reggel, hogy az állami lakásépítő akció,
amelynek keretében a vállalatok építkezéseit
bonyolítják le, teljes erővel megindult. A lakás
építő akcióról szóló törvény végrehajtási uta
sítása már régebben megjelent és eszerint a
szakminisztériumok és az érdekeltek képvise
lői bői megalakul a Lakásépítési Állandó Bi
zottság, amelynek föladata a vállalatok építke

állami hitelt kap valorizálátlónál a 00%.os
kincstári hozzájárulás címén.
A L. A, B.-boz benyújtott hiteligények márb
meghaladják a 150 milliárd koronát.

Éppen ezért. Vass József népjóléti miniszter a
pénzügyminiszterrel már tanácskozást kezdeti
az építkezésié szánt hitel összegének föleme
lése céljából.

zéseire kért állami hiteligények elbírálása.
A L. A. B. — A Reggel munkatársának ille
tékes helyen szerzett értesülése szerint —

A részvénytársaságok és egyéb vállalatok,
valamint magánosok egyre nagyobb számmal
adják be kérvényüket az állami építkezési ak

cióba

már e napokban hivatalosan is megkezdi
működését.
Információnk szerint
az építési akcióra szánt 42 ni'lliárd alig
6—8 nagyobb építkezésre máris elfogyott az
*
előirányzatban.

Egyedül a Hitelbank Böszörményi-úti hatal
mas palotájának fölépítésére hét és fél milliárd

csecsemőknek
gyermekeknek
felnőtteknek
Előnyeit
na<jy iápértéJí.
gyors súlygyarapodás,
az elcsigázott szervezet felfrissítése.

bekapcsolódásukra

vonatkozóan.

érdekképviseletünk és igen nagy számmal ma
gánosok.

X Kti/gazdusúgl hírek. Ismeretes. hogy ti Kereskedelmi
Bank elhatározta a Salgó-részvényeknek a svájci tőzs
dére való bevezetését és hogy ebben az ügyben ifj.
Chorin Ferenc, a Salgó vezérigazgatója, (Jeniben tárgyal.
Vasárnap este Weisz Fiilöp, a Kereskedelemi Bank elnöke
is kiutazott Gcnfbe, ahonnan a Bglgó-tárgyalások be
fejezése után Parisba, majd Brüsszelbe utazik, hogy előkészítse a Kereskedelmi Dónk tőkeemelését. Weisz Fülűn
két hétig marad távol Budapesttől, december első he
*ére
várják vissza. — A fapiacon négy papirróD vau állandóan
jó vélemény, dacára a tőzsdei irányzat veszedelmes inga
dozásának. Ezek: .Vasiéi, Ofa, Jlazai fa. Guttmann. —
A százezer koronán aluli papirosok közül rendkívül alá
vau értékelve: a Glóbus, az Égisz, az Occdn, » Viktória
Bútor, u Közúti, n Villányi. — Az Asphalt- és Kátrány
ipar részvényeinek bevezetéséhez a tőzsde igazgatósága
szombaton hozzájárult. Értesülésünk szerint a keddi ta
nácsülés jóváhagyása után rövidesen a tőzsdéro kerül. —
A Báróit o heten újabb tranzakciókat fejez be n mezőgazdasági szesziparban.
értoX Pest! Magyar Kereskedelmi Bank igazgatósága
.. „
siti a részvényeseket, hogy mintai az. ideiglenes reíszvénydeccmbcr
elismervények tőzsdei szállíthat ósága folyo évi <1.
végével megszűnik, az összes kiinlovő ideiglenes rész vén yelismervényekct folyó évi december 1-től december 30-ig
a bank pénztáránál be kell cserélni végleges részvényekre.
X A. Magyar Cukoripar Ili. keddi közgyűlése az igaz
gatóság javaslatára elhatározta, hogy szerdától fogva a
március 81-én záródott 1922—2-3-’ki üzletév szelvényeit
darabonként 8000 K-ra beváltják a Magyar Általános
Hitelbanknál.
X Gazdabank Bt. az alaptőkének egy milliárdról két és
fél milHárdra való fölemelését határozta cl. Az uj rész
vények 2:3 arányban 2000 K-ért bocsáttatnak a régi rész
vényesek rendelkezésére. Az elővételi jog december 10- g
gyakorolható az ideiglones pénztárhelyisogben, Semmel
weis-utca 2.
X A Borsodi Szénbányák Kt. igazgatósága december
."•ára rendkívüli közgyűlést hív egybo a Jelenlegi
82 millió alaptőkének 64 millióra való fölemelése coljá
ból. A kibocsátandó részvények a régi részvényeseknek
1:1 aránybau fognak fölajánltatni.
X Filmvúllalatok a tőzsdén. Az elmúlt héten a Star
titá’i a Corvlv-fllm is bevonult a tőzsdén jegyzett papírok
sorába
A Corvin-vűlíalm nagyon jelentős atalukulásou
ment keresztül, komoly tőke <■, hozzáértő rutin I: a íekszia
benne. A tőzsde a Corvint 35.000 korúimra tuksáltu.

Általános sztrájk fenyegeti
az osztrák vas- és fémipart
Becs, november 25
(A Reggel tudósítójától.) A vas- és fémipari

munkások az utóbbi napokban újabb bérköve
telésekkel állottak elő. Ezek a követelések a

békebeli keresetek huszonhétezerszeresének fe
lelnek meg. A munkáltatók ezzel szemben sza
kítani akarnak a mai bérrendszerrel, amelynek
legnagyobb hátrányát abban látják, hogy me
chanikusan javítja a béreket és nincs tekintet
tel a munkateljesítményekre. A munkáltatók

az egyéni bérrendszert akarják bevezetni,
amelynek lényege, hogy a munkáltató k.illönIcülön állapodik meg minden munkásával, akinck bérét tehetsége és szorgalma
„ ’ i szerint állapitja meg. A munkások vezetői erről hullani
.sei. akarnak, mert ez a rendszer a munkásság
elnyomására
munkások és
n< »n vezettek
tékűd 5 körei

és rabszolgaságára vezetne. A
munkáltatók közötti tárgyalásuk
méj? er
* dményre és Ausztria mér

elkerülhetetlennek tartják az általúnos sztrájkot a. vas- és fémiparban.
a
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Úgy látszik, a 60%-os kincstári hitellel való
építkezés nagyon jó üzlet a bankoknak, mert
eddig több mint tíz budapesti pénzintézet
jelentette be igényét a kincstári hitelre,
azonkívül csaknem valamennyi közgazdasági

-----_ BANK. ÉS VALTÖÜZLET
__
(Ecnaissance-paiuta) Nagymező-utca 22-21
Telefon: 120 -28, 130 -27 és 75- 87.

bőven caraaiibns, terpEiüntlus, n >:ákn!:nunól is jobb minősegbon készülő ! i-uílrt liez.
titli és konzerváló hálással birú cipőkrém
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Saját gyárának utcai helyiségében e hó 22-én, csütörtöktől
folytatólag, Lic.sin.5hen mindenféle elsőrendű cipőgyárt’
múnyalt alanti árakon bocsátja a közönség rendelkezésére
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Féríicipő ...... . . . . . .
Női niagusszúru cipő . .
Női félcipő........................
Fiucipő 35/39 ...................

60.000 K
55.009 K

Leány- és íiucipő 26/29
Leány- és íiucipő 30/34
Béhéeipő J 8/21 ............
Bébécipő 22/25 .....

