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A Mépszdvetség stam Száméban, basuem Semfbaai
dönt a magyar k&EcsSnrőS

KÉSEay és ma érkeznek Basdagsestre
(A Reggel tudósítójától.) A jövő héten, decem

ber 10-én tartja meg a Népszövetség tanácsa 
azt az illését, amely Magyarországnak nyúj
tandó kölcsönről dönteni fog.

Erre az ülta rc a jóvo héten Lenibe efíizik, 
hiteles íi»formációnk szerint, Bethlen István 
gróf miniszterelnök is Daruváry Géza kül
ügyminiszter és Kállay Tibor pénzügy
miniszter társaságában. A pénzügy minisz
ter Walkó Lajos kereskedelemügyi minisz
terrel és az egész mairyar delegációval 
együtt a inai nap folyamán érkezik Buda

pestre.
Értés illésünk szerint az a tervezel, amelyet a

■ pszövotsvg pénzügyi hizottsiigu Londonban 
most legutóbb megvitatott es amelyről a 
Reuter-ügynökség szombati jelenít’': ét kiadta, 

egyáltalában »nem végleges formája a köl- 
csöníervezetnek,

E héten eredményt várnaií a Dohány-utcai 
merénylet nyomozása ügyében

/.t Heggel tudósítójától.) Az Erzsébet városi 
lyiir ellen elkövetett bombamerénylet nyomo
zása az akták eltűnése miatt ezidő szerint szü
netel, mert ebben az oltiiut. aktnesoui ighaii 
"lyan adatok vannak, amelyek a nyomozás si
keres folytatását bizonyos mértekben ’ kadá- 
ljozzák. Egészen biztos azonban, hogy*'',  * a hét 
u.iabb meglepetéseket hoz a bombámon a.v!ctek 
dolgában és

lasa tekintetében és Rukovsiky Iván l<jngy- 
iniói.-<a?r az eddigi kombinációkkal szemben

Lukács Ödön a olt nagyváradi polgármes
tert, jelenleg a péiizügyminiszterinndia be- 
remiéit miniszteri tanácsost nevezi ki a. 

főváros koróunybiztosává,
mint nkimk szemel?.e a pártokon fölül állva, 
a lectcfé Lb objektivitás garanciáját hozza 
magával. Lukács Ödön kiváló szervezőképes
ségéi már régóta gyiimöh sóztetni akarja a 
kormány egy független és felelős pozícióban. 
A i < i mn.v biztos hatásköréi egyébként a leg
részletesebben Lörülirja a készülő törvényter
vezet. Eszerint a kormánybiztosnak föl ügyeleti 
hatásköre van a tanács minden Intézkedésére, 
Hatásköre ezenkívül ellenőrző és intézkedési is, 
u -y bog? e lekiiiíetben a főispán hatáskörével 
majdnem egyező.

a Dohány-utcai merénylet ügyében, az ak

fít *

Budapest kormány biztosa
volt nagyváradi polgármester kinevezése rövidesen 
megtörtéiiik. — Harc a kormánybiztosi állás körül

é A Heggel tudósilójülól.) \ belügyin)uisztc 
Éuml .iá már elkészültek a fővárosi törvény

kapcsolatos clöntunkálaiokkal, ugyafty*  
’ ■ ' hagy a jn'>l i i'i in h ii bteil ti 
''' iz.ifjiliilés elé terülhet. A legfőbb, kérdés, 
; oi a i örvénnyel kapcsolat osan a várospoli- 
'"•■■i köröket érdekli, természetszerűen sze>.:'’iil 
l'ttrdés, amely ?■ főváros kormánybiztosi allá- 
<m:ik betöltésére vonatkozik. A leruumb el

terjedi hírek szerint a fővárosi törvény meg 
•’lkot,>s;i után, amint a törvényhatóság niait- 
l'1 'mi , lejár, a főváros élére át. Melly Héla 
■ r\-■-zeki elnök kerül mint kormánybiztos.

Mindezekkel a hírekkel szemben azonban
illetékes helyről

j'iir.l ericHiilt A Heggel munkatársa, hogy íl 
jiiRyininiszicrionibiin legközelebb már meg

térít ’Uk a dönico u főváros kurmáuybiztosi ál

csupán egy javaslat, amelyet a. bizottság a 
Népszövetség tanácsának december 10-én elő
terjeszt. A Népszövetség tanácsa fog dönteni 
természetszerűen az időtartam tekintetében is, 
mert nem bizonyos, hogy a pénzügyi bizottság 
Londonban e tekintetben nem számitotta-o cl 
magát. A Reuter-jelentésben arról is van szó, 
hogy a szanálási program sikere attól függ, 
hogy a szomszédos államokkal milyen egyez- 
menyeket fog Magyarország létesíteni. Londoni 
politikai körökben ezt a megállapítást úgy 
magyarázzák, mint Magyarország szomszédai
hoz intézett fölhívást. A Népszövetség pénzügyi 
bizottságának ez a fölhívása voltaképp!) szín
vallásra’ akarja kényszeríteni Magyarország 
szomszédos államait, hogy amennyiben ők is 
komolyan szivükön viselik Magyarország gaz
dasági- f:iipr<iúllitását..,m£igicl^lö jogi és gazda
ságpolitikai megegyezéseket létesítsenek vele.

« ’» I
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táktól függetlenül is. a hét közepére fordu
latot varnak. Valószínű ugyanis, hogy en
nek a gaztettnek tervezői és végrehajtói né
hány nap múlva az igazságszolgáltatás ke

zébe kerülnek.
Ezzel azonban még nem záródik le a rendőr

ség munkája. Sor kerül az Athenaeum elleni 
hajnali ostrom kiriyomozására is, amely szoros 
össze-fiit;gésben ált az Erzsébetvárosi Kaszinó 

1 merénylőinek személyévei.

Mussolini 
becsapta az ébredődet 

Mindig gyanús volt nekem ez a Mussolini. 
Micsoda fajvédő ez, aki huszonnégy, órából 
tizennyolcat dolgozik, antialkoholista, meg
veti a piaci szájtépést és latin .létére olyan 
ridegen számol az eshetőségekkel és lehető
ségekkel, mint egy velencei Mór. Engem nem 
lep meg, hogy most olyan osztentative ta
gadja meg az antiszemitizmust, hiszen soha
sem tartottam igazi fascistának. Nézzük csak 
az igaziakat! Hát hasonlít Mussolini T ri?d- 
richhez, Lendvailioz vagy éppen Kiss Meny
hérthez'? Ugy-e nem? A mi államíeríiainkrol 
köztudomású, hogy ha ők kormányra kerül
nének, Kemal basa egymillió mirditával in
dulna rögtön a csehek ellen, Hitler rögtön 
otthagyná a franciákat és jönne egész hadá
val Erdélyt fölszabadítani, Primo tábornok 
húsz spanyol hadtestet küldene a szerbek el
len és mindezeken fölül Bobula adná a pénzt, 
amit Bethlen külföldiektől kódul keserve
sen. A mi államférüaink tudják, hegy csak a 
zsidókat kell elsöpörni és akkor minden meg
valósul, míg Mussolini sem Komáit, sem a 
bajorokat, sem a spanyolokat nem főzte meg. 
sem ide nem indult, hogy Kiss Menyhértét 
a kultuszminiszteri, székbe ültesse, hanem 
Mussolini ugyanazt csinálja, mint a liberáli
sok, dolgoztatja a népét, megalkuszik ellen
feleivel, hogy egy tespesztö beké atmoszférá
jában rothassza a hősi fantáziát. IIa aztán 
most azt mondja, hogy ö nem antiszemita, 
ez csak természetes, hiszen én régen tudom, 
hogy ö tulajdonképen nem is Mussolini, ha
nem Moskovies, de ha Mussolini lenne, faj
olasz akkor se lenne, mo;t a nacionalista 
csak akkor hiteles, ha sváb. Ha keresztény, 
úgy álkercsztén.v Beniío, mert micsoda, ke
reszténység az, amely porladó századok szi
véből és a jövő leikéből fakadó kultúrát akar 
adni tömegeknek, amelyben a. napi munka 
után megpihennek, mint árnyas lak alatt az 
aratók. A mi Tűz ről pattant fáséi stáink a 
szépség, a sziliek, az örökkévaló művészet, a 
teremtő munka halálos elkms gei és már 
ezért sem lapulhatnak meg egy igazi olasz 
köpenyének a ráncai alatt. Micsoda, pokoli 
színjáték: eg.v héten ütik kupán őket diplo
máciai kártyaváruk összeomló tökfelsői. A! 
müncheni puccs, amelytől európai konilagrá- 
cióí várlak és az olasz fascizmus, amelybe 
úgy beleélték magukat, mintha. Mussolini 
direkt a „Szózat“-ot és „A Nép“-et tekintené 
félhivatalosának. Nem, ez már valóban több, 
amit egy fajvédő elbír: Mussolini pesti követő 
Hevesi főrabbit üdvözli. Végre is, mindennek 
vau hutára! A mi nevető izmainknak is. Es 
ezzel a diplomáciai jólértesültséggel, pszicho
lógiával, söutésfanléziiiv al, ábrándos nyaka- 
tekertséggel pályáztak a kormány ál véle 
lére, uj külpolitikai orientációm, gazdasági 
rekonstrukcióra. Ha a sors keserű szeszélyé
ből kormányra jutottak volna, nii'y fájdal
mak, megalázottságok szakadnak erre az or
szágra, amelyet kétségtelenül forrón és 
őszintén szereinek, a maguk szilajpistás, 
bolondistókos módja szerint. Egy, szerepel
tek, mint büszke sasok, vérszomjas vércsék 
és kiderült, hogy cinegék, gimplik, akik 
fütyülve mennek lépre. Miattunk írhatnak*  
beszélhetnek ezután, amit, akarnak. Soha 
többé nem bántjuk őket. Kedves, hóbortos, 
uuiy link —■ béke velünk.
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W>1 '4 st az ütt-ügyben
ügyészség vádirata

Tíz vásSSoftöja van a bünp&rB'aQk

Az uj Kössuih-párt 
e^ső népgyiílése

Seregélyes, december 2.

(A Reggel tudősitójúlól.) Szeptemberben 
múlt két esztendeje, hogy az /Nái/M-féle pa- 
nanuipör kipattant és a rendőrség Esküit La
jost és az ügybe belekevorődött tíz társát le
tartóztatta. Azóta valamennyien szabadlábra 
keáiíiek. Legtovább ült Esküit Lajos és kevés
sel előtte szabadult ki Tömör Angola. A biin- 
\é i pö rendtartás értelmében a „rabos“ iigy 
soronkivül intézendő el. Amikor azonban Es
küit Lajos kiszabadult, megszűnt a .,rabos“ 
jelleg és az iitry menete oly lassúvá vált, hogy 
némelyik szenvedő alanya a pörnek, több stir- 
gefő kérvényt adott be az ügyészséghez, de az 
Esküit-iigy mégsem mozdult (-lőre. Egy hónap
pal ezelőtt Esküit Lajos hírlapi nyilatkozata 
révén újra aktuálissá vált áz ügy. Miniszteri 
nyilatkozatok hangzottak el, hogy egész rövid 
idő kérdése és bíróság elé kerül a pör. Nem
régiben hírül adta, y/ Reggel, hogy dr. Moldo- 
ányi (léza királyi ügyész már dolgozik a;; 

Eskütt-ügy vádiraiáu. Most arról számolha
tunk be, hogy a referens ügyész elkészült mun- 
hájéval, megszerkiosztette a vádiratot. Néhány 
nappal ezelőtt elreft rália az egész ügyet 
Szlrachc <1 lisztén főügyésznek, aki jóváhagyta 
az előadó váílirall ervezetét.

Az Eskütt-ügy vádiratát egy-két napon be
lül sokszorosítják és át teszik az összes iratok

kal együtt a büntetőbírósághoz. Az ügyészség 
a vádirat benyújtásával markáns cáfolatát 
adta annak a fajvédő oldalról többször hangoz
tatott gyanúsításnak, amely szerint a rendőr
ség csak azért csinálta az egész Ulain-ügyet, 
hogy ezzel az Eskütt-ügyben nála levő bizal
mas aktákat megszerezze. Utóbb kiderült, hogy 
ilyen akták nincsenek is.

A Heggel értesülése szerint Esküit Lajos 
terhelt ellen az ügyészség több rendbeli 
megvesztegetés bűntettének a vádját emeli. 
Az ügy terheltjei még Tömör Angola ta
nárnő. Mongolé Lajos mérnök, dr Kened? 
György fatermelő, dr. Kencze József ügy
véd, dr. Landesinann József sertésbízomá- 
nyos, Forbat-Weisz Róbert I őzsdehizomá- 
uyos, Brezina Gyula hentes. Reuter Ferenc 
tisztviselő és Dentseh Lajosnó inugáuzónö. 
Valamennyi ellen a megvesztegetés hüii- 
tcttébvn mint bűnsegéd! bűnrészes ellen 

emel vádat az ügyészség.
A vizsgálóbíró e héten kikézbesiti az érde

keitek ellen a vádiratot. Kétségtelen, hogy a 
bírni eszességgel vádolt egyének kifogást ad
nak he és így a vádtanács elé kerül az iigy. 
ahol a kifogások fölött való tárgyalást csak a 
jövő év elején 1a ríják meg.

Bécs, december 2.
A szővei-cgi kancellári hivatalban ma del

elő?. tárgyalások folytak a z ipari alkalmazot
tak és a gifáriparosok közt még fönnálló cllou- 
iéiek kiküszöbölése érdekében. A tárgyalás meg
állapodással végző*lőtt,  amelynek értelmében a 
vállalkozók

a sztrájkból küfoi.vóan elboesálotí munká
sokat vpszaveszM. és a lezárt mozgalomban 
való résztvétel miatt minden megtorlásról 

bemondanak.
A sztrájkban cil öltött napokért járó munka 
bért elvi okokból nem fizethetik ki. A bécsi 
.páros:-7/ivet.ség vállalta azt. hogy a villamos 
.'■•ági osztály tagjaira befolyást gyakorol, hogy 
ezek mar a legközelebbi napokban alkalmazot
taiknak méltányos részfizetést vlvljanak ki. 
Azokban az üzív.nrkhen, amelyekben sztrájk 
volt, a munkát már

hétfőn, legkésőbb kedden reggel újra meg
kezdik.
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Még néhány napig a karácsonyi nagy torlódás 

beállta cíótf ken. i'iiiicöyn vásárolhatók a

SeíjEziwüSf?'? » íiüSéiía<£S6i5nSe<2fiSsé- 
gaik és Use;rá'C««M»y?a»í!i6sxek
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Rassay elmondja, hogy miért 
maradt a mentelmi bizottságban 
Sziláigyi kSji&FcntL kegy szortúaiS mScrpel" !éci6jrs nc»n szemeli támadás

eíSen
Ct Reggel t adósi tója tol-.) A nemzetgyűlés 

jövő hete. ;j jelekből ítélve, ugyanolyan izgal
mas lesz amilyen izgalmak közöli ez a hét he 
fejeződött. Az ellenzék párt közi ériekezlr.'rn 
kíván foglalkozni a mentelmi jog ügyében ho
zott döntéssel Az ismeretes Próno' ügyben 
bíjegjzctt iuterpellacióvaJ kapcsolatosan Nzí- 
lógyi Lajos a következőkéi mondotta. .4 Reggel 
murtkutá tsána k:

• Az interpelláció tarlaJinurol előre c.,ik annyi! kő 

toli cte';. hogy lelj esen obül.fir.i <• nk; abban vonat 
koztiftbtiu kívánok foglalkozni a kérdéM/ó. amely ronal- 

kozu^ban az. közérdekű cs amely vonatkozásban az ak

tuálissá váll. Sxmir'ljfí 16módosról sem > r>H. *r/>

tí.iHS és ili/f'smirc nem is ro/reA- SanhalA. Akik azt 
hiszik, hogy személyes jellegű tamadAst fogok intézni » 

korinányclnök ellen. ocoA csalniIfntnak r.\ nr is I6}jcncl 
rl c.rrl n . -'riiai nlAsrc.

\ parlamenti helyzetről Itassay Karoly a 
kö\etkezökei momluíta .í Reggel munkatársá
nak:

Arra nem é'zeiit magam bivulotlnuk. hog.v nz. ellen 
zéki kepvi-.i-;«.k taktika.i.i fölön kritikai gyakoroljak, leg

följebb c.-ak magámra nézve álbipitlialom meg, hogy 

/<• ni l'i, Ilim iih nhr liil.lil.iina!:. In 'in niniki'i a fnjr hí 
'■ i)inrl í’o’z o; » </<.> <,</ < h,u c>m- «?<' , <; úo v6?»> >'•
o \. or' t niffh II. fölhaczna llos-a in magam art.', ltogs 
ez! a v erwwrf-'' og; n ’llékkí rde-lien r-■»’.o|e:j>m«- >-gc 

cin v zt. tini.
! hrn l ih’l o/.’r t ntrn. Ilo'/H n h n.0.,,7,

loorrif): mrál icininidjiil. . Ibi igaz ím. .aiui. magam i< t-a i 
nalnto 111 ko.'K'xIalok. hu. v a Jelen viszony ok között 

n h'i'iiicl n:i jvn illv :'>ril:ni‘, ebből az. en v eletnée v > ni -z.' 
t-int nem az. ke -:kr i‘ . heg a meglevő őrhelyről d—zzir- 

falóik. 1 I'e ■'.i'tii :< •. b'Ur • r or/i. Inhi II ».■

I
$ ahol íix uruk termeszeiben

Olc'’jelöli- ével
»z. oiőnyö*  árak 

Pitim ok
a i«.go l < '.-ií.'íi ■ rn logo'1 mngrim akadálvoz! )f.;ii

/. .•■•H A*a, •Irss <ir;nfi. n k i k részben oufos \c.ro
bőg leplez* .... coliéból lztkt:káz.i>ból, i ■ ’i ■■ ,• . . ,ii.
i’circví , i‘l i • zi .ok ro‘ t'i vo.'u

— Am i a 'Jieugn Eleit, illoíi. magam -réazcröl ktzttettöl
fog’. :> I. fug'l.'un föl ez! n kérdö-t, hegv toohnikii nr-

In z.Ai pi-kr 1 n boriiéin■. nak nem z.ar ] >k okozni, de

F©3üSi’ raeb«SenMi
I

[a 30 ksrakítl
j móe v«. arnsijt a !<•:•■> esti M 
fi órákig is lüegtckinthctó Kj

íi Sxékécs»Áruhá£ az 
elökQS&séigQk bevásárdásii forrása!

I
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NE VEGYED 
kJ HERTZK&
Karácsonyi vásárunkon
lüo^zóvimkbői külön W% engedmény.

Rendkívül kedvező beváuárlási alkalom!

mi a in<M nőni iiózln
íf4 •vt a.?

sffiövefcet,

gusxtAv ÉS VICA 
F.etó FercjnK-r.i. is 
rákiéról s lcir:>ktdtiil

ÍI7 Ö'-SZCK f<” li <h női S7.fi 
vetekből, rubu-olyinekből,

ILipiSft-kSmfc 2® és BerSSnE-íáhr S

:ipökillöntcticss(ncl,
.,FAzi varrott» angol sziazl'-ni VI. Szoiidv n. wííwMkf j

és sí©c fehérnem^ek- 
beoi választék, Sesz&ib

©8cs& Aralckal
s

‘\.73LZhG'.' *Vz. ■- -f -VT-r 1A V*3hlMJf* 1 • sa. Wtt *

(A Reggel tudósit óiét étid d’öbbczer főnyi kö
zönség chili i út dételőíl íu.ríotta meg heszúino- 
lóját Cserig József, n kerülőt kép\isoló.ic, til.ii 
Rupcrt Rezső és Szakács Andor kísér'.le Se
regélyesre. Cseríy besz/unolója Imit sürgette a 
földreform végrehajtását és az ál talán m.. titkos 
választójog törvénybeiktatásúf, BirniÍH u koi- 
mtinv adópolitikáját is, majd Szakács Andor 
mondotI beszédei.

Rupcrt a politikai heh zenei fogJalkcuotl. 
Bár n jelszavak nyűge alól kezdtünk szabit 
ilulni mondotta -. a javulás álhuidósulása 
nem várható. Demokratikus alkotmanyos-sági.! 
kell bevetidczkediHi’tk: Köze.rdekti kormány,':si 
nem lehet c.sak o: úllalános, titkos r(il.asztój')g 
törrénybciJctatásáral, tiszta i’áJas-.tó~oi ,'d, 
uj nemzet gyűléssel clképzidni. \inig a kül
föld nincsen niegyöződve. hogy n ná
lunk uralmon levő kormányzat valóban a 
népben gyökeredzik, addig nem eúrkf:ló bizu 
lám irccnyunkbun. \r. országnak hgabibb ;r< 
erkölcsi integritása legyen ioljes. A m, i kor 
mányzat. amely a múlt sok bűnében ,
nem tud kiboidakozni az erkölcsi bajolhof 
Belső kor.szoliaáció erkölcsi téren — ettől iiigg 
anyagi (jetiink, helyes rcndczcse.

< AKPf. \TH I’ ► -uIt iv»’>7 I .

„Modern no c’mü 
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Rakov.-zky Is! úti élesluuitfi'. !l miniszterelnököt súlyos 
h.ct támadó íiyiluiKozHtura vonatkozóan kérdést intézi 
tünk

az egységes párt egyik vezető politikusához,
aki a következőket mondotta:

Kíeb®8sb®rg ksaíSaisazmínBsiter Ralcovsaky SsSviS^twaS vtó off?őr|a miatt 
csak kedden esi® uCasák

TaniSc-skOjiás a miniszterelnökségen. — Az ígazságiágj/mán^sxter 
nyilatkozata

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap délelőtt 
órák hosszat tartó tanácskozás folyt a minisz- 
terelnökwégeii. Gróf Rethlen István miniszter
elnök ugyanis

a csehekkel vu’ó függi kérdéseink sürgőn 
letárgyalása

miatt úgy döntött, hegy a kormány két tagja, 
Nagy Emil ig izságügyminiszter és Klcbels- 
berg Kunó gróf kultuszminiszter nyomban 
■utazzanak Prágába és ne várják be a genfi 
tanácskozások befejezésé!, A miniszterelnöknél 
tartott tanácskozáson ré ,z tvett Nagy igazság- 
ügyniinisziox’cn és Klcbelsberg kultuszmi uisz- 
fereri kívül,, a kiilügyminisztei’ium részéről 
Kánya Kálmán v e\r\\\\x \\W követ, meghatalma
zott miniszter és báró Wetistein János követ
ségei tanácsos. A Kegyel tudósítójának föltétle
nül megbízható információja szerint, a tanács
kozás folyamán behatóan megvitatták mind
azokat az irányelveket, amelyeket a kiküldött 
kél miniszter a prágai tanácskozások során 
követni fog. Az igazságiigyminiszter részére a 
legsúlyosabb kérdés, amelyben megegyezésre

kell jutnia a cseh kormánnyal,
az állampolgárság problémájával kapcso
latban fölmerült ellentétek kiküszöbölése.
A miniszterelnöknél folytatott tanácskozások 

után A Reggel munkatársának alkalma volt 
prágai utazásra vonatkozóan kérdést intézni 
Nagy Emil igazságiigyminiszierhez, aki a kö
vetkezőket mondotta:

- £íi ;ar/r »»a csfc elutazóin Prágába, a Iv föl utalandó 
l ti rnyálának sihnősedyérc való tekintettel. Távollétem, azt 
hiszem, egy hóiig lóg tartani, azcnlmn leb-jtzégea, hogy 
iontibb is. A kultusza) in Jsztri*  ur ctgfc kedden est", uta
zik utánam, mivel ő még löltélienvl nála- . Mai akár a 
nemzelfigUlisen fíakovszky István i.mte; efes interpellá
ciójára.

Déli EJ órakor megjelent a miniszter
elnöknél ('áss József népjóléti miniszter is, aki 
sziuTen résztvett a további tanácskozásban. 
Gróf Klebelsberg 2 óra tájban jött ie a mi
niszterelnöktől és feleségével együtt a kor
mányzóin..; ment át, akihez ebédre voltak hiva
talosak.

Reggel-nek a parlament zárt ülésén történtekről
Elmondja a miniszterelnökkel va ló összecsapás ái ia k lefo lyásá 1

— Rakovszky István nyilatkozatával szem
ben a vaió t. nyáHás leközlése föltétlenül a zárt 
illés titkosságának súlyosan kötelező szabályát 
sértené 'meg. ilyen körülmények között az a 
képviselő, aki a zárt ülésről nyilatkozatot ad 
ki, akkor, amikor a szabályokat megsérti, már 
föltétien előnybe is kerül, mert nyilatkozata, 
cáfolatlanul maiad, bármit mondjon is.

böszörményben
M víssőmajj vEüSki ruSpejy villásé 3

'A Heggel tudósi'6jától.) X nemzetgyűlés ozomcat dél- 
niani ülésén tudvalévőén •>»» képviselő aláírásával zárt 
ülést kérő ivet nőink at az elnöknek, aki a zárt ülést 
szenvedélyes vita után <1 is rendelte. A zárt ülésre az 
ellenzék egyes vezetőinek a vélemenyu t.ze.'iu*  azért volt 
szükség, mivel olyan kényes természetű kérdéseket akar
tak a nvnlilntl j:>g tneyst ; nek problémájával kap- 
< s ilatban lct'< oyatvi, amelyek nézetük szerint nem vihe
tők a nyilvuHor.MÍg óié. A zűrt ülésről a bajiénak »< 
parlamentben tar'írzkcdó képviselői semnuf sem tudtak 
meg, annál nagyobb töltüuést keltet; a kormány ctii lap
jának az n közlése, amely szerint Hakovtzlty István 
mintáitlietctlcu támadást intézett a zárt ülésen a minist- 
lerelHük cU< n. al. i ezt u támadást éles hangon, lülliábu- 
tudva i'tasitotla állítólag vissza.

Rakovszky litván,
akihez. A Heggel munkatársa ti zárt, ülésen lezajlói! ese
ményekről hozott közlésre vonatkozóan kérdést intézett, 
a következő nyilatkozatot te le előttünk:

— A „8 órai Ujsúg**-nak  az u híre, bogi' éti 
iiiiijósiGictcílen támadási intéztem volna a teg
napi zári ülés alkalmával gróf Bethlen István 
ellen, valótlan. A zár1 ülésben tartott beszédem, 
dacára annak, hogy föl villant lu’borodva azon 
csíny fölöít, hogy az, ellenzéket LIáin mentelmi 
ügyevei megtévesztették, ■ z összes jelenlevők 
ta.xuságfétele szerint a leiih’figadiabb és lég tár- 
giiilagasább volt. Az egész >eszédbcp a minist- 
lei eh .ökröt v>gy fényi- a őséről egy szó sem 
eseti, !’ inem kizárólag a mentelmi jog és annak

MEGKEZDŐDÖTT A
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fontossága körül forgott. Amikor beszédem be
fejezéséhez érkeztem és énpen az elnököt 
aposztrofáltam és egy Giadstone szavait 
idéztem, az angol soeaker szereplésének igen 
nagy közjogi fontosságáról, ami, amint nekem 
ellenzéki elvbarátaim mondották, a kormány
pártra is bizonyos benyomást tett, úgy látszik 
a beszéd hatásának gyöngít ősére minden ok 
nélkül a miniszterelnök megtámadott az ő indu
latos módján, hogy én az ellenzéket ugratom.

— Erre az egészen jogosul;1 lián cs ildomtalan 
támadásra — folytatta nyilatkozatát Rakovszky 
István —, én a miniszterelnök urnák nagyon 
erélyesen visszautasító választ adtam és őrá 
nézve igei' kínos dologra céloztam. Hogy ennek 
azután Szilágyi Lajos képviselőtársam igen ke
mény beszéde folyamán a miniszterelnök orrul 
kellemetlen következményei voltak, erről én 
valóban nem tehetek, mert s-mi nekem, sem 
Szilágyi Lajosnak eszünk ágában sem volt föl
említeni ezt a dolgot, ha a miniszterelnök ur 
az ő nyilatkozatával nem provokálja az, esetet.

-- Akinek idegei nincsenek és aki idegei fölött 
uralkodni nem tud, ne legyen politikus.

Hogy milyen valótlan a .,8 Órai Újság*'  
föntemlitctt beállítása, bizonyítja az is, hogy 
az egész beszéd folyamán a kormánypárt a 
legnagyobb csöndben és figyelemmel hallga
tott. Ha pedig én a miniszterelnököt személyé
ben támadtam volna, bizton nem viselkedett 
volna így a pártja. Ismétlem, az egész beszé
dem teoretikus fejtegetés volt minden személyi 
és egyéb él nélkül, mert az volt a célom, hogy 
azt a hibát, ami elkövettetett az áltál, hogy az 
ismeretes mentelmi indítvány azon része, 
amelyben mi a jövendő eshetőségeire nézve ga
ranciát láttunk, az utolsó órában a miniszter
elnök által elejtetett. Különben az összes utá
nam fölszólalt ellenzéki képviselők nekem-szol
gáltattak igazságot, mert valamennyien kon
statálták, hogy beszédem a. logtárgyilagosabb 
volt és egyedül a miniszterelnök idegzete so
dorta a vitát a viharba, különösen Szilágyi 
Lajos képviselőtársam beszéde alatt. Ez pedig 
ti Prónay-iigy roll. A miniszterelnök ugyanis 
a. Ház elolt annak idején kijelentette, hogy 
Prónuyt a katonai szolgálatból elbocsátják, 
Prónaynak azonban., amint mondják, egy leve
let és egyéb biztosítékokat adott volna, amely 
ezzel a Ház elölt tett nyilatkozattal ellentét
ben áll.ma. Különben ez az ügy éppen a minisz
terelnök ur viselkedést*  folytán Szilágyi Lajos 
által interpelláció tárgyává tetetik és a nagy 
nyílvánes.ág előtt, tisztázódik. Egyébként uta
lok Szilágyi Lajosnak az intcrpellációs könyvbe 
bejegyzett szövegére, amely mindennél többet 
mond.

Moson, december
(A Heggel tudósítójától.) 1'iihne Lóránt, n maífjar- 

óvári kerület kormánypárti jelöltje, vasárnup délután 
tartotta programbeszédét. Táu;og;>fására ideérkezett Ha- 
kov^kg Iván belügyminiszter és több egységesjiárti kép
viselő. Tgen nagy közönség előtt Kiihne után u belügy
miniszter szólt u választókhoz:

-- A kuruckodás ideje elmúlt! — mondotta. — 
Itt az ideje, hogy a magyarok egymásra talál
janak. A kormány hozzáfogott programja be
váltásához, mai)kához, küzdelemhez és lassan, 
lépési öl-lénésre igyekszik azt megvalósítani. 
Azt állítják rólunk, hogy mindezideig tűrtük a 
kilengéseket és csak most álltunk a sarkunkra. 
Ezt az állítást visszautasítom, mert a kormány 
mindig arra törekedett, hogy itt rend legyen é^ 
kilengések ne forduljanak elő. Nem tagadom, 
hogy van zsidókérdés, de ezt nem lehet elhirté
len kedve megoldani, meri a. gazdasági élet 
egész struktlíráját nem lehet rövid idő alatt 
megváltoztatni. Ha falu népével egészítjük ki 
a középosztályt és ;; középosztály nemcsak tiszt; 
viselői pályára íörek.-zlk, hanem gazdasági 
pályákra is, meg lesz oldva ez a kérdés is.

Hajdubömtírinéiiy, december 2. 
ncvii'l fi:cl6x>lójától.) Vasárnap déleiéit tartotta i-e- 

sz.j.'rol'ó:ll s:.>>j..iax Cu- 'óv. akit lekiserl uagyutáU 
S.rbó í’éldmivelésügyi miniszter is. Nagyatádi beszédéi 
beu kifejtette:

— Erős és stabil kormányzatra van szükség! 
Hiába támadták politikailag, most a becsületé
ben támadják, azt-- hiresztelik, hogy a minisz
teri tárcát meggazdagodásra használta föl. 
y.e bigyjenek az ugratásnak. A népnek csak 
annyi terhet kell viselnie, amennyi szüksé
ges. Akik nem akarnak engedelmeskedni az 
országinentő politikának, azokat bele kell 
kényszeríteni az engedelmességbe. Áldozatokat 
kell hoznia a népnek. Hu vannak az országban, 
akik akadályozzák a jöldbirtokreformot, azok
kal épp agy kell elbánni, mint akik nem akar
nak adót fizetni. Alindeu réteg kapja meg azt 
a jogot is. ami megilleti. A nemzetmentő mun
kából senkit sem szabad kizárni.

akarna eladása

bizománybn ós ninRHs nron 
vásárolok bármilyen műtár
gyakat, dísztárgyakat (1*or-

&
Ja*.;
cí Iliin, kép, szőnyeg, antik bu Forda rabokat, vitrin, eztteV
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Mátyen leszátlltraftt áraki
| K 38,000, 48,000, 58.000, 68.000
© ® ö; gyjKg) i-ggS) <5

(Lukacs Gyula) VII, Erzsébot-körut 
l.í. szám. Telefon: József 28- fi8.

Kizárólag saját műhelyemben készült I. osztályú kézzel varrott cipók
Az arak — ezer korouakbau

*180
200
220
220
220

Női lakk kivágott .................................................
Női antilop kivágott, szürke, barna, fekete . . .
Női antilop félcipő, szürke, barna, fekete . . . 
Női sárga és br.rna bagaria félcipő . .

c 1; ., NŐi lakk félcipő....................................
megálló; Külön mértékosztály 'W

Az árak — ezer koronákban
.................................. D82 
................................220 

240
220
220 

fiW' Külön mértékosztály

Férfi box félcipő ................................................. ...
Férfi box fűzős................................. .........................
Férfi fekete egész cipő, különböző színű betétekkel
Férfi lakk félcipő.......................................................
Férfi sárga és barna bagaria félcipő....................

Fényj.iésl é) forgalmi 
adót külön lülizümltom
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Egyszeri riporter
iíetényi fökapilánykelyelteti

(Levél a szerkesztőhöz.) Gondoltad 'Volna, 
hogy az a szökeszakállu, íiimlöhelycs, nevetős- 
kedves fiatalember, aki a régi, békebeli hajna
lokon. a Xcwyork-kávéház li i r laptud ősit o-aszta- 
lánál reggelin ágált, vitatkozott trombita- 
hangon és siette jött-ment a telefonok felé, ha 
kémény Híz vagy kocsmai verekedés roll éjfél
kor a kültelken: — gondoltad, volna, hogy ez a 
szimpatikus orrosdoktor, akii az ambíció a 
boneolóasztal és a betegek ágya -mellől vont el 
az éjjeli hírlapíró változatos pályájára: valaha 
főkapitány helyettes lesz fíudapcslen'i

Igaz, hogy az elmúlt évtizedekben az a szótás- 
‘mondás járta Pesten, hogy: jól meg van vetve 
az ágya annak, akinek Rákosi Jenő a barátja. 
Rákosi, .fenő fedezte föl a magyar irodalomnak 
Herc.zcg Ferencet és Bródy Sándort.. I)e új
ságja. mindett rovatára vigyázott, hogy c róná
tokhoz a legjelesebb tollakat és elméket meg
szerezze. Ez a magyar Kolumbusz Kristóf egész 
életében aj. ismeretlen szigeteit kereste a ma
gyar tehetségeknek, A politikai, -rovatban a fe
lejthetetlen Kcmcchey. a -műrészeteknél az 
uiólérhefetlen Matonyal Dezső, a sportoknál 
Kiss Gyula kapitány irtuk be nevükéi a ma
gyar hirlapirós történetébe Rákosi. Jenő föl
fedezése nyomán. Szinte természetes, hogy 
ennyi jeles tollforgulő magyar tehetség megta
lálása ulán a -rendőrségi, tudósítói se maradha
tott szürke, jelentéktelen, egyéniség Rákosi. 
'Jenő oldalán. Az orrosdoktor Hctcuyi Imr< 
szinte, az ismeretlenségből előlépve: rövid időn 
belül egyszerre nevezetessége lelt annak a haj
nali hiriupiró-lársaságnok. ahol nagyon is m.t g- 
gondolra osztogatják az elismerési.

Azt hiszem. hogy Hctényi. szüléiéit rendőr.
Amint a. régi francia regényekben a Leguoc 

uruk és más „ügynökök", okik fia tál kori, olvas
mányainkban a. romantikát jelentették: ugy 
húzódott mindig közelebb a rendőri regényes- 
ség felé a szőke doktor nr a hírlapírói asztal 
mellől. Szerzett detektív fölszerelést — nagy bo
tot és bör-macskanadrágol: az cici veszedelem
mel járó kültelki razziákon reggelig járt 
együtt a dcteklivekkel: bonyolult bűneseteknél 
nyomozott a, titokzatos lettesek után a. rend
őrség tudtán kivid: flegmatikusán rohan/ ki 
Óbudára, ha alt éjféihor valaki', leszúrnak: ~ 
ö volt a korán megelevenedett pesti figurája 
a Nick Vártereknek és a többi nevezetességek
nek, akiknek hőstetteit a füzetekből habzsolcu 
olvastuk, akiknek kedvéért később a. -moziban 
megfelejtkezlünk csinos szom s zednünkröl'. t 
nagy tűzvészeknél sötét éjszakán a parancsnok
ság leggyorsabb kocsijára kapaszkodott: nem 
ismert fáradtságot 'a nyomozásban, hu régi 
világbeli bankóhamisitók bukkanlak föl Res
ten: futamodott éjben, hóban, zivatarban, hogy 
lapját mindenről pontosan tudósíthassa. ,\a- 
•jyon fiatal, lelkes, izmos, bátor embernek kell 
annak h uni, aki a. riporteriről: névtelenségében 
is ily szokatlan ambícióval, kötelességén tat is 
iparkodik.

Nem csoda, hogy a rendőrség akkori -vezetői 
'észrevették a rendőrnek született hirluptudósi- 
tói. Meghívták a. detekti rfönök helyettesévé és 
Hetényi barátunk fájdalmas habozás ulán el
búcsúzott Rákosi. Jenőtől, a szerkesztőségi éj 
szukáktól, a zenc-honás Ncivyork-kávéházi haj
naloktól. Búcsút mondott a kis Sznobod óknak, 
a Kovács Nótáiknak. a Turjánoknál, a neveze
tes tudósítóknak, holott már a karban préposti 
rangban állott. Elment oda, ahová a szive 
■vonta: rendőr lett. — t-A, amint látod, nem ho
zott ránk szégyent, öreg iollnokokra: az uj pá
lyán sem.

Valamikor a legtöbb miniszter életrajzában 
azt olvashattuk, hogy fiatal korában hírlapíró 
coll. De ezenkívül is -minden iclcs férfin, aki 
valamire, -rilte ebben az országban: darab ideig 
megpróbál kozott az. újság írással. Helénái Imre 
ezeknek a régi jeles magyaroknak az utóda.