50.000
50.000 K
Barnn tehénkor férflclptt 65.000 korona

36.000
45.000
12.000
14.000

Vnsutnsok, po.it
ol«
**
és
csaiúdtaginl fényképes
Inoaolwdny ellenében KUiSn
enmdménvho réss«<ülnel«
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Szombaton délelőtt tartották meg a Fövőrost (Jpercltszinházban Fali Leó és Harsányt
/■olt operettjének, a „Pompadour“-nak, első
aisz! elás, jelmezes
titkos házipróbáját, evnii
annyi jelent, hogy csak a színház legközvet
lenebb hozzátartozóit és legbizalmasabb bará
tait engedték be a nézőtérre. így többek kö
zölt jelen, roll a. kankurrens ópcre.ttszinház
l;él fér fi p> Imadonnája, az egyik, mint csöndes
sz' u iel'j a nézőtéren, a másik, mint hangos
szereplő a színpadon, Nem lévén ugyanis
honriran:ja a „ttárom grácia" sikerétől oly
büszke színháznak — Nádor Jenőt kölcsön
kellett kérniük a Király-utcai müintéze.ltől.
Jelen volt ezenkívül néhány ismert pesti exyri madonna, egy egész csőmét leendő prima
donna. azonlttvül a. színpadon szereplő prima
donnák belső titkos tanácsosai, egy-kél „szi
gorúan bizalmas" újságíró, egy pesti ismert
divatszalon, cég főnöke, a Blumenlhal-konszern,
i sy . igazgatói, továbbél (íombaszögi Frida és
.lé,') Dávid, mint magánemberek. A többire a
b< doni sö'elsegben nem Indiám ráismerni.
la! nevel kell mindjárt elöljáróban meglc,bogiul nőm. mint két lobogói. Az egyik Fali
I, éi. a másik Fedők Sétri. Ennek az operett
nek t: muzsikája ugyanis valami leír hala Hai id édes, szinte szájjal izclithclő, gyöngyöző
italhoz hasonlít, amelytől — mennél többet
iszik belőle az ember, annál szomjasabb (esz
tőle. Fan valami hihetetlenül kellemes, majá
it ni szemmel látható rózsaszínű virágzás, egy
habos, felhős könnyedség ebben a muzsikában.
Bűbájosán szép ez a partitúra, ragyogó műn
ké i a klasszikus tudásnak és a komponáló
z. miinek.
A másik név — Fedőik Sári. Magam is el
mosolyodom e pillanatban, amikor mindenek
előtt ad irom le, róla, hogy az a Fedők, aki
a szerdai premier estéjén „Pompád our"-t
énekelni fogja — nem az a. régi Fedőik, aki
l'llycl hányt, a partitúrának és csak viccelő
dött a zenérek hanem egy valóságos és kitűnő
— laloratura énekesnő. Hogy aztán ezt a boszo: kányságot Fedők hogy csinálta — nem tu
dom, <le a hangja egy egészen szép és 'nagy
terjedelmű hang, nem lehet többé: viccelődni
rajta, o az, aki. Falitól elválaszthatatlanul si!■ r;c viszi ez! az operettet, tovább megyek:
o maga fi, siker a „Pom padot-r"-ban. () a lelke,
az e. pritje, a > épsége, a diadala ennek az
' gé- darabn tk, a színháznak, minden csak
>!aí)age és dekoráció) körülötte, kárpit és
pkctlisz ennek a nagyszerű asszonynak a
■ ’:.:e a ludasa — a színpadi trónusa körül...
! színház rengeteget áldozott a darabra,
egy.,.Az millió/ koronába kerüli a ..Pompadour"
liiállihtta, a csodálatosan szép díszletei’ és a
ridtéii,-, amelyeke! a legkisebb shoirgirlnék is a
!• m h >! >'léj)b szalonban csi.iállaíol1 m< a a rend' :és. Tagadhatatlan, hogy a színház szinte jhiIí' nak m m zh<
podigréjét annak a nagystilll
!>i"'-,-- , gnzk Köszönheti, amellyel clső'-orban
Ö: magái, a Ián darabjait és a publikumát l: :
m f. A második fölvonás b>'(loir-d>s’dcte
l ob és s lycm. ('rcvetts-.'-nü csipkékkel
dis'.lh'l crepc de chine ba'duchin a mennyezet,
kora kórül rirággirlui:dokk(d, amely úgy födi
be a ,*. -npadot, mini egy rózsaszínű bárányi'H'.ő, a nyitott háttérben, a kék éjszakéiban hai'dmr; fontain luwlncuse s.ikrázik ezernyi
s . ii-bt olyan az egész, mintha valóban álvarúzstüff,'.- volna a tlois Sóiéit tündért világát a
l, ,l''p- li Nagyntezö-itl(óiba. Muszáj vall tapennek a gyönyörű képnek...
!' operettben az történik, hogy l'ompuoour
u -■■•>y ellátogat inkognitóban egy párisi
li'ii' .' .mt'd)^, amelyet publikuma a .muzsejz
üdállójá-nafc )necz. . íz „irodalmi" bolu inlau.ia
íívzspiiblikuma gunydalokat énekel Pompadourról. ezeket a gunydalokal egy t'alligdt
nerü i a-lapoéta gyártja, egy párisi. Ilazufyl cr<iy. '/'chi tséglelcn fráter, aki fedákot. (ta
xira ur ':ik, hogy egy szenzációs Poirel-kreációben jön (,c « színpadra
szobaeieusnak nézi■Itiíc'cii'.in tzép ez a ruha, a hátam mögött ód
Bcrko lls Bandi, az összes többi ruhák kreálója, ö diktálja: Velasquez-szabúsu. rózsaszínű
rokokk Ó .SY> lycm szoknya, alul rüssdiszifassel,
■'iáié!-i-,il. fi derékon rőzsasdnü ré» sadi zie.-'.-f Fölénnyel, a derek t-rc vett szinti
bői ucydis .léssel, könyökig érő ujjak, ugyan

* Vasárnapi IHharmóüikus főpróba. Nciu új
donságuk, luuiein választékos, gondos kidolgo
zás, olykor koncentrált összhatás tették élve
zetessé a mai hangversenyt. Schuman ritkán
hallható l’-dur szimfóniája a literatura édes
vizeiről, a beethoveni végtelen óceán perspek
tívája felé igyekvő hajó, amelyet azonban
megcsapott és partmentén sodor a romanticiziuus megfordult szele, hogy majdan Brahms
számára fölfedezze a szorosok, félszigetek rej
tettebb ölén virágzó tájakat. A. nekilendülő
nagy ivek a továbbszövés folyamán imitációk
dús fiir(özetjeiben vesznek el, az ábrándos
lelkű zeneköllő mély gondolatai nem egyszer
a. hangszerelés hiányosságának hínárjain akad
nak meg. iíohnányl a rokon lólek átérzéséveí.
szerető, olykor helycselhetően retosirozó kéz
zel vezényelt. A hangverseny szólistája Bőkor
Judit, a külföldön már évek óta elismert gordonkamüvésznö volt, aki D‘Albert verseny
művét; érzéki szépségű tónussal, egyéni föl
fogásban minden részletében lebilincsel ően
adta elő. Brilliáns technikája legyőzte az idő
járásra érzékenyen reagáló hangszer szeszé
lyeit is. Meleg, megérdemelt sikere volt.
Dueassc ismételten szerepeltélett szimfóniái
költeménye, a. szellemességekben bővelkedő,
ma már kissé kopott libériáju „Bűvészinas"
zárta le a hangversenyt.
(V. M.)