Krúdy Gyula,

Szabó József beszámolója. VaMtrnap dél
után 4 órakor, a régi képviselőbázhan tartotta 
S.sa&ó József, a déli kerület keresztény-szociá
lis nemzet gyűlési képviselője, beszámolóját. 
Alig 2—300 ernber ült a padokban és azok lég- 

nagyobb része is túlijaiul diákokból és öreg 
kn véné ni kék bői állott. A beszámolói' megjelent 
k-'pviselők közül elsőnek Griegcr Miklós szó 
lalt- föl:

. Azért vágjuk '■> voltam mindig kero/Jón.v ..'.uiíúIh 
mondott:.- meri b-.ttgéiiy csrdadliúl árui.izom <s á<

1 nd<im crezui a nyomor .in,lót. .I nini gn-.dasági ex poii 
icsimbcu tieiii bitóm cv. íga'i k< r'-xildn/r < >/ nn-g- 

„ipf.-oZjZUiisíif. A szór int demokrácia Hleu frázisokkal, Imii 
sós hcjeTt^-ival, üldözéssel, terrorral, inturnalussal nem 
Ínbet JvüzdcnP ó szódul izmus melegágya a kiálló nyo 
mór es must éu- i» iizt nmpduin, amit Hegel inondull, 
hogy stiiittcfsiik nifU " ngoniorl és ívcg /o<7 s.ihnii n 
Ktot-ialPmiis. A kormnüyjmk föl kell hagynia eddigi mdi 
Ilkájával és a becsületes szociális reformok utjárn kell 
lépnie.

A következő szónok Szabó József nemzetgyű
lési képviselő volt:

Mi azt a keresztény politikát akarjuk minden téren 
keresztül v mii, uuielyuck alapeszméje a szeretet. l.pp 
ezért </ l.cll pholodiumk minden eggeni akciót'il. Majd 
a Ihll-l'-n kormány adópolii ikájál támadta. anu i.i cl 
ini'.litja a dolgo-.ól.ill i's a l»,Ifidéi tis.ldlgf hi rég. 

r‘-.. í d-lendu dönti. Hibázik u kormány ubbau is tol? - 
lalfa . hogy erőszakkal, <•■ endörsziirminyal e> laktiká 
Zással próbálja. helyedéi óráról '"-ára megerősíteni. tizek 
kel az eszközökkel nzons.an csak szél-őségbe kergeti u 
népet.

Itália Csík József nemzet gyűl''-i képviselő, 
majd Roller István beszélt. Előbb a kiillöldi 
kölcsönnel foglalkozott. azditau igy folytatta:

A kormány semmit sem s-gilctf a drágaságon es 
léngkcdósc. abban ukiHII /••.'. bog.i mrudotiimboz 

juttatta a .ocialisla ki/>emelőt. ,Hi'e 'ag'ok a ke 
res.tény pártok ••g' u11 mii ködösének. de Juimbn tekintet 
ben tartsák meg fiigyeth'ii ‘ giikol. \ egiil a községi vá 
In s/la síikről azl mondotta, hogy II ,id<i/iex ' u a l.ci< 
teng goiilikonal. isinél ggle-ni kell.

Süket, telefonok szazai... iJ-ccd a szer
kesztőhöz.) \lnlirott józsefvárosi iclelojtejo 
lizelők. ügyvédek, orvosok. kereskeórO'. azzal 
I éréssel i'ordnluilk 1 tleggcl-\\vaioeíj ol'zcl 
lenül mindig bátran bclytáll i»özer<lei<íi j^’rde- 
sekben. llivja föl ;t kére kedeh ^iiigiii koi ifi/t^y • 
zui figyelmét a. sültei telefonó!: szöziora, antc*  
lyek kijavítására ediiig nem történ.' iut.ézke 
• lés. \ ekünk liiealásnn/.. ineslerségiiiik egyik, 
legfontosabb eszköze a. telefon, amelyévi horri
bilis pénzt, fizetünk és a nyolc nap előtti, ha- 
i ozás óta teljesen fi vagyunk, kapcsolva a for
galomból, még reménifünh sincs rá, hogy mi
hamarabb újra használhassuk kés. :il<'ác in kel. 
Végre is, mi nem nyárra és őszre vagyunk te- 
lefonelölizetok, de az egesz esztendőre, llaxa- 
zás. hójnvás lehel, zavarok oko/.oja. egy világ 
városban napokra, de nem hetekre, söl. amivel 
biztatnak, hónapokra. Hal nem tűrhetetlen, 
hogy minden második telt fon rossz Rudnpcs- 
len.' A Reggel nyilvánosságának erejétől vá 
rttnk segítséget, si.b. (Huszonhé.t aláírás foglal
kozással, viliiméi és leltfonszámmal.)

Diplomádat hírek. H i-tcck német követ nm e-te szí 
badságarul visszaerkez'-tt n. fin.Árusba és liolirm mer i.< 
mát átveszi a ímmet követség úgyduek intézését. 
Ilvi'il.sMin, sl íd-a bécsi kié ima < >ie Bu.l ipes're 
érkezett. < suppn néhány napig I irtozkodik Abigyarurs-a- 
gon azután ismét áliooiásticlver< umgy vi -zh.

Vágujbelyi HotTnmon X'ilmos meghalt. 
X'agu.ihelv i IlolTmunn Vilmos, az Intercontinen
talé szállitmányozási rl. alapítója, régebben a. 
HoiTinanu S. V. szmiiorlőnöko. vasárnap el 
hunyt Budapesten. Hoffmann \ ilinos Budapest 
közgazdasági éleiének kiváló Ingja, a budapesti 
társaságok kedveli *•  omélyisége volt. A leg
komolyabb magyar kereskedők közé tartozott, 
aki régét. \ ilágltiriivé. tette. Az liilereoitíiiien- 
Ittléii kívül számos ipari és bankérdekelíségc 
volt, így a, Le.vaiitc és Adria hajósiársaságok- 
nál. Egyike volt a legtöbb adót fizető polgá
roknak.

— Maxim Gorkij hiil.vos Imlrgen i'i ágába ••rki-z.ell. 
.1 Heggel »tnnl-nlái a ifleidi: Maxim tiorkii. •< birc-. 
orosz író l’rág.iiw erkozd.i. Gorkil fegko. >-l<>i-b i mól el 
bagyjn n i-vdi fővárosi. Iiogv .-ulyo liidd'.-ijii' egy ii 
<h ki orv fisbarut.iáv ni közelii .-se.

— Nemzeti Vag.vonmentő Vúaár (IX. I\.jnizs.s 
itten 2. szám) árverései mit de.lníáti 3 órakor 
kezdődnek és 22-ig minden nap délután folynak.

Készpénztíikéjd u leghizlo.abban e.- l<-gjyi edi hm 'ób 
l'vu gv umóh’söztdj heh i öloón utján a Kótli Ibink Hitel 
u'-zJ d' a, Budapesten, X’iltnc- <■ •i.-zcr íit 1 . Alapda i eve: 
PJOti.

Olcsó ruházati cikkek a Pt-rl-aruház karácsom I vá
sárán. Az erre vouulkozo árjegyzéke- hirdetés lapunl. mai 
t z.aiutibun ol rasijató.

— <’»u in ital palást és hócipő, sárcipőjavitúal 
vállal: I nió-cipőg.A ár. 1 tohány-nlra Ki.

olcsó

Estélyü cipók, brokát 
í’s uníflop íivíörtív.^cN- 
Jíétfek. — Kiihölai áw- 
dellek. — Vc*»;?-»s;ork.et  
amerikai hócipők.

Továbbá c y e s p á r
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£íi<fatSttSGflí he&tót&íe n 5, 71*6'3,

Jegyeik v&Hhatök,

te ím VVÜ—ásunk megkezdődött!
BQWMWtWHRWWjBiiiKV*:.!)  vw.:xr.’M-zm , v- vjai-n-x^um

SzöveteinK közismerten legelsorendü mi-
Hűségéről, páratlanul álló na^y választó" 
Kunkról, áraink példátlan olcsóságáról

a Icgttdvuriabahh kiszolgálásunk mellett győződhet, meg mindenki 
vételkényszer nélkül. Ex alkalomra össieálllftogt kivakro*  
7*1  ifllnk S>í? tAjjékoztatóst nyujtiRnak.

Karácsonyi ajándékul igen alkalmas ttlaidek (sálkendök), úti-, kocsi- és autó
takarók nagy választékban.
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- Le kel! számolni a kurzushriganfikkuí! 

Végre, nvgy c.-> fe'éxi szírnél, után, ismét egy 
véleményen vagyunk Friedrlch Pistával, Jobb 
későn, mint sóim' \’i c/, j<|ő alu1,i. amíg Pisi') 
ÖKs’/e-vissza. hadakozott és úgy litkolta múlt
ját, mini a szép asszonyok ballépéseikéi, biz
tosak vallunk benne, hogy Eriedrich egy szép 
napon azzal koszönt be, amivel egykori vezére. 
Lovászy Márton bucsiizoit hazájától: „Addig 
nem tesz rend, béke, boldogság amíg le, nem 
számolnak a kurzusbrigantikkal!" És a. neni- 
'/.(‘ígyiilés pénteki ülésén Eriedrich Pislából ki
lövi a régi temperamentum, elöntötte a nemes 
harag pírja és odadörögte Bethlennek-, hogy 
ország-világ halija: „r,e /,<>// számlálni a kurzus- 
briganlikkaH ,Kár. kár, kár vala Friedrich- 
ix'k ezt a leszámolást ily későre halasztani és 
nem ennek jóval elölte, már líMü-ben, jogforrás 
korában megindítani. A kiirzinbrigantik tud- 
ralevoe.n (ikkor, tenyésztőd!ck ki és azóta sza
porodtak cl, akar a pirosszemii, lap ifidé-; 4'ázi- 
nvulak. De azóta is alkalma volt, legutóbb a 
Tisza-pör ránézve oly emlékezetes aproposjá- 
bol kitűzni a leszámolás zászlaját, a. mi édes 
Pislánk azonban a zászlót, kitűzte ugyan néha, 
de, nyomban be is göngyölte és eltette a ]>ad- 
lasra. Kicsit, későn jölt. felnit meg- a hangja 
l'riedrich Istvánnak, ámbátor üsse a. kő a kiír- 
zusbriganíikat, a fő, hogy megjött a Fricdrich 
hangja. -Most mar csak azt szeretnénk meg
tudni, kiket, ért a kurzus vollaképoni atyja (az 
atya ugyan a római jog szerint sohasem bizo
nyos) kurzusbrigantik alatt.’ Azokat-e, akikkel 
most kezdt e meg dicséret re és tiszteletreméltó 
leszámolását a belügyminiszter, vagy azokra, 
akik a leszámolás körülhatárolt területén kívül 
állanak...

— 15 millió őrlőket lopott egy szobalány. A rendőrségen 
dr. Suiiiui/i Mlhdlyué Nagy János.utca. 13. szám nlutli 
n úgairzónó följrlontéHt tnP szohiilánya. Dudás l.'r.xébtl. 
■ Ib ii, hogy ur/uiny uapi ultiéi utdn i:, luiltái értékű ritíxt- 
io niit < több fíziltt evfictiköst ellofidtt és azutdy meg- 
s:<il;ölt. A Sziget i-ihdckl jvcsoport emberei Bik fal ván <•!- 
i'ogpik a tolvaj leányt, aki hasonló bűncselekményekért, 
mar volt büntetve. Ezt a lopást is beismerte. J.einrtóz- 
látták.

— Szamuely Tibor sógornője öngyilkos lett. 
A Lágymányosi-utca 20. számú ház 1. 
vasárnap reggel 
iák Szilágyi Irén 
nőt, aki jelenleg

Kern gyilkosságra való szövetkezéssel
hanem iíll
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készletével vádolja az ügyészségV*  '-JA M

tdi

a bombamerénylőket
Az ügyészség suSyosbiidta a reradifórség minősítéséé. — Ma délelőtt 

hsiíSgatjáBc ká az ügyészségen a bomfeamerénylő&et

emeletén 
ügyé bán fekve holtan talúl- 
32 éves volt fővárosi lanitó- 
az Immunitás gyógyszerára 

cégnél colt alkalmazásban. Szilágyi írén a nő
vére Szilágyi. Jolánnak, aki. tudvalevőleg szór- 
jel házasságot kötött Szamuely Tiborra!. X 
belőtt melleit két porcéi Ián tégelyt találtak, 
az egyikben leülepedett fehér por volt. Kétség
telenül öngyilkosságot követeti el. Levelet 
nem hagyott hátra. Csak a párnája alatt talál 
lak egy nyitott verses kötetet. A könyvet. Nagy 
Zoltán irta és elme: „Csend! Aranymadár."*  X 
verseskönyv egy a halálról szóló költemény
nél volt föllapozva. Irén már többször
követett el öngyilkossági kísérletet. Hozzátar
tozói szerint kedélybetegség miatt követte el 
tettét.

<

(A Reggel tudósítójától.) Pénleken este a 
rendőrség külön kocsikon álszálliloita a letar
tóztatott bombtvmerény löket az ügyészség fog
házába, ugyanakkor átküldték az ügyészségre 
a Koháry-utcai és a Reviczky-utcai bomba
merényletekre vonatkozó aktákat is. Az ügyész
ségi fogház igazgatója a letartóztatott terhel
tekéi a. fogház második, harmadik és negyedik 
emeletén levő különcellákhan helyezte el, úgy, 
hogy azok egyn^ással semmikéi) sem, érintkez
hetnek. A főkapitányság az italokhoz mellé
kelt kísérőlevélben a büntetőtörvénykönyvv 
288. szakaszára hivatkozott, mert Már ffy József 
es bombavető társainak bűncselekményét 
gyilkosságra, való szövetkezés bűntettének 
minősít élte, \ törvény maximális büntetésként 
2 őri börtönt ir elő erre a bűncselekményre.

Az ügyészségen dr. Dolowschiák. Mihály kir. 
ügyésznek osztották ki szombaton délben a 
honi hámorén y lök bűnügyét, hogy tegyen indít
ványt Márffy József bankhivatalnok. (Jhriasti 
István kőmiivespallér, Horváth-Halas József 
tisztviselő, Varga Lajos hivatalnok. Szász 
József. Varga Ferenc és Kiss Ferenc foglalko- 
zásnélküli egyének további fogvaíartása ügyé
ben. Az előadó ügyész szombaton délután tüze
lésen áttanulmányozta a bombamerényletek 
rendőrségi nyomozati iratait és vasárnap dél
előtt részletesen referált a főügyésznek indít
vány tervezetéről.

A Heggel értesülése szerint az ügyészség 
nem tette magáévá a rendőrségnek a. bomba- 
merényletekre vonatkozó minősítéséi. mellőzte 
a biinlelölörcényl.-önyv 288. szakaszára vonat
kozó utalást és ehelyett

a bombamerénylők cselekményét sokkal 
súlyosabban: gyilkosság bűntettének kísér

lete címén minősítette.
Jáunek a bűncselekménynek a törvényben előirt 
legkisebb büntetése 5 évi fegyház, amely azon
ban 15 évig is terjedhet. A vádhatóság állás
pontja ugyanis az, hogy a bombavetők a gyil
kosságra való szövetkezésnél már sokkal mesz- 
szebbre mentek, mert ckrazittal és más egyéb 
robbanószerrel megtöltött bombákat olyan he

lyeken helyezlek cl és gyújtottak, meg. ahol 
azoknak, fölrobbanása emberek életének kioltá
sát eredményezhette volna. Nem Alárffyékon 
múlott, hogy a halálos eredmény elmaradt, ez 
rjijtuk kívül eső okokból nem következett be. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a

bombamerénylők előre megfontolt szándék
kal embereket, sőt tömegeket akartak meg

ölni.
Ebhez képest az ügyészség indítványa ugv 

szól, hogy a rendőrség által letartóztatott 
hombamerénylőket a vizsgálóbíró gyilkosság 
kísérlete címén tartsa fogságban. Valamennyi 
vádlottra szól ez az indítvány, Varga Lajos 
kivételével, akinek .szabadlábra helyezését az 
ügyészség saját hatáskörében már elrendelte. 
Varga Lajossal szemben azért döntött így az 
ügyészség, mert reá vonatkozóan a rendőrség 
semmiféle jelentős adatot kinyomozni nem tu
dott, csak annyit, hogy Márffy megbízásából 
nár napon át. ckrazittal megtöltött csomagot 
tartott magánál, anélkül, hogy tudta volna 
mi van abban. A szabadlábra helyezést mind
azonáltal nem foganatosították, hanem az 
ügyészség úgy intézkedett, hogy Varga Lajost 
még vasárnap délután átkísérték a toJonc- 
házba, ahol közigazgatási utón járnak el el
lene. Ha szabadult is a bombamerénylet bűn
ügyéből, előéletére való tekintettel vagy rend
őri felügyelet alá helyezik, vagy internálják, 
mint a. társadalmi békére és a közrendre ve
szedelmes egyént, de mindenesetre, kitoloncol
ják a főváros területéről.

Az ügyészség indítványával együtt a, 
bombamerényletek aktáit vasárnap délben 
Sipler Jenő vizsgálóbíró elé juttatták, aki 
Márffy .Józsefet és letartóztatott bűntársait 
hétfőn délután hallgatja ki s ezt követően hir
deti ki előttük a letartóztatásra vonatkozó 
végzést.

Van a bombamerényletnek még egy letar
tóztatott terheltje. Nesz Károly, akit szomba
ton délelőtt a -Margit-körűti katonai fogházba 
kísértek, mert Nesz karpaszomány viselésére 
jogosult tényleges katona, akinek ügyét kü
lön bírálja el a katonai .bíróság.
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HSs kalapok
divatos formákban és minden színben:

Barkalapok ...................................................... 40 12O-O0O
Filzkalapok............................................................ as 3Ö‘°°9
Filxkut.-.pok ciiozitue.................................. 35 410.000
Bársony motfsílkalapoCt.................................... 15C.UOO K
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— Véres mulatság n kültelken. Az. elmúlt éjszaka han
gos mulatós folt a Csányő-ulca 8. szám 
/leli Emil vasöntő munkás minden ok 
kezdett Tóth János napszámossal, akit 
meg, hogy bekíséri, mert ö detektív. 
Tóthot az utcán és revolveréből négy 
amelyek közül egy Tóth János hasába 
vendégei a súlyosan sebesült ember 
amiro ilell menekülni kezdett és futás 
rést feli üldözői fele, 
számost 
Mimi a 
Hullt, a 
sikerült.

alatti kocsmában, 
nélkül civakodni 
azzal fouyetfctott 
Később megleste 

lövést adott le reá,
fúródott. A kocsma 
segitségóro siettek, 
közben még két lö- 

\ golyók Kulzmanii Gyula nap
bal combján találták és súlyosan megsebesítették.
ki t sebesültet a mentők a Mókusba szállították, 
lövöldöző álilétekIivet, csak hosszas hajsza után 
elfogni. A főkaptáu.v.súg l< tartóz.tatta.

— Max Linder — Bécsben. A Reggel bécsi 
tudósítója írja: Ma reggel érkezeit, meg ide az 
Őrient-exprcsszel Max Linder és ifjú felesége, 
hogy a Roiiacherben tervezeti vendégszereplését 
megkezdje. A pályaudvaron egész tömeg várta 
Maxot, aki a filmeken hordónagyságu bokrétá
val megy leátiynézőbe, aki annyiszor esik belő 
a fürdőkádba és annyiszor veszíti el csíkos és 
pepita nadrágjai 1. A nagy Max megjeleni a. 
vágón ajtajában, de fölemelt, kar állilotla meg 
már a légcső első fokán. Magnéziumfény villan, 
valaki odatolja a feleségét mellé, a fölvétel kész 
— ki lehel szállni. Még ti lépcsőkön állott, ami
kor már kérdéseim pergőtüzébe kerüli:

__ Hogy utazott, hogy tetszik fíécs, meddig 
marad itt?

Köszönöm kérdéséi, jól utaztam — felelto 
Linder ur —, örülök, hogy ujból Bécsben lehe
tek (egyszer már volt Bécsben). ,a nagy podgyá- 
szom kulcsát szerencsésen, Párisban felejtettem 
és nagyon szerelném, ha holnap délig nyu
godtan aludhatnék...

Ehhez az óhajához Maxi menyecske felesége 
is helyeslőleg bólintott, majd mosolyogva mimi

1 ll b-

a ketten beültek a rájuk várakozó automo
bilba, amely az Imperialba röpítette ökot. Re
mélem, Maxi, a párisi mozibálvány, jól fog 
aludni a bécsi Imperiálban is . . .

9 »

MIRE JÓK A

VIZEK?
,,M5RA“ glaubersós gyógyvíz 
MIRA“ keserüviz
Elhízottak, gyomor- és bélbetgek, 
in á j-, e p e k ő-, cukorbajosok és 
székrekedésben szenvedők kérdez
zék meg orvosukat

3. A „#aby“ gysrmek-keserüviz 
az egyetlen kellemes izü és biztos 
hatású gyermek-hashajtó!

Központi iroda:
Budapest V, Hold-utca 1. Telefon 117-03 
Vezérképviselő:
Pátria rt., IX. Mester-u. 53. Telefon: J. 6-31 
Főraktár:
Édeskuty L., V, Erzsébet-tér 8. Telefon 16-32

1. A
2. A

cég a jelen gazdasági viszonyoKtól Kény
szerítve tulnagy, több milliárdos áruratí- 
tárából, szokásos karácsonyi vásárja Kere
tében, hétröl-hótre váltakozó sorozatokban 
körülbelül SOOmilliőnyi «».eget 
kcftevő árumennyöségbetk szándéKo- 

tuladnk AzziH — természetesen olcsón 
e célra Kiválasztott KelméK első sorozata 

áll - Fó^fi^üvptekhől • angol származású öitönyKelméK. Rag.án- és télitíabátKelméK. Női divatKelmébből: Kabát-velouroK, Külön
féle d:vatos robe-mánteau KeiméK, pongyoloKeíméK, flanelleK, barchcteK sth. Selymedből: Crépe de CKine, Maroquin, Twill, 
Satin duchesse Mb. Az a t. hö’önaég. aa.fr d.stingvái és hozzáértsen neMCSSk 9Z OlCSÓ árkai), (ifi egyilttal 
3 ÍÖ & 5UtáF8y©SS3g©tB amidőn e ciKíiebbői vásáról, meg fogja találni a maga számítását,—

* ezt a cég jó léleKKcl garantáld. Az etaddSoK első sorozata mait hó 20-án vette Kezdetét,

aa.fr


1').’?. d,<>r 3.

— Aki 27 betörést beismert. Az utóbbi idő
ben számos betörés történt. különböző helyeken. 
A betörés módjáról következtetve az a nézet 
a lak uh. ki a rendőrségen, hogy az összes be
töréseket egv ember követte el. A Futó-cso
portbeli Halász Ferenc , deleld Ívnek izgalmas 
hajsza után sikerült kézrekeriteni a tettest 
Cserny Károbi 2(1 éves foglalkozásnélküli hír
hedt betörő személyében, akit a budapesti tör
vényszék többrendbeli bűncselekmény miatt 
körözött. A lakásán tartott házkutatás alkal
mával rengeteg ruhaneműt találtak, amely 
mind lopásból származott. Kihallgatása során 
27 rendbeli betörést ismert be. A rendőrség a 
veszedelmes betörői letartóztatta, 19 orgazdája 
ellen pedig megindította az eljárást.

— Expresszionista festmények kiállítása egy lőzsdeblzo- 
Hiányos irodájában. Az Erzsébet-körúttúl néhány lépés
nyire, a Wessolényi-utea 54. szám alatt, Areu»ia»n .4rpdd 
tőzsdebizományos irodájában a napokban a különféle 
részvények és egyéb tőzsdei papírok mellé ultra modern 
festmények és rajzok kerüllek, Érthető kivánesisággnl 
nyitottuk föl az iroda ajtajút, amelyre nagy betűkkel 
kiírták „Szabod bemenet'1. Az irodában két férti vitat
kozott. ó, nem az cxpresszionizmiisról, hanem egy egé
szen mindennapos ügyről, a tőzsde tanj/hasáfjdról. Be
lépésünkkel azonban hirtelen átcsaptak a művészet biro
dalmára.

A kiállított képek legnagyobb része akvare] és pasztell, 
olajfestményt keveset láttunk. Neumann ur a következők
ben jellemezte akcióját:

— Tudom, hogy nehéz fába vágtam a fejszémet — 
kezdte Neumann. — A kiállítási a berlini „Dér Sturm"- 
mnl rendezem és állandó jellegű lesz. Mi, ellentétben az 
impresszionistákkal, nem a fölülctes külső benyomásokat 
rögzítjük meg, hanem a sokkal mélyebb, belülről kitörő 
é rzéseket... A kiállított festők közül különösen (hanoi, 
Kokoska, Glei.es, Marcenxis, Pée.:l, Mohain, Nana és a 
két Pesten élő, Scheiber és Kádár, müvei után mutatko
zik elénk kereslet. Az eredeti festmények árai IIIO.OIiO 
koronától egészen a milliókig váltakoznak, líeprodnkeiók 
már hmm koronától kezdve kaphatók és ezekből adtuk el 
eddig a legtöbbel. Németországban Horieort. H’atden már 
többszörös milliárdos <■- ezt :< nagy vagyoni a modern 
művészetből szerezte. Természetesen a milliárdok magyar 
pénzben értendők, német márkában ugyanis minden em
ber milliárdos...

A legeredetibb kép egy külföldi „festőművész" alko
tása. .Megpróbálom leírni. Különböző színfoltokkal /árki
tól l papír, középen e<m 10 pfennif/es német papírpénz 
volt ráragax'.lra ... slast. Ez bizony nem nagyon éri 
meg a 2i)0.0ih) körönét, hisz a mai árfolyammal ezért a 
pénzért nem egy, hanem egész hajórakomány -Itt pfenni
gest kaphatunk... .Még c-ak arra vagyunk kiváne-dak, 
mi történne, hu valaki összecserélné a képek címet jelző 
cédulákat? — Semmi.

— Házasság. Kainjonkaí ifj. S:e>n:ö it<-.-ií gazdálkodó, 
tart, hadnagy e hó I én laiaotta esküvője: a Szent 
Domonkos-rend Thököly-ul i tr'mpjomahan Káinná,) .-tfinex-

Kőnyay Elemérnek, !<l v? n/<>.•,:'Imi <■-. I taz 
Vállalat Itt. .Máv. menet jegyiroda főtitkárának, Irány, 
val. Az eskelósi szertartást liadalíl: llt i talon Domonkos
rendi plébános végezte, aki magasszarnynlásu, szép be
széddel zarla be az. egyházi eskelést. Az orgona kíséret el 
Kerpcl’i Jenő gordonkaművész látta <-‘l nemes ii-űvözi 
játékával. 'J’anuk voltak: Kanijonkai Szem.ö Gyula ny. 
főispán és (lapp Gusztáv tábornok.

aRegs v&ami

Apponyi Albert gróf párisi nyilatkozata —
Paris, december 2.

(Havas.) Az „Eclio de Paris**  interjút közöl 
gróf Apponyi Albertiéi, aki kijelentette,, hogy 
csak azért ni azott Spanyolországba, hogy Zita 
volt királyné előtt hódolatát kifejezze.

A királyné kizáróan gyermekei nevelésé
nek szenteli magát és nem foglalkozik sem

— Aázsonyi Vilmos beteg. Dr. Vázsonyi Vilmos nemzet
gyűlési képviselő a napokban meghűlt és noha kíméletre 
volt szüksége, nap-mip után megjelent a parlamentben. 
Vasárnap orvosi tanácsra mégis lefeküdt, hogy könnyebb 
természetű i'illuenzújút minél gyorsabban kiheverje.

— Daudct képviselő anarchista fiát meg
ölték. Parisból jelentik: Az „Adieu Franchise* ’ 
jelentése szerint Daudct rojalislu képviselő 17 
eves íia. Fiilöp, aki kalandos vágyból sáriin és 
hosszabb időre elhagyta atyja házát, az elmúlt 
héten titokzatos körülmények közölt meghall. 
Daudet Fiilöp anarchista elveket vallott. Az 
elmúlt héten egy fiatalembert autótaxibaii lőtt 
sebbel találtak és beszállították a. kórházba, 
ahol a rendőrség a halál okául öngyilkosságot 
állapított meg. Daudct León, akit húrom nap
pal eltávozott fiúnak sorsa, aggasztott, a kór
házba ment és a halottban fölismerte /iát. 
Eleinte azt. hitit. hogy öngyilkosságról van 
sz.ó, később azonban észrevette, hogy a holl- 
test ruhájában nem volt semmiféle igazoló 
irás. Hz inditolta arra, hogy gyilkosság minit 
legyen följelentést ismeretlen tettesek ellen.

I*.  Ahrahám Dczmö cikke a külföldi kölcsönről. A 
.Magyar .Xcm.clfiozda" vasárnapi száma hosszabb érle
li ezé: 1 közöl I*.  Ahrahám Dezső tollából a külföldi köl
csönről. A cikk, amint már megálliapithntó, pénzügyi 
körökben fölliinésf. kuliéit tartalmával és tendenciájáról 
alighanetp politikai körökben is sokat fogunk be;.'.élni. 
J’. Ahrahám értekezésében nem helyesli a külföldi kök : ön 
fölvételét, félti a kölVsönföltétclektől az ország függőt 
lom-égét és önrendelkezési jogát és azt indítványozza, 
hogy pé rziigyi politikánk gyökeres reformjával, gazda
sági politikánk és külpolitikái orienlnciónk megváltoz
tatásává) l eli azokat az. eredményekéi keresni, amelyeket 
a külföldi kölcsönnel vélnek elérni.

valamint dió.ilara'-zóli iizrnick részére, t .váhlii piinm porosz 
kőszén nyílt fuvarokban azonnali száilitásia hntós&gí .írón 

kapható a.

.Vulkán’ Szénkereskedelmi Részvénytársaságnál fi
Budapest, V„ Személynök-uica JH. Telefon i ..l os!■ ii ——■■■wiiwwa—m >■«■■■ i ■-w rw

Különös figyelmet érdemel a Nemzeti Nagy Áruház, 
nagy karácsonyi occasió hirdetése. A cég azonkívül hogy 
gazdag választékot nyii.it. kivételes olcsó arakat i álhipi- 
lott meg a karácsony előtti hetekre.
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Áruházunk »© éves alkalmával3

női köpeny, 
l.élikabatszö- 
árusUjulk, 
fonál lásunk 
is kifejezést

és rendk.K?íüii árlesz&iSitás keretében nagy mennyiségű 
kosztüm, ruha- és aljkelnie, valamint' leríiöltöny, ragián- és 
vetmaradékokat a wapii árnál 25—3O°/o«kaB 
hogy 1. vevőink iránt érzett hálánknak több mint félszázados 
alatt megnyilvánuló bizalmáért és ragaszkodásáért ily módon 
adjunk. Nem hangzatos hirdetési manőverek, hanem cégünk lisztes 
múltja a garancia, hogy miiiutlenEcoB*  a l'Dgjahfoat a Begioicsóbhan 
adjuk, melyről, mielőtt bárhol vásárolna, udvarias előzékenységünket 

igénybe véve, győződjék meg

JVemzeí JTuftaftdz
Ráftócxi-mt 7t Pannónia szálló mellett

' />,z
* jAI . $

politikai kombinációval, sem pedig azzal a 
gondolattal, hogy újra férjhez megy.

Az interjú során gróf Apponyi Albert még ki
fejtette, hogy a monarchista kérdés Magyar
országon most ny "gróponton van és senki sem 
gondol ennek a nyugalomnak megzavarására. 
Magyarország ideiglenesen rendezell viszongok 
közöl! él, amelyeket most nem szabad 'megboly
gatni.
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nagy tápérték, 
gyors súlygyarapodás. 

ez eksfíjázott szervezet felfrissítése.
Passaoea Gyógyszervegyészeti RT.
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Eredvli csomafiohixban kopható 
Tea- és ktivénagtyiit*uhú»:  

Vámos Gyula
Umiopist 17. Teréz l.örnt 7. Telelőn !5- 17

’^OCAWTOROK
PénzsxekrévByek »<0ZHIRSr.H és TÁRSA 

Budapest V. Alkotmány ntoa 19. w.
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♦♦♦♦♦♦♦♦
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.Í92.'J december 3. aReggfa 7
Mussolim |.f, a numerus clausus. A zsidó 

hitközség (liKzleriii(d)(m tartotta ma. délután 
kuz.y.viiC..ct és l‘ec>i. Simon főrabbi 30 éves 
.lubileiim.L alkalinabol ünnepi ülését az Orszá
gos Krach la piák. Segi főbizottság. Fábián Béla 
nemzelgyulesi képviselő szólalt föl elsőnek, 
kijeleitlefív, Imgy a magyar zsidóság mm haj
landó vissza)erm a gettóba. .1 gerinc - mon
dotta - ama arra, való, hogy meghajoljon, el
törhet, de soha meg nem hajolhat. Eahiáij nagv- 
bafasu bozrde után beszámoltak arról, hogy 

*'■ Wr"i nvru.N flausus miatt külföldre,
>iő/o<o// diák vett(: tgenvbe a bizottság anyagi 
.M'gHseget. es hogy több mint 1(10 diák végezte
be. írni:' kolloidon tanulmányait. Ezután S'«a-
bf. /csi. hajas szerkesztő beszélt: Európában
lonu (I'olcii szenvedésnek voltak kitéve a. Ma- 
nyit! oi szagról kimetiekiilt hallgatók. Csak egg 
,,r' '"''"T ' Olaszország, amely szívesen látta
a !■ >nldozo./ magyar diákokat. Mussolini olasz 
iBJiiiszterelimkro (|>ercckig tartó taps) és az 
olasz kuiliiszminiszterre hálával gondol a ma-

ar zsmosag. Ezután Szabolcsi fölolvasta Cos- 
.r buti;! jicsl i olasz követ leve! *t,  anielvot
it< vési lorahbihoz intézett és többek között (‘ze
ke! írja: „Örömmel Jelentem ki, mert én is igaz 
híve vagyok egyházamnak és mert buzgó kato
likus vagyok, hogy mindenki vaUásád tisztelem 
t < minden vallás előtt meghajtok." A levél föl- 
oiy.tsása után percekig tartó taps zugolt föl, 
maja ttevest Simon mondott meghatódéit kö
szörűdet. az ünneplésért.

— Ninehcnck u.l magyar gyorsirót<d'cf.,cget<.
H•;<.)síi(>/.- ló (isngu vmárnap d'dbeu 
’d‘ 1 •'( Kére■ I i, Imi es Iparkamara di.sr.l
Ivei) Lóránt Mlliál.ii hirjnpiró tartott előadást. 
lio/.\ majd min tel jenen megszűnt az uj 
gráf ns tehetségek jelentkezése. A gyorsírás két 
j-vohb alkalmazási területen, a parlamentben és i 
nil i ;ik a régi, bevált gyorsirógárda dolgozik. A 
I"’ liihik < gv' rS Iniiieu a ggarsirá:: nagy 
l:i" ’ii.li: jelentőségéi hun golyóztuk. Téglás 
tör

I

A Gyakorié, 
tarto'tu fólol. isó 

íter neb-'u, ame- 
Kiemelte, 

magyar szteno- 
leg'ia- 
8tl jtó- 
utánn 
•.'/ és 
tt dr.

a
■:ik a reg;, bevált gyorsirógárda dolgozik. Az

< ex rh-lniiien a ggarsirá:: nagy 
jelentőségéi liangsiilgozluk. Téglás i,é

. i ív ki bíró a Zalaiu'gyében fölfedezett r<-'ri magyar 
ii'!- • in I' L •:<!•»'. I tarlotl ebiada.’.

I ■ - • .
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Ve'ourkchlKK tiszta n^apju ................
la kazúnkelnie. tiszta gyapjú ..... 
(' Jííos és kockás kelnie............. ..
Férfi öltöny kelmék, :u» cm. széles . , 
.!páll SC1 Vem, miiidmi sziliben, 85cm. sz 

iíorgolí iríkósel.veni, iso cm. széles 
! ’tl.ni’lársony, mimlen sziliben .... 
Szálén kábái bélés, virágos.............
Flanel!, krcton és mosót ■alán . 
Flanell, gyönyöre mintákban ...................
Vászon és sifi'on, J>» minőség . . 
Angin, kitűnő minőség .................................

Tö i Iközíí, konyhatörlö.............
Frotiör törülköző, i« minőség .... 
Férfi rayeiliO’, tél külön gallérral . . , 

Férfi- és női zsebkendők...........
Selyem zsebkendő minden szinimn . , 
.Nyakkendő, selyem és horgolt . 
Női nappali ingek hímz -it v. uzsur 
Női nadrág, lom/eti, in iiuuő.ég ....

Magadéin
©’csíi árban

sr.vco

1S.770 
< .750 
ae.’ioa

2 .. 0
1 ’.ÍISO

•s . )
7.070
9.410 
(F.490

13.870
22.500

2.200
4.250
S.200

14.100
13.870

í!■

l

n.’-
1 er 
továbbképző,

— A Gutmano .1. és Tsa cég (Rákóczi uf 16) télikéből iái, 
raglúnjni, öltönyei a ‘gelcgansnbbak. Szőrmebnndai, bőr- 
bckccsei ős koe’i:silóim. nyai szintén a legjobbak.

sUiöpőr, GUSÍv''•r.,::»S‘“1
Pottcnblller-Mtca 46. j
_     -   o Jt <

| L

• -wtj *■« r*--.mn»vB.«t >*» yiic iw^''
ifink kezdőknek, haladóknak. Magánórák. 
. • di nyelvoktatás, fordítások. Lipótvárosi
l'-.lk MiK a-uteu 13. Telefon 11(5 • !U>.
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Aíapittatott 1900Címre tessék figyelni«

ALMP. 1885

Oollárcsafás mistt az
kisvárdai fiókjának vezetőjét

60© dollárt csaltak ki egy kereskedőtől. — TeííaőSííTsa áradra
ssttkött

(A Reggel tudósilójától.) 
„Magyar Távirati Iroda" 
a vezetője, néhány héttel

Dr. Mónus Ernő, a 
kisvárdai fiókjának 
ezelőtt találkozott

régi ismerősével, Krcmyánszky József egye 
férni hallgatóval. Mónus elmondotta neki, hogy
most Kisvárrlán él, ahol az „M. T. T.“ tőzsdei 
jelentéseit, a korona napi kurzusát s más egyél) 
közgazdasági híreket továbbit a kereskedők
nek. Elmondotta. hogy Kisvárdán, ahol sok a 
zsidó, mennyire félnek tőle, mert tudják, hogy 
ébredő. Aztán arról kezdtek beszélgetni, hogyan 
lehetne a. kisvárdai zsidóktól könnyűszerrel 
pénzt keresni? Krcmpáuszky .József ajánlotta:

— Nézd csuk, Ernő, olt Kisvárdán mindenkinek van 
dollárja. Beugratjuk u pulikat. ElliiCotjiik velük, hogy 
megvesszük a valu'át fölük és meglógunk a dohánnyal, 
röljcbmtófit ugy sem mernek tenni. Először azért, 'mert 
tudják, hogy a valutakereskedő': liltolt dolog és azután 
netn merik följelenteni ezt ez embert, aki Kiscdrdán 
megkezdte az ébre.dösxerrszkodért.

l'g.v Játszik, részletes orogramot dolgoztak 
ki. I)r. Mónus egy nap jókedvűen sietett végig’ 
a kisvárdai főutcán. Kezében föltűnően egy 
budapesti sürgönyt vitt. A véletlen útjába ve
tette egyik ismcrősé't, Kiéin S 'ndor kereskedőt.