olyan molldisziléssel mini a szoknya, fekete
bársony dreispiízkalap, a fülekben hosszú tür
kiz fülbevalók, a kézben kis legyező, a ruha
fölött rózsaszín sanzsan taflköpeny...
Fejedelmi Fedők, ebben a fejedelmi ruhában s
méltóságából csak akkor veszít, amikor ki
megy a színpadról, mert csak oldali fordulva
és tipegve lúd kimenni a gigantikus szoknya
óriásban a színről. Fedákltal együtt jön be a
színpadra Hitler Irén, ő fekete trotörruhában
van, nicsenek még készen a színpadi ruhái.
Berkovils Bandi bediklálja, hogy Billcr ruhája
sötétkék vclourchiffónból készül, ezüstbrokát
díszítéssel, spitzdcrékkal, rozsdavörös velourchifíon capp-cl, sötétkék dreispitzkalappal.
Elég az hozzá, hogy itt aztán Pompadour, ai?l
közben megismerkedik egy csinos fiatalember
rel — Nádor Jenővel — saját mé'lóságos fülei
vel hallja Calligol—llulmuy gunydalaif, mire
utasítást. ad a rendőrminiszternek — (Ijváry
Lojzinak
aki kémkedni jött Pompadour
ülőn ..a múzsák is tállá"-jóba, hogy az egész
bandái fogassa le. A kocsmát körülveszik,
Pompadour leveli ht hágni tóját, Calllgol ural
elviszik udvari költőnek, hagy ezentúl kényte
len legyen dicsőíteni Pompad.ou.rt, igen ám, de
Nádort is lefogják — és besorozzák, katonának.
A móisodik föl vonásban van a legtöbb
attrakció): Iónéban, énekben, cselekményből.
Nádor Jenőnek, al,i soha még Hűen szépen nem
énekeli, ran egy „Pompadour" című dala, ebben
a föl vonásban, nagy sikere lesz vele.
Ebben a lölvonásban van Fedáknak egy
Idncch'ettje Halniayval a híres „Ó, József' dal
lamára, ennek lesz a legnagyobb sikere. Fedők
a fölvonásban, egy pávcszerü, arr/nycsipk,"ru
hái visel, fehér parókával, egy szál rózsaszínű
rózsával a fehér parókában, úgy néz ki a má
sodik föl vonás hihetetlenül gazdag pompájá
ban. min! egy szikrázó d'adém, eleven lakomája
a szemeknek. Billcr ebben a föl vonásban
zöld kreppmaroquin ruhát fog viselni, virágos
brokátszoknyával, „dús aranyhímzéssel", amint
a tudós pesti Poirct-Bandi diktálja. Fedők eb
ben a fölvonásban háromszor öltözik ál a szín
falak mögött, először a „Puttfárnó" ruhába —
„ezüst laméruha, k'',lszinü vörös vclourehi ff ón
ból, ezüst római sisak, öl hatszínű slruectóllal",
aztán egy korabeli hódőruhába: „rózsaszín erepe
de chine szoknya, hozza halIyuprémes cerise,
szín háh'ikabtil, vtilódi. csipkcfejkötö a. ’iálókabál színé bői való) bársonyszalagfial".... (A vé
gén. mór egész szakértő leli belőlem, elkezdtem
vitatkozni Poiret • Bandival, úgy értettem, a
veluorokal, ehlffonokal és chinc-ket... llém"s,
hogy a női öliö'k'i'l-'sy - k motnyi rengeteg
titka tehet.../
Pompadournuk a ttróibbiak folyamán egész
komoly szándékai vannak Nádorral, ki is ren
deli öl őrszolgálatra már első éjszaka, de a ran
devúból semmi sem lesz, mert Nádorról kisül,
hogy a húgának a férje, aki a. faképnél hagyta
a /ele égéi. I’isszaadju tehát Nádort a feleségé
nek, aki éuu a randevú éjszakáján állit be nagy
ápitvzea Pomiiadourhoz, hogy kerestesse meg
neki a megszökött férjét
ő maga pedig észre
veszi az brszaka: . puronesnokát, egy fiatal
tisztel, aki szintén nagyon csinos fiú < Kompolthy)
fölránlja a -cállál. int neki L’n cikisértett magái vidéki kastélyába, ahová pilirnni
visszavonul: Ha. lő nőies, jó a Kompollhy is...
Ami ezenkívül van
az a iulajdonképeni
operett, liengeieg vice, lánc, Iréfa, nevetés, egy
csomó gyönyörű nő, Fedők, Billcr és a többiek
mind és Szabolcs Ernő, a rendező, aki újból
nagyon kitett magáért. Négy óra ulán rótt vége
a főpróbának, addig mindenki olt ült és dott/ozott étlen-szomjan. Meg kellett volna ebédelni
a színházban. Tele coli ennivaló nőkkel.
Fgi.'cd Zoltán.

* Orjginel estélyi ruha Berkovitsnál.
* ,.Az. <'lsíi hajnal." A Renaifisancc-SKinház, noha nu-i;

telt házak iinnoplik Száp Ernő kivóteles színpadi kölleinónyéi, a „Lila ákác,‘-oí, hogy műsorát vállozulosabbü
U‘.gyn <’> ;l „Lila ákí!c“-oí minél tovább műsoron tarthassa,
máris premierre készül, < Jsergő Hugónak, a kitűnő újság
Írónak és írónak, akinek óvckkel ezelőtt „A lovag ur”
einiii viirjátóka nagy sikert aratótf a Vígszínházban, <le
aki azóta nem szólalt inog a színpadon, ...Vz. első hajnal ’
cimii drámáját niutntja be a jövő hét elején. Ennek a
rendkívül érdekei drámának főszerepedt Simonyi Méri...
Törzs Jenő. Makláry. Nagy Margit és a sz.inház uj tagja,
.Mágori Mát’a játszák; rendező: Bérczy Ernő.
* A Vígszínház műsorában „A király", n lcgmulalságo
sulit, vigjaiók, négyszer szerepel.
Két este, kndden és
szombatéi*. „Az. orvos di)enjmú,iá“-t játszák, csüiürtököa
pedig az. .,]vaiiov" kerül szinte. Vasárnap a „John Gábriel
Pori:mán*’ nak lesz első délutáni előadása.

A magyar gyártmányú textiláruk 15—20
százalékkal drágultak, úgyszintén

drágább lett a külföldről importált áru
is. Mi mindezek dacára, hogy a kará
csonyi vásár menetét no zavarjuk,

ire©vemb®r 30-í«

es készleteinket a regi cicso arban

Kiraiy-utca—Nagymozo-utca sarok
és Vámház-körut Caívin-tér sarok
Nagy készletünk van:

Tuhavászon

«< I J

K M

minden sziniien...................
" **
«•
továbbá,férfi- és női ruhakelni *k. vásznai és sifénok. zolirok, betisztbólesck, férfi < s női fehér
neműnk. férfi-, női és gyerniekhr.risnyák. kötött
női mellén.vek,
kézelő és nyakkendők
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Newyorií művészei a magyar tehetségei! megmentéséért

Hogyan jutott Kaszab Rnna
Mima szerepéhez?

Monstrehangverseny a newyorhi operaházban

— Levél a szerkesztőhöz —
Arra a kérdésére, hogy miképen kaptam meg a „Vörös
malom" Miina szerepét, az alábbiakban adóra meg a
felelete!:
Egy unalmas délután bevetődtem, volt tanárnőmmel,
Piclrichnérel. RT. I'nio irodájába. Csak ug.v véletlenül.
Nem volt ott semmi dolgom. Egyszerre belép Csor/os,
akit személyesen mén nem ismertem. Érdeklődni kez
dett utánam. A következő percben már meg is ismer
kedtünk. Elmondta, hogy a „A'cyy bariton" Mise IVarrcn
szerepére éppen olyan nőt keres, mint én vagyok. Meg
kérdezte, hogy nem vállalkoznék-e rá? örömmel igent
feleltem, mert titkolt vágyam volt ismét színpadra
lépni, ahol már a múltban sikereim voltak. Boldogan
emlékezem vissza debreceni sikereimre. Kedvenc szere
peim voltak „Silvio kapifány"-ban Nagy Szilágyi Mária
<*s
Sudermaun ,.O!thon“-ában Magda. Mindkettő sok,
forró színházi estét szerzett nekem. l)e nem sokáig
vehettem ki részemet a debreceni közönség szcrctetéböl,
mert áteveztem egy sokkal csöndesebb, de nem kisebb
boldogságot nyújtó terrénumra: férjhez mentem. Tgy ke
rültem Pestre.
Nem sok időm volt a régi boldog színházi reminisz
cenciákon tópelődnöm, mert a következő pillanatban
már ott álltam Lázár direktor szobájában, aki azonnal
átadta nekem a „Nagy bariton" Miss JVarren szerepét.
Egyheti próba után látták, hogy az egyéniségem sok
kai nagyobb és súlyosabb szerepek eljátszására van
predesztinálva. Értesítették a Vezért, aki ad nudicnduin
■verbum magához kéretett és azzal a hihetetlennek tetsző
kijelentéssel fordult hozzám, hogy hat nap alatt tanul
jam meg Miina szerepét. Képzelheti, mennyire meg
lepődtem az ajánlaton. De elvállaltam. Éjjelt nappallá
téve, kezdtem hozzá ennek a nagy teljesítményt kívánó ér.
ideget felőrlő szerep megtanulásához. Délelőtt Tarnay
főrendező vezetett a nehéz szerep labirintusaiban. Ki
merülve érkeztem haza a próbákról és már egy óra
múlva újra nekifogtam a tanulásnak. S tanultam dél
után, este, éjjel, hajnalban és reggel, sőt még rövid
ideig tartó álmomban is Mima szerepét recitáltam. így
ment öt. napig egyfolytában. Tulajdonképeni teljes pró
bám egy se volt. így vártam n vasárnap délutáni föl
lépésemet: amikor szombaton este ’iT órakor megszólal
a telefonom és a Vezér azzal a nem várt hírrel lep
meg. hogy azonnal üljek autóba, mert egy óra múlva
he kell tigranom Mima szerepéhe. Képzelheti, szivem
hogy dobogott az izgalomtól és örömtől. Alig volt időm
az áiöltőzködésre, már jött az ügyelő, megszólalt a
gong és a vörös malom kazamatáiból fölkerültem a ri
valda fényébe. Már izgatott se. voltam, inár lámpa
lázam se volt, oly nyugodtnak éreztem magam, mint
most, miután a közönség, hogy Rákosi Szidi mama
szavaival éljek: „elfogadott". •
Még csak annyit, hogy előadás után Beöthy veeérigazgató fölkeresett öltözőmben és tudtomra adta, hogy
szerződésem aláírás végett készen vár az Unió irodájá
ban. Egyben igen melegen gratulált az első debümhöz.
fgy tettem a Magyar Színház tagja.
i
1* Kaszab Anna.
• A Belváros! Színház heti miisorán a színház legújabb
nagysikerű darabja. „A nagy bariton
",
*
négyszer szerepel:
kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap este. Hétfőn
p. „Tavasz ébredésé
-!,
**
adják, szerdán és pénteken „A jégc&tip" kerül színre. Vasárnap délután Szenes Béla kitűnő
vígjáték;:, ..A buta ember'
*
kerül színre, S órakor, mérsé
kelt holyárakkal.
• Liptai Imre ragyogóan szellemes vigjátéka, „A főnök
* neje
in
'.
*
Nagy Endre bájos, kis oporstUc, a „Budai
.
**
idill
Feydeau legmulntsugosabb bohózata, n ..Csendes
éjjel”, aktuális tréfákból és jelenetekből áll a Toróz-körníi
Színpad megnyitó műsora. A beinutatóeíoadás december
1-én. sozmbaton este lesz.
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PÁRISI-UTCA 1. (VACI-UTCA SAROK)

TÚLZSÚFOLT RAKTÁR
miatt az összes gyermekruházati cikkek

NAPOS OCCASIO
keretében november 35-től kezdve el
adásra kerülnek:

Szörm&habátok
LeSsiy-, fia-tSBikabátok és
ís8öS4'Í52«
Ffiw-, BeányEsa- és bakfisruhék
*&ehék
TáneG
Játszóruhák
Gyermekfehémemilek
BakfisScnEapok
K&H&tt- és mackó-garnitúrák

1923 november 26.

I

(A Reggel ludósilójálól.) Tavaly Szilveszter
kor indította íueg Huszár Károly. a nemzet
gyűlés alelnöke, t> Magyar Tehetségek Meg
mentésére irányuló mozgalmai, amely eddig
*
az ország; területén 1200 rendkívüli tehetséggel
megáldott középiskolai tanulót kutatott föl és
cegclyzett több millióval. Huszár Károlynál; ez
a kezdeményezése is fényes eredményekkel
járt, mert egyetemes nemzeti szempontok sze

rint volt vezetve és minden adminisztratív
költség nélkül, példaszerűen bonyolittatott le.

Mióta idehaza a sok oldalról igénybe vett pub
likum, úgyszólván kimerült az adakozásban, a
külföldön kellett segítségei keresni a zseniális
magyar diákok megmentésére. Kapóra jött
éppen Fcz.y Kan)'maii amerikai hírlapírónak
Budapesten való látogatása. Huszár Károly be
mutatta az Eiveniiig Telegramm világhírű ri
porterének. az ifjú magyar zsenik égbekiáltó
nyomoráról fölvett kataszteri anyagot. Ez
olyan megdöbbentő hatással volt Kanfinailra,
hogy spontán elhatározásból megígérte, hogy
Nev.-yorkbaii valamelyik színházban „Magyar
EsC'-et rendez és annak minden jövedelmét Bu
dapestre küldi a magyar tehetségek megmenté
sére, azzal a kikötéssel, hogy a tekintélyes ősz
szeg felekezeti különbség nélkül oszlassák szét.
Fölkérésére 35 kiváló star és mintegy 78 mű
vész vállalkozott a szerepekre. A Manhattan
Operaház ingyen bocsátotta rendelkezésre a
színházat. Még a szolguszemélyzet is ingyen
dolgozott. A művészi kivitelű programot Kö
bér Leó. Raskó Aurél és Pogány Willy festő
művészek készítették.
November 11-én, vasárnap este volt a dísz
előadás. A páholyokban ült gróf Apponyi Al-

bért leán.x ával és .hrílzo Mórié-A.-, mohéi tűk:
a. gróf Szőrben>/i csalód, Wanderbilt-ék, James
IP. Gcrurd. V n,termayer. Gardezza. é- a neu
yorki előkelőség legjobbjai. .1 szereplők /;*
nemzet tagjaiból k< rültek ki. \ nemzetek mű
vészi ligája fáradozott azon, hogy jóvátegye azt,
amit a világháború és az igazságtalan béke el
követelt a magyar gyermekek ellen. A s/;ireulők közölt különösen ünnepelték Hajós Miéi
aki magyar ruhában, magyar népdalokat éne
kelt, Blanehe Bates azt. mondotta, hogy Ame
rika adósságot fizet Magyarországnak a miivé
szeléért, mikor gyermekeiért áldoz. Éra ha
GaHicnne í».zt mondta, hogy a szenvedő magva
rokhoz tartozónak érzi magát, mióta magyar
szerzők darabjaiban kodvene szerepeit játsz
hatja. Gombáréin, Amerika legjobb tánro.snőjc.
elhozta magával az estélyre a (,‘apitol teljes
halét lkáról. Florenrc Miit, híres néger énekes
éi? táncosnő 1 izénkétü’.gn néger zenekarával
szerepelt. Paul U hillemanii 15 tagú jazz berni
dél. Művészetük legjavát adták: Leó
*
Ditrich-

síéin. Nóra 7,ayes. Billy Burkes. Yoe Gook,
Josephine Wiktor, Marii Regan, Phillippe Ba
ker stb. Vaiaineniiyien fényes nevei NemyoiT
színházi életének. Az estét úgyszólván végig
tapsolta a közönség.

.

Gróf Apponyi Albert a színpadra ment és
onnan köszönte meg a szereplőknek és a
rendezőségnek a magyarság iránt tanúsítót'
jóakaratát.
A hungverseny-estélv több ezer dollárt jöve
delmezett. a Magyar Gyernieksegélyezé: í V.ap
javára. Yeamme. Engels, aki megígérte szerep
lését. ezerdolláros csekkel mentette, ki elmara

dását.

Szíflfutízi faiTMSfc
*

A Fővárosi

Onerettszíaház.