— Nézze, Kicin tir — mondotta —, épp most kaptam ezt
a sürgönyt.; Ilatszáz dollárra van szükségem. Küldj azon
nal, legjobban átveszem. f'ekényi László.

Mónus elmagyarázta, hogy keresni lehet a 
dőliáriizleten. Baráija 
bizható ember. E’i 
vette a dollárt Kun 
várijai kereskedőtől 

el ma gy arázta, h ogy
, Eekenyi, teljesen meg

ró Klem Sándor külesön- 
Menyhétt ugyancsak kis
ós Budapestre utazott,

n.vost Az 
több 
éves

Keresnek egy 
elmeit napokban <u 

följelentés éiAezett Gyenes Sándor 
ma-’..tniiivataluok, L’oUenbilktr uíeu 

á11 i tóin gos t őzsdebizományos

megbízóinak.

sikkasz tó tőzsdehizomá- 
fökapi íá.ny.ságva 

érkezett G nemes Sándor ‘29 
. ... 68. 

szám alatti állítólagos tőzsdebizományos ellen, 
aki a kosztpéuziizletekre fölvett pénzzel nem 
számolt el megbízóinak. Az első följelentést 
Dajl.ories József Kecskeméti-utca 5. szám 
alatti tőzsdebizományos tette, akinek UO,000.000 
korona értékű papírja van Gyenes leiétjében. 
A rendőri nyomozás megindult és megállapí
totta, hogy Gyenes Sándor eltűnt a fővárosból; 
mindi n valószínűség szerint Becsben tartózko
dik. A Mnnkársi-detektivesoport ebben az ügy
ben tovább nyomoz és Gyenes kézrekeritése 
érdekében megkereste a bécsi rendőrséget.

Szétosztják a király ráckevei uradalmát. A királyi 
csnlad ráckevei uradalma az októberi forradalom óta 
külön magyar kezelés alá került, mert, ekkor szétválasz
tották u csehországi és ausztriai császári birtokoktól. Ezt 
a ráckevei uradalmat még 1765-ben alapitólta '.Mária 
Terézia és az alapítási okirat szerint a 45.00(1 holdas bir
tokot mindenkor a császár és király kapta tulajdonul, 
olyan i.ie"hngyássul, hogy annak jövedelmét maga élvez
heti, de belátása szerint ,.a jövedelemből juttathat a 
császári és kliálui négy törzs srái.'ára". Az októberi for
radalom kezdetén a ráckevei uradalmat zárlat alá vet
ték és a zárlati bíróság ma a főudvarnagyl bíróság. Az 
uradalom Ráckeve halárától Kiskunszentmiklós határáig 
húzódik el, körülötte van Izsák. Orgnvánu, Kerekegy
háza, Laehiiza, Pereg és azután fölhiizódik egészen Csepel 
szigetig. Most szedik szét ezt a nagy birtokot egyrészt 
a — csépel szigeti kereskedni mi kikötő céljaira. Az itt 
follm-.ználl terület egyébként a legértékesebb parcellája 
az uradalomnak, amelyet kisajál ités utján vettek igénybe. 
A többi részét, megváltási eljárás alá vonták és a körü
lötte fekvő falvak lakosai igényeltek belőle kisebb- 
nngyobb területeket. / Földbirtokrendezö Hiróság már 
számos igénylőnek juttatott, a birtokból és a többi igéén 
kielégítése must van folyamodban. Az. uradalmat eziiló 
szerint Kelten borii Gyula kirendelt zárgondnok és gazda
sági tanácsos gondozza, 
főudvarnagyi 
mint zárlati 
lent éktelen a 
kiküldőt! <<■ a 
földioénylökkel és jelölik ki számukra a különböző nagy
ságú parcellákul.

I | angol, francia, német, olasz, orosz., román, spanyol, 
( ( »» .... -- * - • - I... . -I.'li, • • . » 1 - I*  .. 1 •< r 1 • ** 1/ B , «B I • V! • I l'.M I tS <1 1*  ' 1 1-’

.' skedi I 'ii i

I

aki a birtokok jövedelméről a 
felnit IVolfféknak számol cl, 

.1: uradalonmak egyébként jc- 
.1 Földbirtokrendező llirósda

bíróságnak 
bíróságnak.
Jövedelme.

helyszíni n föl ylallink most tárgyalásokat a

Az élet nehéz kihddmében 
erőhöz, elírná1 liíahoz; yegit az Ovomaltine.

pénzért.a

hogy dr. Mónus Ernő barátjával, az állítólagos 
Eekenyi Lászlóval találkozzon. Megtalálta az 
állítólagos Fckényjl.
Kiéin
sen körülbelül 2(1 milliót, az 
együtt. Ezután együtt elmentek az 
utca I. számn ház kapujáig, ahol 
megállította Kleint;

— Adja ide a dói lóri. Fölszaladok 
Várjon egy percig.

Az Egyetem-utca I. szánni ház 
ház. Kiéin Sándor egész délután várt 
elölt, de a. fiatal ember nem 
: ét-ér-beesve vonatra. *<1(

Néhány nap múlva
Menyhért

följelentést tettek

. Megegyeztek abban, hogy 
dolláronként 32.000 koronát' kap. ö.sszc~ 

körülbelül 20 milliót, az útiköltséggel 
Egyetem- 

Fekényi

átjáró 
a kapu 

jött vissza. Erre 
es haza utazott.

Kiéin Sándor és ,Kun

6®í5 dollár
miatt

ismeretlen tettes ellen a. budapesti főkapitány
ságon. A rendőrség nyomozni kezdett 
pesti detektívek utaztak Kisvárdára. 
nus eleinte semmiről sem akart ludtii, 
tagadott. De ekkor a detektívek ef 
faluba utaztak vele, ahol e

ellc-pá9.

és bttda- 
Dr. Mó- 
mindent 

•y közeli 
gy ismerősénél

megtaláltak 308 dollárt.
ív empánszkyt azonban hiába keresték. Mitnőtt 
a rendőrség elfoghatta volna, átlépte a határt 
és .'agyváradra szökött. Dr. Mónust,aki a bizo
nyítékok súlya alatt végül megtört és vallott, a 
főkapitányságon vasárnap délben letartóz
tatták.

*$ CX* 1

Az IJlain-ügy a táblán. Ismeretes, hogy a 
vádtanácsa az UJain-ielo 

t»v minahárnm szereplőjének további 
rendelte el. liláin Ferenc, Bob illa 
Széniére fíéla terheltek ti vádta-’ 
ellen fölfolyamodást jelentettek 

királyi ítélőtábla elé ke- 
vádtanács előtt védője

b ű n tét őtö rvé n y s zó k 
pucesügy 
fogva artáeé' 
Titusz és dr. 
náes végzése 
be s igy az iratok a 
riiltek. Bobitla 'l’iiusz a 
utján óvadék mellett, való szabadlábra helyezé
sét is kérte, még pedig ugy, hogy nem ajánlott 
föl meghatározott összegű óvadékot, hanem a 
vádtanács tetszésére bízta, az összeg nagyságá
nak megállópitását. Do a vádtanács ezt a 
relmet is elutasította és kimondta, 
semmiféle összegű óvadék melleit sem 
gedhető ki liobula, akinek tudvalevőleg 
apósa sokszoros milliárdos 
Ezért Bobitla külön fölfolyamodást 
tett he. Az Ítélőtáblán dr. Dogról 
lós táblai tanácselnök elnöklésével e ítél 
foglalkoznak Elainék föl folyamodásával, 
tábla is a további fogvatartás mellett 
ugy az iratok visszakerülnek az ügyész 
ahol dr. Mészner Tivadar királyi ügyész soron- 
kivűl elkészíti Elainók ellen a vádiratot.

— 12 tiarat) Árion angol fogkrém — 1 dollár
ral.F?->) 
F f& /

ke
li ogy 

en- 
az 

Amerikában, 
jelen- 
197t- 

e lején 
.1 I <t <1 
('önt, 

;ségre,

7J.^.

“‘Sn

kap ininncii vevő

aki szükségletét a

Belvárosi Maradék Áruház- 
bán. IV. kér., Sütő utca 1 (Deiik téri isi <>la. tói let) 
szerzi be iiz alant fölsorolt OReasio-ctteticé.C.'öl t 
Greniulin, 112 cm. széles............  7.58'5
Kreppok, francia........................... 7.8011
Flanel és barehet........................... 8.300
Virágos francia szatén............... 12.500
Delén ruhára és pongyolára . . 9.800
Tiszta selyem kabátbélés .... 35.000 
Gyapjúszövet................................... 35.000
Velourszövetek, kabátra............ 57.500
l,’éríiruhaszö\ etek............................. 58.0011
Manu vólBontók * r(;l’O <le <‘hinc. (ioorgetto, 
Hddy ValaoZlvK Mnrncain és hélésscly niekbcn

cipészRiesíer, W, Terez-Iwut 26, Otttefi-nwzgó ureM

K 
K 
K 
K 
K
K
K 
K 
K
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Megint eltörték egy futballista lábát
Botrány egy futballmeccsen 

A bírót Szövéssel fenyegették meg
(A Reggel tudósítójától.) A vasárnpi futball

mérkőzések közül a legizgalrnasabbnak az 
ySC—MAC-mcccs ígérkezett, A két nagymultu 
egyesület valamikor jobb napokat látott. Most 
a második. osztály keserű kenyerét eszik és 
mi mién törekvésük az, hogy újból visszakerül
jenek « dicsőséget és dús anyagi javakat je
lentő első osztályba. Fej fej mellett küzdenek 
az elsőségért már egy féd esztendeje. Sorozatos 
győzelmek után a bajnoki sorsolás rendje sze
rint vasárnap kerültek egymással szembe a 
nagy ellenfelek. A küzdelem színhelye az at
léták ’Alargit-szigeti pályáján volt. A kék-sár; 
gák rajongói erősen bíztak az ,otthon*'  játszó 
MAC-ban, de nagy volt a meglepetésük, ami
kor a Nemzeti Sport Club legénységének pom
pás játékát látták. Az atléták kapuja heves 
ostrom alatt állott, és bár a válogatott Fehér 
védte azt. mégis négyizbeu akadt meg a labda 
a hálójában, pedig 4 hónai) alatt mindössze 
egy gólt tudtak a. kapujába lőni. Végeredmény
ben l:l-re győzött az NSC. de elvesztette egyik 
kiváló játékosat, Robyt, akivel Szoffku, az at
léták hátvédje olyan szerencsétlenül fűlött ősz- 
sze, hogy

a lába három helyen is eltörött.

— A Tisza-gyiikosságot szerdán tárgyalják 
a Kúrián. A Tisza-félo gyilkosság! biinpörbcn 
a hónapokig tartó lőtárgyalás cg'.ik szenzá
ciója volt, amikor megállapították, hogy a 
rendőrségi Aktákban a nyomozás alatt 81 gya
núsítottja volt az ügynek. A főtárgyaláson inár 
<sak 'tat vádlott szerepelt: Kéri Pál, Fényes 
László, Fricdrich István, Vágó fVilheim .fenő, 
Lengyel László és Gartne.r Marcell. Még a tár
gyalás folyamán a vádclejtés folytán kiesett 
a bűnpörből Fricdrich István és csak öt vád
lott fölött Ítélkezett a törvényszék. Az ítélet 
után Kéri Pál a kicserélési akció révén Orosz
országba került, Gartner 14 évet kapott, a 
többi vádlottat fölmentették. A tábla előtt már 
csak két vádlott szerepelt: Fényes László és 
Gartner. A másodbirósag helybenhagyta a tör
vényszék Ítéletét, és a Fényes Lászlót rehabi
litáló fölmentő Ítélet is jogerőssé vált. így a 
Kúria elé most már csak Gartner ügye kerül. 
Gál Jenő védő néhány héttel ezelőtt beadványt, 
intézett a Kúria elnökségéhez, amelyben az ügy 

A súlyosan sérült játékos nyílt sípcsonttörést 
szenvedett és a mentők szállították az Aréna
úti zsidókórházba.

A baleset közvetlen tanúja, lJenhoffer Gábor 
bíró munkatársunknak a következőket mondta:

— A szeroncsétlcntéa a MAC /.apuja előtt törtónt. Roby 
egy maga*  labdát ntoppult ős kinyújtott lábbal lőni kő- 
szült, de ugyanabban a pillanatban Szaffka hátvéd olyan 
vehemonsan rohant a támadó Játékosra, hogy azon
nal elterült a földön. Meggyőződésem szerint a baleset a 
véletlen müve, volt, de cl kell mondanom azt, hogy már

a mórkózós clfttt sokat beszéltek egy hekövetkezendő 
láhtörésröl.

Ulavay György, az NSC kapitánya bejött hozzám és kért, 
hogy

figyeljek Szil fikára, mert crlesüléno szerint az Ismert 
nngyerejü Játékos az egyik csatár lábát akarja el
törni. A meccs után a közönség egy része kihívóan 
viselkedett és engem, meg Földes Vilmost, az NSC in

tézőjét Ieiöi őssel fenyegettek meg.
Tudumásotn szerint Ssaffktif. ti: ,\SC följelenti a rendőr
ségen. A bulyosnn sérült játékos a zsidókórházbjin fek
szik. Hétfőn vizsgálják meg röntgennel. Állapota a kö
rülményekhez képes, kielégítő.

soronkivüll tárgyalását szorgalmazta. Ennek 
folytán a legfelsőbb bíróság első büntető ta
nácsa Iiáth Zsigmond, a. Kúria másodelnöké
nek vezetésével c hó 5-ére, szerdára tűzte ki 
a Tisza-pör semmiségi panaszai fölött a tár
gyalást. Az ügy előadója Magyar István kű
riéi bíró lesz, amíg a vádat Polgár Viktor kin 
roauügyésziielyetti.s képviseli. Gál Jenő védő 
a Kúria előtti tárgyaláson szóváteszi Ulain 
vallomását már csak azért is, mert ott rz/ső hi- 
róságok Ítéletei kétféle módon értékelik, ezt a 
vallomást. Azokat a terhelő adatokat, amiket 
akkori politikai ellenfele Frtedrich István el
len vallott, nem fogadták el. bizonyító erejű
nek, mig a Gartner ellen elhangzott kijelenté
seit föntartás nélkül elfogadták. A pör anya
gából kívánja kimutatni a védő, hogy az Ulain 
állal létesitott és vezetett Rákóczi-utí iroda 
minden bizonyítéka irányzatom, elfogult.

— A fölemeli, illetékek. l)r. Pongrác: Jenő népszerű 
fiizotérok uj kiadósa megjolnnt. Betiísoros öMZcállltásban 
közli a december 1 én életbelépett okirati, közigazgatási és 
törvóuykozcal illetékeket.

— A Rockefeller Fond európai vezetői Buda
pesten. Két orvosprofesszor érkezett tegnap este 
a fővárosba. Azok a súlyos hiányok, amelyek 
a háború, a forradalmak és a romáit megszállás 
alatt különösen orvosegyetemeinken és klini
káinkon az európai nívó fönntartását, akadá
lyozták, panaszos szavunkra megmozgatták a, 
Rockefeller Fond-nak jótéteményeiről az. egész 
világon közismert szervezetét és segítségünkre 
siettek. Három év óta mint MJ/Olf dollárt 
bocsátottak egyetemeink, rendelkezésére cs lehe
tővé tették, hogy a tudományos munka foly
tatásához szükséges folyóiratok, amelyek csak 
nehéz fontokért, frankokért és dollárokért sze
rezhetők be, « magyar orvostudomány részére 
hozzáférhetők legyenek. Kél héttel ezelőtt itt 
volt Budapesten Eversolc professzor, aki AéA'ám 
professzorral,a Rockefelh r Fond adományainak 
kezelőjével együtt a debreceni klinikákat te
kintette meg, hogy jelentést legyen párisi, 
főnökségének az ott tapasztalt hiányokról és 
támogatást kérjen a klinikák fölszereléséhez. 
Most itt vannak a főnökök. 3fr. Russel és 
Mr. Gunn eljöttek és csöndesen, szinte észre
vétlenül járják klinikáinkat, hogy megálla
pítsák a segítség szükséges mértékét..

hogy a

valódi

sősherssesz
ma a légnél külözlietetlcnebb háziszer, mely 
úgy kiiJsőíeg, bcdörzsölésrc és borogatá
sokra, mint száj- és ltoroköblitésre, vala
mint belsőleg kockacukorra cseppentve, a 
legjobb fájdalomcsillapító és frissítő szer.

■,

1 kis üveg ára ® K 1.15
1 közép „ „ ® K 3.10

(uu gfolcl kh. 1 kis üveg tartalmának) 
1 nagy üveg ára ® K 6.20 
(urgföfcl kb. b kis üveg tartalmának)
Jelenlegi szorzószám: 3700

3 méter férflszttvel
(komplett Ölt'Jny)..................

3 műtér női szövet
Ciikoi vagy sehollisch __

4 méter barettet, vagy
mosótielain .............

93000

41700
33000 konyharuha

6950 i hH»i« na a*

TttrUUtözé, métere___ _ 5900
4900

í

12900
’ 32000

1 hímzett fUióvédő___8500
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Ha értékmérő a tőzsde,
US V a hossz nem maradhat el

E2écs, Prága és Genf "eGentősen 
megszilárdultak

—, december 2. 
(A flcggcl munkatársától.) Az elmúlt hét 

lőzsdei a bizonytalanság és ingatagság jegyé
ben folytak le Amellett, hogy az alaptendencia 
mindvégig szilárd volt, folytonosan jöttek 
közbe olyan momentumok, amelyek a gazda
sági szituáció áltál diktált hausse-irán.vzatot 
befolyásolták, nem engedték erőhöz jutni. Így 

érték lemorzsolódásoknak is voltunk 
egy olyan lőzsdehotet. amely 

a leg érdé-

lörlent azdan, hogy a haussc-ra hajló hangulat 
mellett, érték lemorzsolódásoknak is 
tanai és láttánk < ___ . ' .
való-ággal plasztikus példája volt
lesebi) belső ellenImondásoknak.

A gyöngének bizonyul. »•-. r ;----- - - C’inyl tljpapír fölvételére s jóllehet a pénz ára egyre 
egyszázaié-, 

—, mégis nincs
alacsonyabb — hiszen ma már
kos kosztpénzről beszélnek ■ , ...........
elég pénz arra, hogy ezeket a papirtöme- 

geket fölvegye.
A nagyközönség kezdi látni, hogy az uj részvé
nyek kibocsátása nyomán nem jár mindig 
arany s hogy a kibocsátások technikája olyan 
módon álakul, hogy abban sok köszönet nin- 
ccn. Nincsen különösen most, amikor az alap- 
reszvenyek árai egyre csökkennek vagy a ki
bocsátással kapcsolatban lényegesen vesztenek 
árfolyamukból. Ez az oka annak, hogy a kö
zönégnék alaposan megrendült a bizalma a 
piac iráni. Sok pénz, és kevés vásárló. Ez a. 
Jiclyzet. Inkább 2’A% koszikamat. semmint 
eselvekkcl. trükkökkel telespékelt értékpapír
üzlet.