e hetének

esoniénj^ a

„Pompadour
**
tzeraui bcmutaie.ia
.*•
*
<;
iuzas
izgalommal várnak a közön -ér, lT-zól^ ^bb rétegeiben.
A világhírű újdonságot a leip agy;,: ert)bb zereposztásbun
és páratlanul fényes kióllitásbau mutálják be Fali í.°«>
nak. nz iltiisz'ris szerzőnek. jelenlétében. A ..Coinpndo'.ir"
előkészületei mint
*
hétfőn és kerkipn nincs < !ő>i<l.
*is.
* Operák, operettek óh az.
i mirno'lráira: -i nagysikerű
**
„Hasis
előadásai váltakozunk u Városi • '.inház gazdag
műsorán. Hétfőn Sándor Erzsi
kan
énekesnővel a
*
„Bohémélet
csütörtökön ..< armei'
.
*
zou haton ...
*
vilim borbély" kerül ezinr
.
*
ni'r ii.éí olőadásbnn A<jii’la
A«ller Adelinávnl. Vasárnap c?í:e ..A ..-i<l< uő" l ismétlik,
szerdán este és vamivuap délután Offenlwh ve.mekinüve.
„Orpheus r. pok'Jlba’.i" folytatja <ii-idalmiis pályáját.
Kövelkező hétfőn ..A denevér" kerül uj-n sorra. Koíhlof
és pénteket a ;:zinház nacrytrzabósu miii.n
*
mya. a „Ha. is"
fogíalja ]c, l’t;. uir-zi; y Péjíi és Dalnoki ' ikier jeles a’. Vi
tásával. A
*
Hasis
sál cgj eséén. kedden ■< „Paraszt
,
**
becsület
péntek-’u dr. Na.':
*
Mihály vendógfölléptcve] a
**
„Bajtizzók
l.eríil színre.
' Az orosz haliéi vendégjátéka r Király-Színházban.
Az. orosz in>i
.é
*
<’.<
*'<
vctidégia'.éka iránt oly rendkívüli a
közönség érdeklődé •>0, hogy a vendégjátékot rueghosszabbi
in;.:;:., v művészek enuéltogv’a szerdán, továbbá <• u:<.vf<.
kön, 36-án <'*•
29-én - n>< glsroétlík szouzáoiós müsnrn at.
Vasúrnan délután „Juuos vi;cz"-t já!.-7..;l>, :* orsker, mér
sókéit helyúrokk::!.
* „MenyasszonyhúLnru.
**
A Városi Sziiduw.bau javéiban
folynak a legközelebbi ujdon ig. Ses Ede és Szabados
Béla nj daljáték:'nak. a -uzjk
n*
*
,.Mcnyasszonyl>aboi
'■!<»•
készülő'oi. I<ü!ö:t érdekcssép-c lesz az cjőndásnak Knlbny
Ildikó. .-. kolozsvári Nemzeti ‘-.-inb.ünnepelt i.!>•<■
nek vendégszereplése, akit a színház a „Mcnyasvzonyhúboru‘*n-i
szerződtetett. i‘.-irti>ere Palló lnne, az opera
liáz művésze lesz, kívillök a főbb szerepek Nagy Izabella,
i> *iri<jp.:..
ii printKfioiiiia. Somló
E.'ina. örley Flóra,
Szii.lny József, Hórtl Gábor. Ckelénj
',
*
Pázipán és $lk
Rer.>ő kezében vannak. Szabados Béla gyönyörű, izig-vérig
magyar muzsikáját Márkus Dezső ■> nil ia be nagy nüvászi
gonddal, «• rendezés munkáját S. iklay .József végzi, a tőle
megszokott ambícióval.
' Nagy Endre, fötléptével, ünnepi köntösbeu várja a
Tcréz-köruti Sziunad szombati megnyitóját. A megnyitóműsor c,.-< menye lesz n színházi sai ónnak. A kis darabok,
tréfák egész aerog ■ tes'zik tarkává a végig mulatságos
inileort. amelyben Salamon Béla. Füze, Anna. Dolinaj
Ilona, ílerc'zeg Jenő, Kertész Endre, simay István és a
színház csaknem valamennyi müvésztagjai föllépnek.
' ..A vörös malom" sorozatos előadásai. Molná’- Ferenc
szinjátékn, ..A vörös malom", rincdy most is iillnndóun
táblás házuk élőit kerül szitu
?,
*
n héten inimJrn oste.. vala
mint vasárnap délután in műsoron van. A
*,
esti előadáso
kon állandóim Darvas Lili. Póc.-i iFank’. Somlay. Gellért.
Tárná’* és Bárót! játszúk a vezető uzerepefcet. A délutáni
előadáson Miimit: Kaszab Anna, Júimst: Dávid adja.
* Sálamon Béla fölléptével két n: gys
zorii
*
vígjáték, Nagy
Endre koumr.m-;.ai c.- tréfái. <gy csomó aktuális szatíra
teszik változatossá a Toré'Z-küruu Színpad szombati meg
nyitó műsorát, mne.ly u legjobb, amis a ka|>nróírodalom
eddig produkált, .legvi'i-cí ma” árusít a szinliar.i pénztár.
Az előjegyzett jegyek szerdáig ugyanott átvehetők.
* Az Andr.óssy-utl Színház nj műsora, amelynek be
mutatóját ni,alános nagy tetszés ki'értc. a hé' inimlcn
estéjén ismétlő1 zo kerül; Molnár Ferenc, Szép Ernő, Sze
nes B« )a, Fazekas Imre, Bús Fekete László, SzŐkú Szak, I
darabjai és írótál, a kitűnő uj magunszámok nagy sikvi
szere tek a szir.iiázm'k, vaLiuiinl n litiinő müvoi.zci.i'.c'...
Vgyamzt a műsort ismétlik vasárnap délután ’.l órakor,
mérsé kcl t helyá ral; kn 1.
* „A ró2aalái!y" ötvenedsze:
.
*
Állandóan táblás hazak
mellett, a közönség legnagyobb tetszésétől kísérve, érkezik
5()-ik előadásához szombaton a Blaha Lnjzn-Szinház nagy
sikerű újdonsága, ,.A róz-akniy
,
**
amely telje <•>> botolt!
a színház műsorát . Va-.árnap délután a rendíti'. üli «dke u
,.Fi-Fi" kerül színre, Aspúzia szerepében Vmily llomivc!.
’ Royal Orfeum. Mindenki ditn-ri a novemberi nagy
szerű műsor'. Aki még nrm lulla, igyekezzék megnézni,
mert még esak rövid ideig játszók.

'+ A MozRÓkép-Offbou nagy műsora: . Az ipa
Medárdus" 8 fölv. Schnitzlcr-regéuye, Vajda
László hceuúriuma. Varkonyj, Eszterházy. Hegycsy, Szőrczhy, Réthey stb. „A kilométert'
rnly“, sport és bravúros amerikai vinrjóiék 5
fölv. Amerika legkiválóbb különlegessége, \Valla.ee Beid és Ágnes .Xyros-ei. Angol hirodó. (I,
6, 8. .10 órakor).
4* ,.Paris grófnője"
a teljes film
mind a
négy rész — az Urániában. Az előadások sor
rendje: 5 órakor az ;. és II. rész, %7 órakor n
HL és IV. rósz, azután ’49 órakor isinél; az I.
és 1T. rész. 1.0 óra 10 perckor a. Hl. és IV'. rész.
Az egyes részekhez külön-külön is válthatók
jegyek.
-r .-Nv. ifjú Medardus", Kertész Mihály vi
lághódító filmje Varkonyi Mihály. ItKzierház’
Ágnes. Hegyes" Maii főszereplésével a Mozgó
*
kép-C)i ihonban 4. l>. 8 és 10 órakor, az Omniában '/:5. 1 7. >8 és ’/HO órakor, a Corsóban 4,
’.'ík és '/: 10 ómkor kerül bemutatásra.
4- A Kamarában a. nagysikerű tlarry Pielfilm mindkét része, együtt egy előadásban. „A
sátán helytartója" előadásai 5. ’:8 és 3,410 óra
*
kot
kezdődnek.

4- „Paris grófnője" — a teljes film —. II.,
III. és IV. rész, egyedül az L'rán’áhan látható.

inutka ma az egész
világon a
vrafárfi

*££@SZ
SŐS^OS
melyei nemcsak idehaza, hanem a leg
távolabbi tengerem uh országokban
ott talólunk mideniitt. ahol fájdalmnl
kell csillapítani. Hntáaa csodálatos.
Valóságos clsu segély a huzbaii.
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Telefon: ll-JJ

Ma Rótt ás Stclnhardt föllóplével ,,Az erényes Z- uz.tdka"
Ketdctc K órakor

es „Weun cs lüutet".

ajánljn s kizárólag Hajat műhelyében kész111,

clsőosztálj ii varrott

utcaíD esflé^i és sportcipőit

a legfinomabb kivitelben.

Cipőszalon *

* Külön mértékosztály

BARNA ISTVÁN
a ...Modorn t.'ipősznlori" volt üzletvezetője.

aReccel

1923 november 26.

—
■ Oha sóm a lapokban, líogy

újságíró

hazahozzák Désy Zoltánt
li'CiábóL a zezawal temetőből. E vág
tató időkben kinek jutott rezébe Désy. az, egy
kori magyar köz; í< t Hzont György-lovagja, a
legtisztább férfin, aki valaha is a kezemet
üicgPZoritot.ta'J .ypk<’in atyai barátom volt, a
pírját i* t'" taláiíam meg egy ootakofj hajna
lon, anno 1916 február 27-én. Egész életé izgalomban, önföláldozásban Ipőrölt 56 óvó pre
desztinálta arra, hogy egy tavaszi éjszakán
eltűnjék és e /zennyes, dicstelen korban, ránt
örök példa és hősi legenda, jármű vi.-szu
közibmk. Ki volt Dósyl Magyar politikus, aki
nek zsenialitása a becsületessége volt. Nem
elragadó szónok, titánt koncepció, lángeszű
státuuférflu — szürke, elgondolkozó, rekedt, és
beteg férfin, akinek a karaktere sugárzott es
fénylett, mint egy ivlámpa a ködös, sötét éj
ben. Elment a háborúba és elesett.
♦
1915 áprilisában terjedt el Désy Zoltán hősi
Halálának híre. Senki sem tudott bizonyosat,
a hadseregparnnesnokság, elleDÖrizhototlen jcicntésekel kapott. Elhurcolták. fogságba vet it
ték, kézi tusában sebet kapott és orvosi segít
ség bilijén elvérzett, lemészárolták a kozákok
és a szivét, múlt Petőfiét, a dárda hideg
hegye járta át? Ekkor a bukovinai és délkelotgaliciai harctereken jártam és a testi és lelki
nyomor teljességében sem volt, más gondola
tom, mint az 56 éves hadnagy kihűlt teste. El
határoztam: nem nyug-zom addig, amíg a
sírját vaefx nem találom. Ismertem Désy Zol
tánt. Tudtom: élve fogságba nem kerti! belőtt.
♦