♦
Ami már most a jövő hetet illeti, kétségtelen, 

hogy a gazdasági szituáció 
'mond ellent így homo! .a 
de egyenesen javulja azt. 
kiviil alacsonyan állanak s 
d< n. alá van értékelve.

Az osztrák piac határozottan megjavult s 
vasárnap már ennek hatása alatt komolyabb 
javulás jelei mutatkoztak a magánfor

galom bán.
\ bécsi tendencia vált ozáshoz hasonló jelen

hegekről számolnak be a prágai cs a genfi tőzs
déi.- is. \ mi hosszunk azért nem fejlődhetett 
Ki igazán, mert az egész, világ lanyha volt és 
Ihiiíjt pesten elszigetel ve nem leheléit szilárd
ság Beccsel, Prágával, Párissal szemlxm. A bé
csi hossz a legna gyold) önI űzője a pest i pi .euak. 
Más szóval, azok az okok, amelyek a mull héten 

< gy gazdaságilag teljesen indokolt hausse- 
•mozgalom kifejlődését megakadd!yozták, most 
resztettel: depresszió erejükből. Maradna még 
egy - valljuk he — igen erős baisse tényező, a 
•nagyszámú uj részvény föl vételének kérdése.
\zl halljuk, hogy a tőzsdetanács maga is mog- 
sokalta már az „egyszoba konyhás“ iparválla
latok részvényeinek bevezetéséi és meg akarja 
nehezíteni ezt az inváziót, amely senkinek sem 
használ, hacsak egypár tezőrnek nem. akinek 
minden lörekvése, hogy a közönséget befek- 
le-se. Ebhez pedig a lözsdetaimes nem nyújt
hat segédkezet, miután már eddig is túlságos 
engedékenységet tanusiloff ezek iránt a fezőr 
urak vagy összeköt teleseik iránt.

lia végre a tőzsde csakugyan az lehetne, 
aminek lennie kell: a részvények értékének 
mérője, akkor a régen várt, es niindenkepen 
indokolt, emelkedéseknek meg kell indulnia.
Ha azonban ,_____

lova.bb is erezletni halasukat, akkor iic\an.'iz 
le z. tovább is. 
lassan megszűnik tőzsde lenni, 
belőle. Egv hatalmas kártyaasztal 
tér közepén. _____

nemcsak, hogy nem 
értékemelkedésnek. 
Az értékek kétség- 
határozoltan min-

politikumok és praktikák log'jak

. mint volt eddig. A tőzsde pedig 
Játékpiac lesz 

a Szabadnág-

schaft és a iiodenkredit akciójéira vezethető 
vissza, amely intézetek minden befolyásukat 
fölhasználták arra, hogy a külföldéi vásárlá
sokra ösztönözzék. így történt, hogy elsősorban 
Anglia, és Amerika lépett föl vásárlóként pén
tek óta a bécsi piacon. A közönség bekapcsoló
dását, ez uj hosszinozgalomba az a körülmény 
is siettette, hogy Ausztria vidutaváltozás előtt 
áll, négy millióval redukálják a számjegyeket. 
így újabb, teljes átérickelődési mozgaiom kez
detéi, jelentheti Ausztriában a most megindult, 
hossz, mert a valutarendezés után derül csak 
!.l igazán, mennyire aláértékelödöllek a, tőzsde 
komoly valőrjci. A vasfirnapi magánforgalom
ban a következő 
lek 
Hitel: 325, Allammvasut: 
Osztrák Hofhcrr: 155.

>' J!<»k.v n pénz? A pénzpiacon 
Jókba kerül; a december H—13-iki 
'.<>{/ a kuma/láb.
ye uz
(a bankok 
öíszcuek . 
ma 
napja:

X Salgó-részvényekből nagyobb pnkefet si
került Svájcban elhelyezni. FÉcíss Fülön és ifj. 
< borin Ferenc — mint ismeretes — már több 
mint, egy hete folytatnak részint Genfben, ré
szint Párisban tárgyalásokat a Salgó és a Ke 
reskedelmi Ba*nk  ügvében. Genfben, mint 
.-/ Reggel értesül, a Salgó-részvények zürichi 
tőzsdére való bev< zetését ugyan még nem in
tézték el, de máris sikerült ■nagyobb paket 
Salgó-részvényl (leniben egy svájci tőkecso
portnál eladni. Il'ciss Fiilöp és Chorin Ferenc 
jelenleg Párisban tartózkodnak, ahol a 
kedelmi lianl: tőkeemeléséről tárgyalnak, 
rf’g'gel érkezeti Parisba dr. Stein Fmil, a. 
reskedelmi Bank ügyvezető igazgatója is, 
részt vesz a további tárgyalásokon. IFeiss 
lögöt, (borin Ferencet és Stein Emilt jövő 
elejére várják vissza.

r.| nióltósáirosok. Az elmiilf hóli'ii a hivatalos lap 
ii.ira egész sorozat kormány- es kincstári főtanácsos ki
nevezését közölte. E szürke lisUíbó! két név régi ismé

ik az n.iabb illők magyar közgazdasági 
I .kísérik. Az egyik Kiilinán l'cinil.-, a 
-.Iái’. Ijii'mái'. Henrik az AngolMagyar 
igazgatója kivó-íelcs képességű és encr- 

al;i kizárólag a tehetsé.gónek, ember
ének és remikiviili eredményeinek kö

szönheti megérdemelt karrierjét. Esztendők óta őt tekin
tik a bank :z!-tek lüktető ere.lóm-k .az Vngol-Magyar 
Banki'.'in. Khi’iíi (iti.'i.l'ie a Magyar l.eszámitoló- és l’ónz- 
váltó Bank ipari ügyeinek az óh-n áll, szintén azon keve
sek közül való, akinek fényes pályafutását mindenki ma
gától értetődőnek talal.ia. Sugárzó intelligencia, alapos, 
Komoly szakértelem, bátor és céltudatos alkotóvágy jel- 
lemzi Kádár GiifZ.távot, akiről még elmondhatjuk, hogy 
innen vau a negyvenen es többek közt brilliáns újságíró 
is volt tizenöt év elölt.

X Kedden eme! tökét n Magyar-Olasz Bank. 
Kedden tartja, tökeemelő igazgatósági ülését a 
Magyar Olasz, Bank, amelyen, A Reggel érte
sülése szeriül, ('asliglioni fog elnökölni, ak 
keddtnt reggel érkezik Budapestre. A Magyar 
Olasz. 701) milliós alaptőkéjét, az eddigi megbe 
szélesek szeriül. / milliárdra emeli, de lehet 
séges, hogy l.oáo millióra. Az. öss,zes uj rész
vényeket a régi részvényeseknek ajánl
ják föl. Egymilliárdos tőkeemelés esetén 7:3 
arányban: ha magasabb összegre emelik, ket
tőre egyet adnak, mindkét esetben 10.000 ko
ronáért.

A hét fnvorltjiit. iiim-lyi-k ;i buráisdf/nx 
n: iláriliik voltak 

értek cl: n
>1 ig, l•'onci•'l^•• : 
:, aiabtm á'i-tő) v-: ■ 
I 12 ig. '/</</>;or .

i’Uhinyi. t’>2 tő! 
ja 2l)-tól 

részvénye!: n-:i 
itt, ntigy

A vasárnapi 
ellenőrizhető kötések történ- 

Magyar Hitel: 1.335, Salgó: 1.350, Osztrák 
880, Alpesi: 720,

a promtpónz egy száza- 
idöszakra 2% körül mo- 

l’ciiteken történtek erőtlen kísérletek a 
niefnlrdyiliisrírn, <lo áru oly tételekben jelentkezett 

: bőségesen kínálták), hogy a rendelkezésre (illő 
jelentékeny részét l.i sem tudták helyezni. A 

kezdődő u.j háromnapos értéküzleti periódus űzető- 
december 20.

rősc azoknak, aki
életét figyi-li-mmi-l

* mii 'ik Kádár Gus
Bank ügyvt-zi-lő i
giáju bmikembcr.
f ilötii mtinkabine

d<*  ii'.lellelen 
gyobb árfolyj 
Hllt tol 1.2IMI ig, 
Trinwknidmi 
••7ii tol 
270-ig. 
ja IKi 
jlJO-l ól 
fekszenek, 
kim n .ven el hol y ez he tők. 
ruk sziliir.lsugát, 
/k/í sámliban.

l » WMW

.■>•'0 ig. 
Wol ni

Inl ' '•"
(S50 ig

Keres-
Ma
Ke- 
aki
Fü- 
hét

a bécsi tőzs- 
Regyel tudá- 

A bécsi tőzsde, kezd magához térni, 
visszanyeri erejét. Az a nagy tendencia rá!to- 
zás, amely a legutóbbi 48 ómban a becsi piacon 
\egbement, rohamos javulást idézeti éli. A 
bécsi nagy kon írem in nem tudta födözcscit 
kellő időben lebonyolítani s így sokan nagy 
födözetlen tételekkel lógva maradtak a piacon.

Különösen magyar papírokban nem tiidnH 
iödözni a kontreinin, amely már a legutóbbi 
kasszán a pun kölcsön dara bókkal dolgozol t.
\ vasárnapi magánforgalomban ténylegesei; 

megállapítható elénk üzlet fejlődött ki. Kivált 
az. Osztrák Hitelt favorizálta a spekuláció cs 
igv ez a hónaitok óta elhanyagolt papiros 

Z.í J25-ÖM szilárdult. Most beérkezett jelentések 
szerint a prágai tőzsde is megszilárdult és 
Genfben is igen nagy üzlet fejlődött ki. főleg 
osztrák papírokban. Ez. a nagy tendenciával- 
tozas a Kicdcröstcrrcichv . EscomplAlcscll-

X Erőteljes tendenciaváltozás
• lén. Mécsből jelenti telefonon X 
silója: A bécsi 

erejét.
a I

m---------— t—*•  — .Mia-iMuaui^mwuirwiuxe..*

' Jegyzetek a vasárnapi m^gáuA.ngalomról. 
A Heggel komoly és megbizíiuiómik rt
helyekről gyűjtötte össze az ünnepnapok ma
gánforgalmi árfolyamait. Minden közlésünk
ben figyelmeztettük olvasóinkat, hogy e kur
zusokat ellenőrizni nincs módunkban és inkább 
véleményei', taksálósok, mint tényeleges köté
sek. Az utolsó hetekben, szinte kivétel nélkül, 
a lapok jóhiszeműen szilárdabb magánforgal
mat jelentőitek és az ezekhez fűződő reménye
ket eset közül — mindössze egyszer váltotta 
be a hivatalos tőzsdei forgalom. Ez nem he
lyes, nem igazságos és nem is méltó olyan új
sághoz, amelynek lényege, becsülete, vagyona, 
értesüléseinek töltetlen hitelessége. l'gy a köz
napi, mint az ünnepnapi magánforgalom el
lenőrizhetetlen, csalóka játéknak bizonyult, bi
zonyos animáló jellege van, ami távol esik egy 
újság hivatásától. A Régnél ezután e helyen 
nem ad magánforgalmi kurzusokat. egyszerűen 
néhány szóval az irányzatot, fogja jelezni. A 
.szombat: esti és vasárnapi magán forgalom 
barátságos, de iizlettelen volt. Tényleges kötés 
vasárnap aligha jött létre. Kerestek: Salgót, 
Ofát, Magyar Hitelt, Osztrák Hitelt. Izzót. Föl
tűnő, hogy élénken érdeklődött magyar bank- 
papírok után, ami arra vall, hogy nagy kontre- 
min ring Wienben fedezésre kényszerül.

I

VILÁGHÍRŰ

VIL Rákéczi-ot

I.■!»i ■nyzatu, 
<••: 1. iscbb-lin- 

t.f -anle. amely 
2911-iöl 315-ig, 
:g. Délcukar 
. leél G.il . >I 

! :g. Hazai 
Uaiiyar . Imr rikrii ja 20-tól 30-ig. Ófa 

E részv.-ny!; ipn i, Nzílárdaii 
pim-iik v.-iti, linux tételekben óm 

j ll'-'i'i' 7 egyébk -nt min I <) papi- 
ugyszólváti : 

közgazdasági hírek

tőzsdén is 
ímciir ikodést 

.tth'i'i li'.tt-ti 
l.'iii.tfil' 170-is 

.'12-1 ö
130 lói l.Mt-it 

ig. 
1'110*1  f .’llcl f . 

komoly

kivétel ijill-úl, jelezte múlt- 
rovatában.

Olcsó

PerzsaszGnyegvásár
Szép perzsa összekötők.................. .. K 43O.MJO
Remek perzsa diványtakuró ............. K 2,750/300
Gyönyörű perzsa ebédtőszönyog............. K S,SüO.OC«J
Gyönyörű szniirna ollód lőszöuycg........... K 4,500.000

Csak mig a késxtet tart.
Schillinger Béla, VI, Teréz-Körtit 15. sz. )

• imwiiib KTMIIW . jwrn a—Inr — jwim— i_.

VI, Révayu. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: 11-22
Aía Rótt és Stolnhardt föllóptévcl „CINKOSTÁRSAK**  és

V1I.I.A ADOLFY". Kezdeti, s órakor

rxww T

<

9

Enrilo

/US/US

"»•<

orvosi rendelésre kávét nem isznak' és akik kávét 
jelenlegi magas ára miatt vásárolni nem akarnak vagy 
nem tudnak, helyes kivezető utat, illetve tökéletes 
pótlószert találnak, ha a régóta bevált Franck-féle 
EmralO-t használják, mely minden egyéb pótlék hozzá
adása nélkül a. babkávé ízét legjobban közelíti meg, 
kellően erős, valamint összetétele miatt nagyon táp
láló, kiadóssága pedig az állandó fogyasztásra rend
kívül olcsóvá teszi.
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X Közgazdasági hírek. A üauxlt-túrsasúg, A Reggel 
értesülése szerint, véglegesen incgkötötto azt a szerző
dést, amely az egész isztriai termelés elhelyezésére vo
natkozik. A vevő köteles minden kvantumot átvenni és 
igy « termelés kiépítésére fokozására minden anyaöl 
eszköz a társaság rendelkezésére 'III. — A tőzsdén érdek
lődés mutatkozik a F/an/cHn-részvén yek iránt, amelyek 
bolértéke vaiMian jóval nagyobb, mint a bevezetési ár
folyama. A Franklin a legrégibb és legfinomabb nyomda
papírok közül való. — A Mobil Bank érdekkörébe vontn a 
Szász Oszkár Vasipari <’s Vaskereskndclmi Rf.-ol, amely 
eddig a Nemzeti Takarékhoz tartozott. A Mobil Bank o 
héten választatja be delegáltjait az igazgatóságba. — A 
l’onciernek az Első Magyarral való fúziós híreire és az 
előnyös nlaptőkoemelés elhatározására rendkívül megszi
lárdult n piaea. E biztosító papiros e héten 35%-kal emel
kedett. — A bécsi Bodonkredit londoni hővezetéséről 

I Reggel adott hirt először. Rovezetési kurzusa 26 
shilling lesz. — K bányapapirok közül, dacéra látszóla
gos stagnálásának, a Salgő a piac favoritja. A Salgónak 
nagyobb piaea volt az elmúlt héten, mint Magyar Hitel
nek. Osztrák Hitelnek, Kőszénnek. A legjobb bácsi és 
pesti kezek föltűnő vásárlása előnyös tőkeemelést és 
egyéb kedvező mozgalmakat sejtet c papírban. — Nagy 
Bélát, a Mezőgazdasági Hitel vezérigazgatóját, kincstári 
főtanácsosnak nevezték ki. Az 11J inéltósúgos kiváló em
ber és elsőrangú gazdasági és szervező erő. — Az Unitas 
automobil ipari és kereskedelmi rt. részvényeit a Keres
kedők és Iparosok Bankja az elmúlt héten vozotto be a 
iőzsdei hivatalos forgalomba. — A kisebb papírok közül 
a következők megszilárdulását és emelkedését várja a 
spekuláció: Égisz, Óceán, Ilermes, Merkúr, Magyar-Ame- 
líkai fa, (Babus. Villányi, A liánt Ica, Kiihne, Bak-malom.

- Az Vrlkdnyl kötésegységét a tőzsdetanács 25-ről 10-rc 
szállította le.

Miért lesz szilárd a tőzsde?
Komoly vélemény

a kölcsön gazdasági és tőzsdei hatásáról

X csütörtökön vezetik he Becsben,
értesülése szerint az Ofát e héten, 

valószínűen a csütörtöki tőzsdenapon vezetik 
be a wieni tőzsdére. A szombati magánforga
lomban a benfentesek már élénken keresték az- 
iij arbitrázspapirost, amelynek pénteki záró
kurzusa 57(1.000 K volt. A kereslettel szemben 
áru nem mutatkozott és igy szombat délután 
és vasárnap délelőtt 650.000 K-ra emelkedett, az 
Ofa, de ezen a kurzuson is csak elvétve jelent
kezel t áru, kis tételekben.

A nem Jegyzett értéktelenségek piaca. A tőzsdeterem
ben fél cg.v óra után, amikor a hivatalos forgalmat le
csöngetik, elkezdődik az adás-vevés (inkább adás, mint 
■recés), az n. u. cxótdk piacán. A Reggel lelkiismoretc, a 
visszaélések hosszú sorozatában, amelyeket itt elkövet
nek, tiszta és hozzáférhetetlen. Mi voltunk az elsők. ak>k 
ismételten fölhívtuk a tőzsdetanács figyelmét, majd az 
Igazságügyminiszterét is, arra a cinikus-céltudatos fosz
togatásra, amely a tőzsdeteremben, a tőzsde presztízsé rcl 
visszaélve, folyik két éve büntetlenül a nem jegyzett ér
tekek „piacán* 1, ügy-két finombőrt és ehhez hasonló 
szemetet A Reggel söpört ki a tőzsdeteremből. TávolJ áll 
tőlünk az általánosítás! K piacon is vannak komoly, 
becsületes és méltó értékek. Részvények, amelyek hiva
talos bevezetését csupán lényegtelen, formai, időbeli okok 
késleltetik. Mint ahogyan az egész világon, Béesben, 
Berlinben, Prágában, Párisban a nem jegyzett értékek 
piaca voltuképen a hivatalosan bevezetett értékek — 
előszobája. A tőzsdetanácsot magának az intézménynek 
közgazdasági jelentősége kényszorithotné valahára arra, 
hogy rendet teremtsen az előszobájában és ne tűrje ott, 
csak papíron létező, átvállalótok felelőtlen garázdálko
dását. Végre is, minden üzletért, amelyet a tőzsdeterem
ben kötnek, a tőzsde jóhiro és becsülete felel1, A tőzsde- 
lanácrjiak hivatalosan meg kell állapítania, hogy melyek 
azok a részvények, amelyeket adni és venni szabad 
a saját termében, a tőzsdeidő letelte után is. Ha van

(A Reggel tudósitújdtól.) A inugyar közgazdasági élet 
legzseniálisabb személyisége, tikluek minden szava súly- 
lyul esik a tőzsdo életébe, A Reggel fölkóréséro a követ
kezőkben volt szives közönségünk számára fölvilágosi- 
tást adni « mai tőzsdei helyzetről és a kölcsön reményei
ről és eshetőségeiről. A tőzsde és a kölcsön kölcsönhatá
sát még senkitől sem hallottuk pregnánsabban megvilá
gítani. A szenzációs vélemény, amely voltakén hosszabb 
beszélgetés töredéke, igy hangzott:

— A tőzsde szilárd lesz, mert ti külföld nem 
fog beállani az ezer magyar bölcs közé, a kávé
házi és kaszinói diplomaták, pénzügyi világ
tudósok közé, akik mindig mindent jobban tud
nak, akik mindenből levonják a percnek és az 
egész örökkévalóságnak következtetéseit. A 
külföld igenis meg fogja állapítani, hogy végre. 
Magyarországgal lehel, üzleteket kölni, mert, 
ime, 250 millió aranyfrankot kölcsönöz és nekik 
igazán teljesen mindegy egy ország jövőjének 
megítélésében, hogy mennyi a töke, amely 
végeredményben nem politizál, amikor zsebről 
vau szó. Tehát azok, akik pénzt adnak, jónak 
találják Magyarországot és annak jövőjét,

így meg van nyitva az útja a magángazda
sági nagy kapcsolatoknak a külfölddel, 
mert hiszen ezt. a momentumot, várták 
mindazok, akik érdekeltséget szeretnének 
nagyobb mértékben vállalni Magyarorszá

gon.
Akik tehát abból indulnak ki, hogy tőzsdénk
nek, vállalatainknak, bankjainknak kapcso
lata immár meg van alapozva és azok a inilliár-

dok, amelyek nálunk tételek, mégis cak < zre- 
két jelentenek dollárokban, most várjál.' csalc 
igazán a piacnak föllendülését, gazdasági éle
tünk igazi rekonstrukcióját.

— A tőzsde szilárd lesz, mert n sugdosok, az 
aláaknázók, a zavarosban halászok nem fognak 
mással érvelni tudni, mint hogy azért dobják 
a papírokat, mert a kölcsön nem elégséges, 
vagyis nem elég a stabilizációra, nem elég u 
korona megjavitására, nem elég a korona állal 
megteremthető gazdasági rekonstrukcióra. 
Ezek — és nem restcljiik leinti a szavaikat és 
gondolatmenotüket — azt fogják hirdetni, hogy 
a kölcsön elégtelen. Nem igaz. Adjon mu a 
világ legelőkelőbb és leggazdagabb csoportja 
valamihez 10 milliót és nyomában jegyződlk 
további ezer. De ha, Isten őrizzen, mégis igazuk 
lehetne (amiül hogy nem lehet), akkor vedig a, 
koronáért vásárolt értékek még ebből a szo
morú vonatkozásból is kell, hogy emelkedjenek.

— Két eset lehetséges. Vagy nagyszerű az, 
ami csinálódott. akkor

a külföld érdeklődése adva vau és azok a 
visszatartott, erők, amelyek felénk gravitái- 
nak, mind érvényesülni fognak, mert meg
kapták az introdukciót, amelyre vártak és 
tudjuk, hogy vártak — akkor szilárd lesz 
a tőzsde a külföldi nagy vásárlások követ
keztében. Vagy, és most itt ebben a pillanat
ban a destrukció szavaival beszélünk, nem 
volna elégséges, akkor szilárd lesz a tőzsde 
azért, mert a koronának végleges stabilizá

cióját a publikum még nem meri várni.

tőzsdeellenes hangulat, amelyet nem csupán bizonyos 
politikai körök demagógiája tenyészt ki, Úgy ez száz 
erjed és forr azoknak a naiv embereknek a körében, aki- 
perccnthen a nem jegyzett értéktelenségek piaca miatt 
kot c piac szélhámosai vetkeztettek le.

X Magyar Keleti Tengerhajózási Rt. ignzgalórúgn juyn 
solni fogja, hogy lit milliós részvénytőkéje "5o millióra 
einellcssék. A részvények nóvértékét 200 K-ról 3000 K-ru 
emelik óh további 200.000 3000 K as névértékű uj részvényt 
51:00 K áron bocsátanak ki, oly módon, hogy minden régi 
részvény után négy uj vehető ál.

X „Szikra" Magyar Gy ujtógyárak Rt. alaptőkéjét 00 
millióról 120 millióra emeli. Minden régi részvény aluliján 
egy uj vehető át 10,000 K-ért uz Angol Magyar Bank ér- 
lékpnpirpénztúránál e hó 5-től 14-ig, délután 4—0 óra 
között.

X Athen.ieum és Franklin. Az Athenacum alaptőkéjét, 
amely 150.ooo <irb 200 K-ás részvényre oszlik és át) millió 
K-rn mg. 250.ono uj részvény kibocsátása utján 8o millió 
K névérlékre emeli. E részvénymennyiségből 150,ooo teljes 
egészében a régi részvényeseknek ajánl'tutik föl 1:1 aránj 
bán, egyenként 100.000 K-ért. Az ezenkívül kibocsátott 
100.000 <lb nem Jul forgalomba, hanem a Franklin Társu
lattal létosilett megállapodás értelmében e túrsulut által 
e célra kibocsátón a uz Ahenaeuninak tárcája számára 
átengedett 100.000 db részvény ellenében a Franklin Tár 
suliit tárcájába kerül. Átvételi jog: december ^P->g a 
Lloyd Bank középponti főpénztáránál délután 4-tol li-ig 
gyakorolható. Első részlet: 50.000 K fizetendő be részvé
nyenként; a második részlet január 10-én fizetendő.

X Schiller József Rt., Első Magyar Acéllrótoll-, Toll
szár- és Inillgóniásolópaplrgyár határoznia szerint a tár
saság alaptőkéjét 25 millióra emelte. Elővételi jog egy. 
egy aranyban 12.500 K ellenében <• hó 8-ig a Leszámítoló 
Bank ériékpapirpénztáránál délután 4 és fi óra között 
(szombat kivételével) gyakorolható.

X Mótor és Gépgyár Rt. (Szombathely) igazgatósága 
rendkívüli közgyűlésének javasolni fogja, hogy a 15 mil
lió K aluutőkét 150.000 db 200 K névértékű uj részvény 
kibocsátásával 45 millióra emeljék. A januárban in millió
ról 15 millióra végrehajtott tőkeemelés 2 régi részvényre 
1 uj részvényt adott. 2000 K árfolyamon.

A Fővárosi .Nyoinúu Rí. részvényeit, emeljek a pén
teki lanyha napon csaknem 30%-os emelkedést értek el, 
a tegnapi mtigúnforgalomban is élénken koresték. I gy 
tudjuk, hogy ez. u nagy köreidet, u vállalat több Iráuj- 
ball való erős terjeszkedésére vezethető vissza, ami az 
alaptőke lényeges fölemelését is szükségessé teszi.

l'rlkány-Zsilvölgyi Magyar Kősz.énliánya Rt. elliatá 
roztu, hogy a jelenlegi 2o.Miii.ouii K-nyi részvénytőkéi 
1.050,000.000 K-rii emeli. Elővételi Jog 1:1 arányban és 
12.000 K átvételi árban a jelenlegi részvényíuiujdonosoké. 
Elővételi jog o hó In-tő) 20-ig a Hitelbank ertekpupirpénz 
táránál gyakorolható.

X Magyar mezőgazdasági hitelintézet rt. iptr’i érdcluT 
gégéiből ujnbb két részvényt fog n tőzsdére bevezetni: még 
pedig szerdán, <• hó 5-én. Vas Béla és Társa — Gitlh Samu 
cég utján a „Corvin vnsöntő és gépgyár rt.“ és hétfőn, 
e hó 10-ón, Vágó Leó cég utján nz „Áaphult és kátrány 
ipar rt." részvényeit.
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a karácsonyi vásár keretében és
gyári árak 

gBVe s t aM ffehérrcemlEgyér
(volt Nemzeti Színház-épület) 
Tulajdonos: £rnst Fzlyycs

bőven c.irnnubóe, terpcnttnilus, a l.'úkoiioli-
nól ín jolili nilnősúgimn készülő kiváló lisz-
Utó ós konzerváló hálással bíró cipőkróm 724

BENES TESTVÉREK VEGYÉSZETI GYÁR RT., GYŐR
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Férfi hálóing príma, komp]. . 
Zefiringek 100.000 mintában . 
Francia frcnch-ingek............
Selymes rayeingek..............
Frakkingek príma minőség . 
Kézelős szinokinging............
Puha gallérok .....................
Selyemingek minden színben, ore- 

deti gyári árban
Női ing vagy nadrág .
Női hálóing, príma ......................
Női Ipiti.szt azsuros és csipkés garnitúrák

gyári nagybani árban december 24-1g
A karácsonyi számban közöljük, 

hogy melyik napon vásárolt áruk össze
gét lizetjük vissza

F e h é r n e m ii v a r r á s hozott 
a n y a g b ó 1 í s.
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KÖLLÖ.LESLANGésABT------- -----------------------------
------- BANK. ÉS VALTÓÜZLET ____  
(Kenaissaiice-palo(a) Nagymező-utca 22-24 

’l’elefon: ISO - 2«. 190- 2" óh 75 87.
Fiókok: HóilmezOvásAr’iel.v, János-tér 
és Orosháza, Táncsics Mlhály-utca 3.

Vtlctlloh Állandó kábcIOsssfikőltctéslHoi ran a tox- 
detf’ '■ :iu'?« niiúlla! t, llgyfeleinket a M rniikori 
t<i>.><•'< ov'yzvirni a legpontosabban trlesithot jtik.
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Hogy a «

karácsonyi 
vásár menetét 
megkönnyítsük

■ 
B 

raktárainkon levő összes készleteink “
ti

leszállítottuk i
Dl 
C2 

s bár ezek a leszállított árak ■I 
december hő végéig ’ 

maradnak érvén^kesa, :
rí 

mégis az utolsó napok valószínű 
nagy forgalmára való tekintettél 
ajánlatos a b e v á s á r 1 á s l

már most eszközölni »■
■

Gélva-Áruház r
u
M
R 

wr , »VJ, Király-utca és Nagymező-utca sarkait, “ 
fióküzlet: JV, Vámház-köriit és Calviu- g 

tér sarok
. .......................................................................................................................... IIBaBati

Fortuna" Innatlanforqalmi Vállalat 
az Országos Földblrtokrendező Bíróság engedélyével 

Burirpcxt VI, Tcrér-kiirut 21. 271 Telefoni T—30.
Nagyszámú birfokvóteli és eladási megbízás. Földbérletek, 
budapesti oh vidéki hazak, villák cn telkek kí'zvotitéso. Jól 
bevall lakásközvelitéH, llnnncirozáti stb. Mindennemű ingat
lanügyben szolid, gyors és kívánatra diszkrét lebonyolítás.

NÉPGAZDASÁGI BANK RT.
(A pénzintézeti tisztviselők alapítása.)

V, Akadémia-utca 6. <*»  Telefonszám 30-13 
Foglalkozik mindennemű ha okszerű üzletekkel 
Tőzsdei megliizásokat legelőnyösebben teljesít
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Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pisla,

mit szót hozzá, hogy c hasábokon így héttel 
előbb bejósoltuk Zsazsa tüneményes sikeréi a 
.Pompádon r"-ban.

— .1 maguk e.cme. hahahahi, mint a sast 
íta a bomba nem l< nnc olyan adiozus, azt

momlanám: Fcddkm.k bombastkerc van. A 
sajtó és a i izön^eg boldog elragadtatással 
jed< .le löt: mégis < sál Zsuzsa a Zsazsa! Kódúk
nak évek óta pechje, colt, nem jött ki az igazi 
formája, -t boisevizmus után bárgyú pletykák, 
let <! >■• lU i itt lt< /:, Pécsben játszott, aztán a 
nagy világban, N< myorkban, Parisban kereste 
azt, cmi, akármit is beszéljenek, itthon a l<g- 
ede-ebb: a munkát és a sikert. .1 midi; szezon
ban a ,.Haj(idcr"-baii nem a. jókedvének, egyé- 
ríségének. képességeinek megfelelő szerepben, 
( idl.iuk be, w ni colt sikere. A közönség hűtlen 
és izeszédges szerelő. Már-már elfelejtették, 
hogy ez a nagyszerű asszony egyedülállót mil- 
ré ‘'léink milyen skálájánál szerzett gyönyö
rűséges színházi estéket hogy a ma
gyar operet Isti n pádon nincs senki, aki meg- 

Iil< ne az ii slHusál, hogy a beregszászi fő
ni cos ur l"i'ya mennyire magyar, mondjuk faj
magyar t'kétség. aki. művészi és lelki cédságai- 
han /illő gonddal és szeretettel támogatni illik. 
1'atami hiányzott Fedőknek < vek óla: egy sze
rep, amdglxn régre uira megmutathatja, hogy 
k csoda ö, l’ i kifesti magát és kiált a rivalda 
< lé. '! adtai: ( tőre, a ..Pom padour" m'ki rab', és 
tálasak i oltunk, hogy a, sajtó és a közönség! 
ujjongva pótolja, ami! Zsuzsával szemben bi- 
:. mg négy érc elmulasztott. Ne. tessék félteni, 
aki igazán tehetség! Olyan az, mhil a gumi
labda. minél nagyobbat isik, annál magasabbra 
ugrik, hám. Fedők egyetlen színházi estén, be
hozta azt a fórt. amit az utolsó években föltűnt 
•primadonnáknak fölényből, dacból, balszeren
cséből megadni kényszerüli. Ma tijra nincs 
•más. mint ő, akár a „János vitézé1. .,Szibil“, , 
..Lcái.y vásár", ..Cigányprímás" idején. Ez a 
F< dekos reneszánsz, öcsémbőlyám, nagy meg
nyugvás nekünk, akik lenézünk és föl is frics- 
kázunk minden konjunktúrán nagyságot. a. ■po
litikában éppen ugy, mint a 'művészetben. Mi 
ugyanis mm n papír-, de a békebeli arany- 
értékre vagyunk palik, azaz, hogy pislák, ked 
vés Intim méllóságus ur.

— Mi az, hogy méllóságos??
•— Nézze. eggyel több vagy kevesebb, igazán 

■)" m számit.
— Ne gúnyolódjék. kedves Kimaradt, ur. 

•ni ' ■■dnyájiinkal érhet baleset. Inkább ott 
numdja meg, hogy a Zsuzsa hogy luuult meg 
ilyen f 'Pinö' n én< kelni, Igazán mindenki paff 
•ion, :aj;ó. színház és publikum.

Hál < .1 a biológiai rejtélyt én se tudtam 
nu gf< jlcni, éppen ezért megkécd> zlcm Zsazsá- 
!•' Zsuzsa írásban fi lett, lessék:

Kedves „ki maradt" intim Pi.slit, 
édes Egyed /(dián, barátom!

Innyi meg nem érilemell gyönyörű sói 
Íródott róbim •'i utóbbi napokban —(ily sok 
.szeretettet és szíriét, hogy valósággal fejbe 
eauyok. v< / re tódé. Nem is tudnám, kinek

I köszönjek meg előbb, ha nem jönne 
't-'ira a kérdésed: hogyan tanultam meg 

<’■ ' kelni? , , i i.1 dolog igy történt: Bei sben a ho'elembe 
/"!i' it egy nriass oii i/. bemutatkozóit.' hogy 
ó liraiuh is Irén émklumirmi. .ízért jött (J 
he'.ám, hogy megtanítson énekelni,' me>l

•■' > ltja, hogy sokkol jobbon tudnék, ha 
tanulnék, mint ahogy tudok, kikezd em lm
félni:

. Iss Kinyom, az én repedi fazekhangem- 
mai nem lehet s< mmit sem csinálni.

r; í® iJ IHÍ Wífc

Elsőrendű 
minőségben 

és nagy 
választékban
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De Hrandcis asszony nem engedett. Kö
nyörögni kezdett, hogy csak tanuljak, ó 
egész biztosan meg tudja csinálni a, han
gomul.

Újból kineve'lem. mert már elhatároztam 
magamat, hogy áttérek a prózai szerep
körre.

-- Asszonyom, ha ebből a torokból kihúzza 
valaha csak azt. hogy még egyszer operett
ben énekelhetek, maga a. legnagyobb ének
mester a világon.

flclcegueztcm. b’randeis Irén leköltűzött a 
kedvemért Pécsből Pestre. Otthagyta az 
összes iunit ' án.i/ail s itt hűségesen, a leg
nagyobb odaadással jött hozzám minden, 
yan esőben, hóban, fagyban, zivatarban, ha 
csak öt percre, is és tanított — és ugy lát
szik, neki, volt igaza. En nem képzelem egy 
pillanatig sem. hogy a Pompadourl jól éne
keli m, de hogy egyáltalán énekelek, azt 
csak Cilitek a d< rák jó asszonynak, ennek 
az ezermesternek köszönhetem. M tanubishoz 
csak most fogunk komolyan hozzáfogni és 
remélem Islcnlöl és Urandejs Irénbd, hogy 
fogok még tényleg énekelni. Egy színésznek 
úgyis csak az a bankbetétje, amit — tanút.

Kedves eesém. /ótány, ezt mondja, el a, 
..kinuiradl',-ban. ,1'íI u rengeteg cirágol, 
<ipi.it kaptam, meghat va teszem le Brandcis 
Irén asszony lábaihoz.

Szeretettel köszöni igaz barátod
Fedők Sári.

-- óriási!!!
— fiát így all ez, ides egy eesém, Bendegúz, u 

Zsuzsa hangjával, t.'sak most itt a nagy baj, 
mert Zsuzsa február 2-án utazik Cherbourgból 
Amerikába. Viszi flódnssy Ernő, az amerikai 
bankár az egész Fcdák-társulatot turnéra. 
íjr.óhO dollár pönálé van kikötve arra az esetre, 
ha Zsuzsa- mégse menne. Láttam fi szerződést,

— Jót Isten az égben!
— Mit i.iedezik maga? tjedezzen az Operett

színház. A Bittér lemondási híreiből pedig csak 
annyi igaz, hogy ö a premier előtt is csak 25 
előadásra vöt la1 kozott. Ez január 2-án jár te, 
2-án Bittér négyheti üdülésre utazik a francia 
Riviérára. Mire visszajön, kész lesz a lakása is, 
melyet most építenek egy ház tetejére. Ott fog 
lakni, ebben a biliért magasságban Bittér Irén.

•— fiát hányadik lesz az épülő emelet, az Isten 
szerelmére/

— A harmadik. Kétemeletes házra épül. De 
még mindig elég magas ez is.

\a most engedje meg, édes Pista bácsi, hogy 
egy mérés-, és szellemes fordulattal áttérjek a 
Főcárosi testvérszinházúra, a Vigre, ahol Jób 
Dániel dollárokkal tapétázott igazgatói irodá
jában Tusai nap este röviden informált a színház 
íi rvciröt. Ezek, szerint Fzomory Dezső darab
jánál' premierje csak karácsony táján lesz, 
mert „A király" is és „Az orvos dilemmája" is 
iell házakkal megy. Addig két mai inét fognak 
rendezni. Az egyikben egy francia darabot. Punt 
('hűidet „L'anonce fali a Murié" (Mária, fogan- 
tatása) eimii mysh riumát játszók, cl. amelyet 
II; iró ...leiinne fitté l'io/anie" eimii. darabjából 
irt. de Franciaországban is inkább uz előbbit 
játszók, meri az szinszerübb. Hogy pedig Há
tunk is ismerjék a másik darabot: a „Jeunnc 
fitté. Fiolainc’’-ból matiné keretében tartanak 
egy oii'usópróbái. a Vígszínházban, amelyen a 
színészek olvasni fogják a darab szerepeit.

— Óriási!
— // másik matinén egy fiatal Ayugal-iró, 

Szívós Zsigmond jut szóihoz, aki iíjszerü. Jób 
; zcrinl rciidkiciil érdekes, úgynevezett szerelmi 
Iraqédiál irt. A tinta! iró) darabját a írbibík 
fiatal műrészéi fogják játszani: (ierlics Aranka, 
Kertész Dezső. Fenyő Aladár. Rajna Alisz és 
Dózsa. Ha sikerül — természetesen fölveszik az 
esti meiiiirc is , . .