A jósaereucsére bíztam magam, amely soha,
sohasem Pártolt, el tőlem, csak kocogtunk előre,
torony irányában; Sadagora már hajnal otu
mögöttünk, tavaszi förgcíag szántotta az utun
kat, estére pedig csikorgó hideg lőtt, hogy
pokrócokba burkolva, mint az arab harcosok,
dider^iink é.s Átkozódunk u szalmán. Zöldéin
táblák között Keletnek haladunk, amikor végre,
nem is messziről, ágyuk szavát hozza felénk
az alkonyat. (Régen, boldog ifjúságunkban,
kutyaugatás, harangszo, hirtelen föltűnő vilá
gosság emlékeztette az utast tanya, falu kö
zelségére. A háborúban, lám, az ágyúzás kutya,
ngataáa, harangzúgása, világossága a vándor
lónak.) Valóban, néhány perc múlva román
Falu alvégén fordulunk be, futárok nyargal
nak, a nyeregkápájukon ola.imécses, szalma
födelei viskók fénye a pocsolyákban tükrözik
Vissza, a katonák dalolnak, magyar és román
nótákat fölváltva. „Lovas stájfltőr" táborozik
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Ulain képviselő érdekes levele
Medvés^edicovizsgálóbiróhez

nagMfr&fo&Z —
a faluban. A röpülő lovasok vezérkara a. román
néptanító alacsony, mcstergerendús szobájában
iil, amikor bekopogtatok hozzájuk. Az asztal
főn a kapitány, gróf Bissútgcn, maga
*
’, szikár
arisztokrata, körülötte gróf fí randi
*
és Balázs
főhaduagynk, gróf Thun. Linckc-Crafford és
gróf Sgtva-7'urvuckn, Malter hadnagyok, Grlez
d<‘ tbju.se zászlós. Ezek Désy marosvásdrlulyi
nénfölkelői mellett harcoltak a zaleszcylci sáli’
col' alatt.
★

És sorra elmondják a következőket:
JHlK8hjgr>n: HuszxjTjlxaraiarijkáií délután indultunk ‘■l a
202. cí&xuii magaslati ront irányában, ahol a Zulessoykit
védő mcpnőfiített. orosK állások kezdődnek. A tizenkilen
cedik honvédzáazlóaJJ egyik népfelkelő századát támogat
tuk. A honvédek ólén sovány, idősebb hadnagy haladt, a
*.
fepkájé
levelid!", n haja ő.z roH, a hajusra is, cigarelItfjtva, ><• H-.-mkfa /epésre w’vclig a csapnia elölt haladt. A
katonái
„inóltósásos jó urunknak”
szólították. Nekünk rögtön föltűnt » legénység és a fisat
viszonya, c honvédek úgy nőttek föl rá, mint valami,
szentre. <» mindegyiket. a. nevén szólította. Meglopc-tósszerűen f,/,iuov’iyaI rajtaütöttek az orozz állúsokcu, i’jf'jglábuk t s befészkelték tuegnkaf. Most, kezdődött az igazi
tánc. A t/oinszéd sáncok gránáttal lőtték a honvédeket,
na örefi, mőllóiáfio
*
hadnagy ormiban 1.vdonid
t
*
«w» r.?/4
erről, tovább •» a katonák előtt járkált, eiffarettázott, n
inbosültckcl köttízgrtte. Mes-fíjdínk, ho;ry a hadnagy ur
Désy Zoltán, magyar ként inclfí, ■nyi/galnw.oll államtitkár.
J'él tizenegy órakor koromsötét lett.
.itr-, ntúz megszűnt
rövid idője, od-smcntíiak IJésyhez és bemutatkoztunk neki.
Mosolyogva kínált cigarettával, azt mondta, szenvedélyes
dohányos, nem bírja füst nélkül. Éjfél táján a honvédek
és a lovakról leszállóit dragonrosok és huszárok szilronnyfl, karabéllyal mintegy uyolcszáz méter
*
előre dol
goztak magukat és elérték
n. pontot, ahol a Zalcsz
• yki—líoiodnj i'.a i mellék rasut i vonal nr. állami országutat keresztezi. Mi a jobbszárnyon verekedtünk, Péry’ó
vuit n. centrum. Az oroszok egyre nagyobb tömfgeket dob
lak elénk, Dfa'jt egfae regimentek támadták, amolycfsnc'c
kozák erMtíseí f.i voltak. X honvédek álláw. előtt tettenetw öldöklés folyt, még láttam, hogy Óéig a. csapat elíró
fut és ellentámadást parancsol. Kétszáz lépésre Désy meg.
botlott fa elesett. Nem hiszem, hogy st-b.f kapott volna,
mert az ellenség oly köze! volt, hogy puskát már M>nhí
eem használt, szuronnyal, dárdával dolgoztak, mlndkct
ríezrÖJ. Még Gőtében le kiáltozott, a honvédek mondják,
hogy azt kiáltottál
fiaim, fiaim, ne törődjetek.,.
- VaJóeninülog egn Mddntstt drótsövénybe botlott, így
cotuzoU
a aArba. Nyomba
*
tts-tleenkét kozák esett neki,
ml ki okartnk vágni, de a túlerővel azcmhsn nem tudtuuk
a közelébe férkőzni. Megiryőződésam,

Pésry eértettentn kerüli • kozákok kezére, ha már nem
0, úgy leméazárolták.

Gróf Brpndia; IRiun hadnaggp-al tizenegy áré. táján föl
kerestük Dtoyt, hogy tiszteletünket togy-úk nála. Végte
lenül imponált nekünk, hiv.ttásoe katonáknak, az ös-ó ma
gyar ur, akinek nőm kellett volna háborúba menüi, ütvénhatéves, mögötte tiszteletreméltó mnlt, ki kérte volna
Fiámon tőle, máért ninca a haTCtércnl Meg is kérdeztem:
„Vöhadnagy vr, ötvenhat esztendejével savaiba hoz ben.
Iliinket, fiatalokat, mondja meg, kérem, ml okból s án'a
maflát rá, hogy kardot köisön? Öméltósága igy felelt;
,.En nópképvlMilfi vagyok, amikor a választóim hevo
nnltak, egy pillanatig sem haboztam, a lelkilsincretem
parancsolta, hogy mint követjük, megosszam relök a
háború szenvedéseit. Különben pedig a jilrö nagy kér
déseire ez a hAhorn atlja meg a választ. A magyar
képvleelőhátban foglalkozni kell a háborúval, előzmé
nyekkel, lefolyásával, következményeivel, hogyan Is
szólhatnék hozzá hecAfilotesyn, ha nem saját tapaszta.
latoim alapján.
—
fJcsj Zoltán tőlem fiáiul mn lépésre r-,.11 cl. .1 . oro.1 .ok fdry flórókat vetitc'tck és tisztán, világosan láttam
mindent. Néni sebesült meg: a síkos talajon vagy drótsövéii'lm akadva botlott el. Még kiáltozott 6s estében
pisitőlj.irii'al tiizrlf. A hangiét nem hallhattam, mert Désy
emicbként. is rrki’dlrn beszelt, inry IrJirtatt hóit':. .7 kozá
kok rávetettek m'igukaf, dulakodás közben megöllek.
<-rót 1'hnnr Az arca j-ápadt, beteges, törékeny külscjii
volt, de sohasem láttam katordt. pokoli tilzl/an vidámabb
hrtogiilotban. Az embereit mindig n. nevén szólította.. Több■ őr hiHlnilam ha
édes ha :ank, •— nem érteni a magyar
inifiri f, <h> ami’/if ui'girn vitám mégis: haza yofer/ontfot
jelent.
Ualázs föbednagy: f jfél után mar nagyon lihegett Ttfa.’l,
fnrndt t oll, mint mi fiatnlabhuk is mindannyian. Hét óráig
nlott. szakadatlan tűzben, híd rohamot vezetett és három
ollcn-cg". rohamot vert vím>zh. Mindenáron ki akartuk
vágni vs él> e vágj halva kihozni n kozákok k irmaiból,

E héten halhatják Hl

as ing^enrészvény-ygySsen

Cf Reggel tudósítójától.) Xz. Ulaui-félc puccs^
ügyijén na romnapos szunetk.ö Mkezett be. Pón
*
lek óta, hogy a. vizsgalóhiró kihirdette a letar-i
tózíatott terheltek előtt a további logvatartá.'.ra es Szemere Bélára vonatkozóan pedig a
szubadlábrchelyezósre vonatkozó a égzést, semmi,
érdemleges nem történt az ügyben és a inai
nap sem hozhat semmi fordulatot.
I Iáin másik ügye is pihen. Emlékezetes, hogy!
;i uemzetgyűlés és a kormány fölhatahnazásé.ya
hivatalból üldözendő rágalmazás vcisége címén
eljárást, indítottak Ulain Ferenc ellen, azon
kortesbeszéde miatt, amelyet julius 23-én Ceg
léden mondott. E beszéd nyomán indult, meg a
hírhedt in gyen részvény ügy botránya. Dr.
Medec^-Mcdico István, vizsgálóbírónak os/.tot-1
ták ki az ügyet, aki megidézte Ulain Forenro',
hogy kihallgassa. Időközben azonban hirtelen
visszakérték Kecskemétre az iratokat, agy
hogy Etáin kihallgatása elmaradt. A vizsgáló
bíró küldőit ugyan értesítést l.'laiiP'ak. hogy
nem tartozik megjelenni, de az, értesítési későn
k‘'zbp-,itették, úgy hogy l Iáin még’' c-ak nv’gjeleut. ArnntW a vizsgálóbíró közölte vele, hogy
hiába fáradt, nem lehet most kihallgatni. I. iáin
kifakadt:
— A hitvány rendszer tehát igy folytatódik!
Medve- Medico lsi\án vizt.gúlúbiróuak nem
lüuradt ideje arra, hogy Llaint kifukudásáért
h törvényben előirt módon inegi’rndszahálv ózza,
mert a képviselő hirtelen sarkoufordv.lt és clsietett. Az cselről rttindaztillul jegyzőkönyvet
vett föl a vizsgálóbíró, amelyet a további eljá
rás lcf<Ai/tatúsa, vegeit áttett az ügyészséghez.
Fibben a rngaImazási híini'őrben azután. vi«zszukorültek az iratok Kecskemétről, amire a
vizsgúhíhiró újra maga, elé idézte t Iáin Feren
cet. I Iáin azonban november 6-án sógorával
nagyon udvarias hangon tartott levelet küldött
a. vizsgálóbíróhoz, akinek a következőket irta:
,,bármennyire rötMleni is, hogy másodszor is Igénybe
kell lennem síivességfa »:« jóakaratát, mégis kénytelen
vagylc vele, mert egy váratlanul köibejött kórúlméry
hatása alatt a mai napon el kell utarrow. úgy hogy a
csütörtöki lorn'ii’i’st. képiolon vagyok betartani. Nagyon
kérem, higyju cl nekem, semmi svdndékossdg cöics n
fiéclekcdcsben <'■: hogy nekem, a legkellemetlenebb c~. az
állapot. Hinrcn nem ».-> volna értelme annak, hogy tak
tikáztam. Visseaérkezéecm- után ?< ólán belül a beadványt clkószitcm és benyitjlom. Azt hiszem pénteken, de
legkésőbb evombaton itthon vagyok, — Ur. Ulain, s. k.
*

Ez a levél főként azér
*t
érdekes, mert az el-i
utazást, amelyet a vizsgálóbírónak igy hejej
lent, Münchenig tervezte, de csak Hegyeshalo
mig jutott, ahol a detektívek föltartóztattáL
Pr. Mcdvés-Mcdico vizsgálóbíró egyébként
néhány , napig vár. hogy milyen sorsa, b'sz
UJuin Ferencnek és hu. továbbra is fogságban
marad, akkor a rágalmazúsi biiiinörbcn fülkerest öl a fogházban, cs ott hal!gatju, ki u hirhedt
itifiyi'iircszvéiiygörbéit mindarról, amit Eloiu
a nemzctgyülcs nyílt színe előtt elmondani nem
akart.

Emetetes
bekötözhető villámat
K- Ictt’ól ."9 percre, villuuiOMueffállöuál, teljes belsői-

eeatíwm,

.o,hc,o..fc.tel g0

l'.iiiololen KA’ u
szóim lak.-ís. e.m-’lct fölült c<''é<]c ■..
ii'.’k in:in::arJ ■ zobák. f iltttziijten ’■ n\ . .,,^0. 9
*
lóé
uzIcthclTiíéff. mtx.('ii|yen 6l)I!- míiniel,
*
4
muJi’ouj kéri
'.--sl. g\uuió!<''ö- < t.
i'.jt. vi.-.i-e^vi.-Kk-l
Moilciii. wilomoutcs. ti éxiii. kitiinü kaiban levő ..u^./i-j

cpiilct. Bővebbet dci Kesén be g ügyvéd, Rúkuezi-ut
70. sz.im. Ti ltü’ou.

*gyermek FJE H ÉR M_EM ®EK
S»éh<eSy Jenawái
’S

Magyarelfogad

♦

Eu.v évvel kódőbh azon a sáncon (upoedaiu a
limai, ahol a kozákok agyonverték. Parusztszinkóti kiinenlein a zczatvai temetőbe. Kél
tiii’i. rés lu’> födte a hantokat. Itt nyugszik hadnauy nr pesi
moudlák -és rámutatlak i'xv
fe.ijer. billeg (loiubra. Két üsszehajtotl; léc, rajta
tinlaeeruzúAal, goi betűkkel: IJ. De^:.
Encsii léten és nevezete-, hogy hazahozzák a
köz döfi 1is/f;ir.,i<x fa na (i k 11 ■ á 1, hogy bél, esz
fon |n tiliii hazai földben’ pihenjen. Alit lilnio
<ltk majd a Kerepesi i<,nioíi) porhanyós földje
Ken Pé<' Zol lan?
Lázár MILIŐ",

buzaértékben
A kamat is buzaértekben korul kiűzetésre.
íVLeíogazdasagi hitelek buzaértékben

Réb/leles tájékoztrfásf nyújt n lmok köz

Budapest. Há«lor-utca ■;©. vallj.
vulaí pontja;
1 . .J

T mint az összes budapesti és vidéki llókok ?
•4

i

—

aReggel
1

1923 november 26.

r~ ■ — 1

.Morea; *

Dénes és Friedmann Rt.

A kavazás miatt az összes fotbaM”
mérkőzések elmaradtak
Az egyesületek milliós károkat szenvedtek. — December 16-ig még
három fordulót kel! lejátszani
(A Heggel tudósítójától.) A szombaton reg
gel megeredt havazás, amely egész napon át.
tartóit, </■•/ összes iutballpályákat. olyan magas
kőréteggel borította, hogy azoknak a Jefakarirá-iát némely helyen meg nem kísérelték. .4:
úgynevezett „nagy pólyákon" szombat estétől
kezdődően megfeszíted! erővel dolgoztak, hogy
használhatókká tegyék, de -vasárnap délig —
amikor a mérkőzések kezdődtek volna — a, leg
több helyen a küzdőtereknek csak a felel tud
ták szabaddá tenni.
A váratlanul jött hózivatar, amely minden íuíbailegylctuek kellemetlen és káros meglepetést okozott, lég
nagyobb mértékben az MJK-t, a bajnokcsapatot, sújtotta.
Szombaton este 8 órakor 10 munkást rendelt ki a vezető
ség a .pályára, hogy a havat eltakarítsák. Ezek éjfélkor
abbahagyták ti munkát, mert újra havazni kezdett. Reg
gel azután a 10 emberhez 15 katona csatlakozott a közeli
Andrássy-laktanyúból, de a legszorgosabb munkával sem
tudtuk kellő időre szabaddá tenni a pályát... Az MTK
tnraterveit azonban nem zavarja az elmaradt mérkőzés,
mert december lti-áig még lejátszhatjuk a kiirt bárom baj
noki meccsel. Így december 22-én kiállliutnak Zürichben
a l't-'ng Felows ellen; 25-én és 26-án Strasviiurgban ját
szanak, majd január 5-én és fián fíarcetondbon, az FC
Barcelona ellen küzdenek. A két utóbbi, tulnjdonképen
rcvánsmérkőzés lesz az egy ev előtti két eldöntetlen
küzdelemért.