— óriási!
— Még <gy uj magyar szerzőről, hallottam, a 

nerc .iácár József, erdélyi iró, darabjának elme 
„Tüzijátók,,> az Uniónál fog szinrekcrüluí.

— Becs!
Falt uj opc cet tjein k í-én lesz a bem utalója 

Bct'ben. onn-'t egyincscu Londonba utazik a 
„Pampudour" londoni premit rjórv, licitál Jenő 
is irt Becsből, ahol a ..Kis cukrászda' utolsó 
próbóiH személyesen vezeti. .1 premier végérvé
nyesen ti ónt lesi. A Terc.köruti Színpad pre
mierjén nagyon m.egérzctl, hogy Nagy Endre 
niég pár nappal czlüH úai/ban fekvő beteg volt, 
delhit májd kivágják a rc:et ők is.

—■ óriási, kérném, óriási.
— Most még egyel: A Kiéáiy-S:iM'ú^ (végre.') 

— belenézünk a kártyáiba . most fogja, 
kivágni a nagy slágert. . ! „Mézes/calács"-on 
ríva fog fakadni mindenki, olyan, szép. Többel 
most nem is mondok róla . . .

Na, de egy pletykát csak kapok.
— Kettőt. .Iz aranyba ju, ifjú sanzon énekesnő 

eleáliti. az urától és férjhez megy a nagy tradí
ciója és nagy jövőjű, nagyon elegáns és nagyon 
kedves bankigazgatóhoz. A férj pedig ezalatt, 
egy népszerű szubretlpri madonna szerelmes 
leveleit rendezi emlékeinek sajtója alá... 
Bomba, mi!

— Valóságos kakaó-ekrazit. Es ml mxr, a. 
másikban !

— Ebben dinamit van, eesém Bendegúz, auni- 
lől jóegynéhánijan föl fognak robbanni a város
ban.

— Phű. de- melegem van, hamar, az Istenért.
— Lenkeffy tea. aki núszuton van Monté Car- 

lobun, hazatérve Párisba, saját palotájába köl
tözik. De milyen palotába! Az ura, Mannheim 
Lajos bankár a mull héten, megvette Sarak 
Bcrnhardt palotáját, az istenben boldogult 
világhires tragika minden műkincsével együtt. 
Ehhez mit. szol? Hogy sokan pukkadnak a 
sárga, irigységtől? Igen! Hát akkor jöjjön a. 
nitrogliccrin: Mannheim ur '.vasárnap reggel 
óta. Budapesten tartózkodik, délben, a (ier- 
beaudnúl ült a Gizella-tércn és tokaji bort: 
ivott. Mannheim magas, elegáns, fekete ember, 
féke te keretű pápaszemet visel, egyébként, mini: 
a Sovieté Financlére Danubienc vezérigazga
tója van Pesten, hogy lovább folytassa a szén
papírok vóisárlását. Hogy ilyen még nem is 
volt!... No, de méllóságos ur...

r r

különleges divadídtnélí áruháza 
Budapest V, Deák Ferenc-utca 18. sz. 

(Adriai palota). Telefon 138—77
nn« ■ iDffiii — ii «n

mélyen leszállított áron 
Kerülnek eladásra

ruha- és KosztümvelouroK, 
ruha- és bélésselymeK, bár
sonyok, Különböző blúz, pon
gyola és ruhavásznaK, fla

nelek és mosóHelméK, 

valamint az összes raktáron 
lévő cikkek

a cég jó hírnevének megfelelően 
ízléses és gazdag választékban

Occasioárainlí
december 24-ig érvényesek

Mcy csak 

3 napűj ri

a femek novemberi műsor. i

a

Békeffi - Baross
babarcban, Bákóczi-ub 90

'*
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1923 december 3.

Szerző — három nappal a premierje 
előtt

,J\z első hajnal"
Kedves Lenfitom, I„ú.:tir Miklós!
X régi barátságnak I nlujdonitoni csak, hogy megtisz

telsz. és nyilat huzatot kérsz tőlem közönséged szántára, 
három nappal a premierem előtt. Engedd meg, hogy ne 
darabomról. ..Az első hajnnl“-ról nyilatkozzam. Szivein 
szerint régi szép napokról bntizélnék Veled inkább, béke
beli', io időkről, együtt áldisknrált gyönyörű éjszakákról, 
amikor a színes tervek lendülő szavakból szövődtek még 
és a boldog szóúrudat még könnyödén elröppent a komoly 
l>dtrováltások fölött. Most azonban szó helyett tettnek 
ítéli beszélnie, a tettnek, amit elkövettem, a darabnak, 
amely három fölvonáson keresztül beszéli s úgy érzem, 
nincs Jogom nékem sem előzetesen, sem utólag, mente- 
gelést vagy nmgyarázgníást hozzáfűznöm, — magáért 
kell beszélnie.

1

Legföllcbb annyit mondhatok, hogy furcsa, emberekről 
szól ez a darabom: emberekről. okik nimt a szemiikkt l 
l<il mik. akiket niláfítalanokntik neveznek, de valójában 
szebben, inazubban latnak nálunk. Amikor közöttük jár
tam. úgy hatottak rám, hogy látóbhnk a látónál, sté/i- 
Irll.ii. Iiarmőnikiis emberek, a botorkálás minden árnya 
nélkül járnak-kelnek otthonukban, föl pedig éppen az 
kavarna őket, ha valóbun látókká lennének. Aminthogy 
bizonyos: Bábelnél az Úristen nemcsak a nyelvünket, 
hanem a szemünket is összezavarta, hogy másnak lássunk 
mindent, mint amilyen, mindegyikük má.-ként és igazán 
híven talán csak azok látják a dolgok lényegéi, akik 
csupán a telkükkel iáinak.

Így próbáltam megírni őket s hogy sikerült-e, nem-e, 
ez az. amit legkevésbé most, én tudok megmondani. Nya
kig benne vagyok abban a rémes nyavalyában, amit 
szerzői betegségnek, premierláznak neveznek és félek, 
becsület esen és őszintén lélek. Azt mondják;, ez ■velejár 
k dologgal1 és :i premier előtti izgalmakkal szemben véd
telen a legjobb idegzet is.. Megadással viselem tehát az. 
utolsó napok vár«I;ozásának remegését, és a fától nem 
látom már az erdőt, egyáltalán csak akkor latok, ha 
'. isszafelé nézek, vissza nbba az időbe, amely miuden 
s-'iiirekcriilő darab legboldogabb korszaka, amikor 
megírtam :i darabomat. Akkor boldog láz. hevített és 
búi lóg reményeket ringatott az Írás uminora — most 
a.Ján jön a nagy vizsga, amikor kiderül minden. Az. elő 
adas szép lesz, mint egy Bee*hoven-szőtt  át ti. A harmó
niám szólamot 7'ór;> Jenő, a hárfát Si '.rn>>ii Mária játs/.a.

Csergő Hugó.

* ..A/ első IhiJiuií" bemutatóját cs.íiUii(ökre tűzte ki vég 
legesen a Ren.iU .anee-Szinlmz igazgatóság.!. < -.ergő Hit|ó 
uj és uj-zerü dl1 rabjánál, bemutatója iránt >my a művé
szet köreiben, mint a k )/<>. - g köri ben re.ndki vfili érdek
lődés mutatkozik. A keddre váltóit jr<r\<d,- csütörtöki--. a 
bemutató végi. , ■ napjára érvénye; ek. „Az. első hajnal'*  
m gy .... , c .iitöt tökön. pánt ekem szombaton va-úrnap. 
a lobbi m pokon a „Lilit l:„<". liniely a 2á-ik v.ló'fdúso:i 
iiil i; lelt ház,;.kid vonz. sz.c epel a műsoron. Szombat dél
után 1<- z. „A esodaszarvi>•” első mérsékelt helyáru elő
adása, vasárnap délután a második.

* A fh ivárti: i Színház heti műsorán a jatékrend leg
kedveltebb dni-nbjni vp i i .1 Roziin I,. A .,'í’a . n •/, ébred sé‘!-t 
bél folt és néni-'! en, ,.A nagy b:.rilon"-t kedden, i-.-.iilőrlő
kön i- szombaton. ..A jégcs;>p"<if, szerdán é« viivinup 
■‘-le adjál . Szomba ton délután Rákosi Szidi \ endégföi;' p 
lével a .>'.Iri bíró*'  keriii szilire.

• A Terézköruti Színpad fényes dehiitje. 
Szombat este nyílt meg Laliimon Béla 7 nréz- 
körnti Színpadja. A közönség' nagy lelkesed; s- 
sel ünnepelte Salamon Bélái és Kapu Endrét, 
a kabarét művészi vezetőjét, Sok tans-sal jn 
talmazta a íiivp-s és változatos mii sort és annak 
szereplőit.

* Origóid csíélyi ruha Berkovitsnál.
• A „Menyi; ■ zor.vhúboru**.  Sn- Ede é. Szabadó-1 Ib hi

magyar levegőjű, költői .'gin i. mulat-ágo . '.ordnbi-
lókban t:;/.dug ilj d.-ilj.-ií•'■kát |.'illek i-stc mutatja be •• 
Váro-i Színház. Kolbaj Ildii- •. ErJ-l.v i> gün népéit cl,h mii 
véjzni'ije es Nagv Izabella, liláim l.uj/.a méltó módi, nll 
a kitűnő előadás középpontjában, amely Palló Imi nek, 
az. Operáim-.' kiváló hő-bari' >:i i.-inak. Sziklay .loz~e
az. ötletekben kifogx hat. il.'in komit usnak. a m i '/.i rn lior- 
tinak, örley Flórának, V. Molnár Ib'z-iuub. Somló r.nrm; 
nak. (labor Ernőnél,-. ( elényincl;, Pazmánnak és Síknek 
jiitti't jximpás művé ói föladatni. Szombat, vasát,;; » es 
hétfő este ismétlik uz újdonságot, amely .1 Vijosi Szín
ház műsorát, a Niinzei i S-inltú' I eddi > i-ntleg p'itekai kí
vül. egészen lefoglal |.'i. Ma a ..lu-nnvér". kedden a ..Tru
badúr" Németh Mária tölléptév <1, szerdán „Orphi u.- a 
pokolban". csütörtökön „Faii'í“ Apuiln Adler Xdelimivii', 
szombat délután „'fosra" va<árii. i> délután a „1 irasz.t- 
büC$>űli,t.“ és a imgy-ik. rii ,.!I<l-is" -z.iti ki a \ ári -i 
Színház gazdag műsorát.

• A „J’oiiipi’dovr**.  Fali Leó -,zotiz;i<-iós siki-rii urcreJje, 
egymagában tölti bo a Főváros Operett-zinhaz e.-'i ját.-k- 
rc.nd.iél. Vasai nap délután -i .-ziiilmz időző nagy * -vei, 
,,A barom gró.-i.-r*  f mijá1 mr r a . zmnhnli iiii.-i: • nap in 
is .szilire kerül délutáni előadásul.

’ „A vörös malom" előadásai íolytnl'-d -|.-i'; Magjar 
Színházban. Molná l i-i i-c kiv -lt les sikerii s/'iijal'-l.'i az 
esti ‘-b'ad.i -<A ••n .o i mi.-mi' ; <zu:- i itVilfi lali'.'-l. Pi-liy 
Blankával, llorvúthy llvirávd. i- • mini •. a’, (■ellértic'. la 
mtyv.-il kerül szilire., míg a .---ár: ui._ vn' mint i szombat 
déini.1 ni előadú-son Mimii zen nőt Kaszab Auun, • ■ ■'
Dávid jutsze. \ délutáni • lóad; .-ek urakor i,. zd"d-'-k 
és mérsékelt helyártmk.
' A Vígszínház c hi t’ műsorát ;. hm iép. u r.ibb ,-zi;ni.’ra

bok (öltik In-. Uoniiiml köziül; „A király", ,-t .mt-krend 
nagyszerű vigj.'ti-ka. Kedden szombuton ..Az. orvos 
b-nm-i.i.-'i ’-t a'i.iák, i-• iitörl ■ köri n-iig az „Ivanov" >t, 
amelynek vasármin lc-z, a első ö.-'utáni cl.aula a. .->om 
haton délután pedig az „Első < öng'-té-." t. ját-z.ák.

* X Po!rot«dira(rcv ük i.-.-zrs jei'y. l elfogytak • ez>-rt
a híres pári..i divafI'irá:ni; e • ;■' < lőud;.-t >;.it Buda
pesten, m. | -1 i:. CSÜti *1  küll fi ' • ’. 1 • .-á Ól'uk I B 
<--.-;k a Renni&sitn o-Szlnházban. Jegyek mór válthatók a 
pénztárnál és a jegyirodákban.

• A ,,1’oiupmioiir" jegyeit a inai !--z-lvc inur . 'öv-t- 
ki zó heti decembi I" -I7di f.-ióadasokra >• .ii " il- 
jnk a Fővárosi Üpercttízinliaz pi-uzlúra.i.

* A Ingvidámulih hangúimban lulynnk a Blah.i I ...
Színházban ..A r-r-alany' előadá-ai. \ pompás operett 
természetesen miii.ien •'■<’ s-iii'-ok -i lil, n.in délután
a kitűnő „F- Fi" t adj .k. szombaton dé'i.’.i:. ;i „Szvp- 
asszmiy kicsis.i' l i.-metlik ö étakor, m--'--'<tlt l> ly- 
úrakkal.

* FéJnyolc órakor kezzlöílnck a mai n.i; te! k- ’.ö.e m Re 
naissuiK‘i‘-Sz.in.húz elfiu lásai.

66--72-lk előadása b z a jövő h> n F.irn.ó- >'ior 
I.;i - .:i-R.-inak, „EH-h i- 1 inny“-nak a. KiráJj Saliriiáubati, 

ahol minden este megi-nr'-tlik a na''’-ik- rü opi -cit ■ ló- 
adásait a' ismert kitűnő -zci e|.o- ■'-.ba u. v.'-.ivnap u-d 
okin ..Jáno< vitéz" kerül -ziiire. z,,m'ri:-t m. ö lut-'u „A 
Lajaibr"-t adják •’ ólak r, m.i - i.ill hclynrakk:il.

J«cü London: „A vadon szava“ filmen 
„EmboreK és BestiáK“

— Pénteken a Kamarában. —
Az ósvedon hangulatút senki sent futlla széli

ben megír feni, mint Jaek Lantion, 
kaia!: ('fiaik neves Írója, akinek 
szerte a világban százc.zerszúnira .......
Egy amerikai filmgyár filmre vitte a. tortné- 
szef ezer szépségéi (A hangulatát, mindazt, tt.iui 
Lentien miiveibeu pazar gazdaságban csillog, 

film hőse és i'öszcreplöjc ep.i/ farkaskuL/u. 
Nem epizódíigttra ez a farkaskutya, baneui 
irányiíja a cselekményt, sőt n dráma, .Tii'g- 
oldésát is ez. a páratlanul értelmes ájlat viszi 
dűlőre. Castor szerepét Strungliearl. az ame
rikai rendőrség világhírű farka'.kutyája játsza, 
nmeivel .az amerikai rendőrség félmillió dol- 
lái'ért vásárolt meg a belga államrendőrségtöl. 
Ezt az érdekes filmet a Kamara pénteki nami’- 
szabásu műsorán ismeri meg a magyar közön
ség.

-]-• ,.Sóhajok lufija'*  kizárÓHit a Ro.val Apolló
ban. i'jlőmke’ok ‘ Ó, 7 és ’-l'l órakor.

-I- Az ,.Atlai)iis“ mind a két rész egy elő- 
adásban az Urániában ő, :' i7, ’í!) és ló.ló óra
kor.

4_ 
bán.

I

az atner;- 
regényeit 
olvassák.

„Sóhajok bid.ia“ kizáróan 
lói omlások 7 és ’-Kl
Cráuía — az „Allanfis**  

világhírű regénye — a lclj.es 
bán

4“

..Aflatifis 
Stacia Xapb’rkovská 
deli nap ó

„Sóhí 
b: 'I. I ilóa‘

“67. 1 ■') és 10.11! lírakor.
^Sóhajok hídja”
Előadások 1.’
Pierrr Benőit

“ mind kél

a Rir al Apolló- 
ófiikor.

Pierrc Benőit 
fiim egy előadás-

kizáróan a Royttl-Apolló- 
és 'zlü órakor.
világhírű regénye — az 
része Anline szerepóheu 
al :>/. l'i'ániában min- 

■ _•!) és in.Hl urakor.
kizáró.in :i. Royal-Apolló- 

1 ,í 10 urakor.

* Az, A poüó-Szdnpad reudkiviili sikerének titl-a. Az a 
nagy arany n m'di.-kjodi - i ;■ az ;■ i -ulkivi.l m<-_ s L--r.
.•nnel’. t;/. 'é.kii téri llclik.'mb.-'n irim-.ii.'-'li \pollo-:-zinimd 
eiőaii. -ót kiaéri, < akis antiak tuTajdoplthutó, hogy a 
legki . .Jobb Írók válogatott d,.-i .bioi a leg.i dili ki ./.ok 
előeda-;.b-.'i. a J. g. z.i-bo f inpudi k'-rei iien kerüli -l: li -mn- 
tatásra. mii.-or, amelynek mindin szama esié-nke i tom
boló sikert ni;:1, a l.ós.i !,.-/<>: 1. S.a nt i \ ,r1 y i Krímén kon
ferál. 2. „A ;herif’’ jubilál", amerikai daljáték. 3. i ár- 
doii.vi \ ilma \d.» u-i->-ki-’ -zu’.-.il. 4. lii-kcffi László fidlep- 
tével „óh, művész ur!" P.ékiiti írrfúja. -'i. Sándo1' Stefi. 
C>. Béki fl’i l.a-zló !■ ii’it'r ■. .-iii'-'.a. 7. Sz<dl> i Róz -i. S- !;.-,dí 
Aladár, (óirdony i ' ilma <- .larai Sándor föllépt<-v<-l „Li
liom herceg' . Eysler iuii"-i 11j< . S. '.ii---b;- lsmiliu, a m. 
kir. Opera volt prímaballerinája. 9. ,.A vakok tánca", 
í'iniőss.’ Anikó. Hl. Itado Smalor. II. Szőllősi ílózsi. 1 
Szőke Szak iii. Sándor Si< ti • ■ Szcntivany i Káiuuin fői 
léidével „Kelemen Palika". Szőke Sz.aktill bohózata. .)<•

<-k u Mtlnbáz pénztáránál (Talefou 33 3,’>) és uz i
jegyirodákban elo\éi"!i dij nélkül v alt hu!ók.

Xt Andriisí.y-utI Színház nagy d. ’ü mü.nira. a,..ly.i.-k 
minden i gye- darabja), k•••'•*.« .int n i-’ui. .niimt i'sterő). 
csté,c tüntető t-ip- ál fogadja a közön- g. u In’ minden 
estéjén isméliéi-re kerül. y-zinti-n v.i ...rnap i -z-mibut 
delin;.n órai kezd Lel. i-i'r- -kelt helyártikk. I.

■vr ■**•*-» '-Mi ibMJMMwmarv'Wwia.-v'MMaaBMaMmaNBaNi

MOZ®ÖKÉ8»-©T¥HOi«
A FILMEK FILMJE t

„E5 Á Ví l> ÉS 6 O L 0 Á T“
amerikai regény 7 lölvonásban 

„ÉJJELI LEPKÉK" 
amerikai erkölcsregóny G föl vonásban

Mindkét film főszerepében: 11. BAUTH1.L.MKSS 
Előadások; l. t>, s és