Imikor a mérkőzések ideje elérkezett, rálép
lek a pályákra a kiküldött szövetségi bírák,

akik mindenütt alkalmatlannak Ítélték a pá
lyákat a küzdelemre és így
az összes bajnoki mérkőzések elmaradtak
s az egyesületek milliós károkat szenvedtek
részben az elmaradt bevételek, részben pedi i
a fölmerült, és hiábavaló költségek miatt. A
vasárnap megjelent lapok legnagyobb része
aggódott az esetleg elmaradó menések miatt
és azt írták, hogy ezért a télre áthelyezői <
**
„tavaszi
mérkőzések sorrendjében nagy zava
rok lesznek és az esetleges t ina-tcrvek is ba
lomra- fognak dőlni. Erre vonatkozóan inunk ■
társunknak Kenyeres Árpád, az MLSz főtit
kára, a következőket mondotta;
— .1 utosí cin-arad- mérkőzései semmi .'ivart nem
okoznak, mert tanácsi / aldrozat szerint
az előre hozott mérkőzések december 16-ig juís-zandol. le.
.iádig három vasár.tup rím és i:th"iösztc húrom, forduló
ról van szó, ami — a legnagyobb liiinngcdséggel lebonyo
lítható —, ha vsak újabb erős havazás nem les-, libben
az cselben n egyesületi intézők kénytelenét. lesznek al
kalmas hétköznapokon tcjátszatni a bajnoki mcrkó:is<kct.

amerikai fék és kupplungbetét
Beépítés speciális üzemünkben
VI. Dessewffy-utca 29. Telefon 89-86

Uoruna
kilónként

fekete sodronyból, kétszer
kátráuyozva, alkalmi \ étel

„Ttjzes‘“sz(ibakályhák
ágybetétek, lábtörlők

sodrony fonatból és abroncsvasból készítve a leg*1-

Hatöeltker Sándor

sodronykeritésgyárában, Budapest,! llői-ut 48/22

Külföldi eredmények. Becs.- Amateurc—Spaila (Pragi
1:1 (0 : 1). 20.000 néző. Az amatőrök a mérkőzés alatt
általában fölényben voltak. Rapid—Slov.-iu 6 : !, Sport
club—Adniira 1 : 1, Simmcring -V/nckor 5 : 1, WAF Őst
mark 2 : 0. — Prága: Slavia—Hakoah 1 : 2.

ciF&iiszf
Fél ház előtt, jóval a kitűzött időn túl. kezdődtek meg
a boxmérkőzések. A nap utolsó számúnak hirdetett .,szenzáció.iát“, n Máté—t.'iia-mecesct előre kelleti hozni, mert
az „első szám ’ a ponyvával le nem takart (lobogón vona
kodott, mérkőzni.
I. .A ringbei) t'zája jelenik meg okúnak. pár perc múlva
Máté is beugrik — s a gaag. megszólal. Bíró; Erdős
Sándor, 15 menet, fi unctas kortyuk, puha bandázs.
Czája mar az első men-thrn két enyhe t-zabulyfalan
ágot
*
követ el, amiért a bíró meginti. < <;ija sértődötten elhagyja a ringd. A mátodik menőiben cliinchből tarkón
vágja Mátét. n közönség vehemens „pfuj‘-bán tör ki.
( zríja újra ingerülten kimegy a ringlót. \ bíró Máiét
győztesnek hirdeti ki. Mindkét vet.-enyző prolesiúl. Máté
a küzdelmet folytatni akarja, a közönség is elégedetlen
e. megoldással. A küzdelem újra kezdődik
túrhdrd
bajos vezetése mellett. Uerhérd néhány szóval mérsék
letre inti a közönséget. Az ellenfelek hihcle.lleit tűzzel
törnek egymásra, Mólé egy balkezes longoütóse miibetalálja Czáját, aki újra szabúlytulan ütésekkel operál és
a közönség isméiéit ..pfuj’* kiáltására harmadszor is el
hagyja a ringd. A bíró Máté Károlyt győztesnek je
lenti ki.

11. Bó.-.w Mihály—Horváth József: lő menet. 4 unciás
kézfjük, kémény bandázs. Bíró: Erdős Sándor. Változató?,
érdekes és szerfölött gyorsiramu mérkőzés volt. A hato
dik menetre is all ez. Am a hetedik rolnidban már c.-->pkodual. az cllcilPlek s n sznMiytalan rt te veksem
fukarkodnak, amire a bíró Horváth Józsefet mélyiitár.
níiat'i dini: ratifikálja s (lóim Mihályi h’rdrti l.i 7»/o_.

...

FÉRI-'

<41,ON

PY.JAMA

és ferp rneniück hozott anyagból is méret,
szerint. Károly-körtii 2. Telefon; 178—89

lesnek.

IT1. Az este „elatkozotf-nak látszik t> most mar n
harmadik pár: fínzsa Jenő—Crutfrcund • mérkőzés reális
lefolyásában sem bízik a közönség. És méltán, mert Gw7freund már a második menetben egyszerűen lefekszik és
l is-ámól tat ja. mánál.
összegezve a látottakat, elmondhatjuk, hogy Máiéban
nem csalód!illik; Ciája határozott tehetség, azonban még
alapos iskolára van szüksége. Hózta Mihály erejével <■»
okos taktikájával imponált, Horváth József nem hasz
nálta ki a tudását — a támadásban. Ilózsa .hnő u vei.
Out fremidről már megmondottuk a véleményünket.

*
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Estélyi re
Női lakk, kivágott 1< 56.000 — Aói lakk, kótpáutos K 105.0M
Gumitalpas tiarna bagaria, magas, clsőr.mgu kivitel K 1G7.404
Kérjük « cienri- ügyelni!

Kulteár István (MAFC) győzött Csillaghe
gyen a. 10 km-es országúti versenyben öl p. 16
fnp. alatt. Király Pál nem indult.

Magyar-osztrák hokkimérkőzés

és reklámcélokra összevásárolt

silány áru,

hanem raktáron visszamaradt
egyes pár lmom cipők

(A Reggel tudósitójától.) Bár az összes
futballmérkőzések elmaradtuk vasárnap a pá
lyák használhatnilansága miatl. a rc'r/Z lóv^rsenytéren mégis lezajlott a bécsiek s a buda
pestiek hokkiversen.ve. Az ellenfeleknek: a Ma
gyar Hockcy Club-xia\i és a IFtenrr Lehrervereln-xiak. szombaton is mérkőzniük kellett
volna, de ez a mérkőzés elmaradt a. hózivatar
miatt s csak arra szorítkoztak, hogy vasár
napra szabaddá! váljék a pálya, ami meg i
történt. .7 mérkőzést szép játék után a magya
rok nyerték meg ;):L arányban. A M HC csapata
nagy fölényben volt s az osztrákul oak az
egy-beck rendszer alkalmazásával Indiák a
súlyosabb vereséget, elkerülni.

hocipo

rendkívüli okső áron

A szenzációs novemberi műsor
P£yt©s ©uaaHöV
PrcC. SfnM
Ernea J-.GncIOí
< hampion <!<• di’imu

6 PSatirí ©iri
*
Martja1 ícís
Farra
Cd’.y Karwaffl
Van tíle VJeBöc <ffi fiomp.
5 t’arras 5
KJííc’w

g ladiatorjútókosok

í íludcy Awcew
orosz láncosok

S< aéncr Sírni mUvŐEXBenekara
Kezdető pont ’ji3 A'-akor
Elsőrendű meleg konyha

—

Andrássy-rzt 36, sz£m. TeEefon i 32«>2©

,,Fortunakí Innatíanforítalmí VáJJalat
az Országos l-'iiidbirtokrentlezö Bíróság engedél• étel
ButtSbgcst Ví, Tovóa-tiörui ai.
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Telefoni 7 -36.

Nm.-..iiiiu lm ;. l-.\rti li < s eladási mcgl>i'/á.'. 1 ddbcr'otok.
blichl l'csl i cs v id 11. i li. • ■ I ( i I lií k < . ••>l|:ck ' zveliti .-.c. Jól
Ixixali laki, - k íz............
vet i ic ............................
, fliiai'ci’-ozás stb. Mirdeini' mű ingatlid,gy<>:> < s kívánatra diszkrét lebonyolító;-.
lanilgyI»eii

Király-utca

Felelő szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós.
Kupija i.t Heggel Lapkiadó Rt.

55

ilügubS.'ig“-l<öuvv nyomda rt. Búd isié'1. \ 111, Couti-u. €
.\l ü z.nki igazgató: Dculudi I).

XYLOS-BUTOROK
*

á

A

különleges hálószobák, lonnyszohák, g.s erniekszohák. gyermek
ágyak, rugalmas faágybetétek.

Hamisfogat 5000 K-ig. ÉK szer- és briliiánsbeváhás

l'arkin I drágábban. ExUut- és
aranypénzük, tárgyak vitele

Hazai Faterme lő rt. gyártmányai
Ui'zúrúlug M gyári lerakulbun!
'liszn kálnián-tér 3
Telefon: József 52-04
','H

Schober, IV, Királyi Pál-utca 9.

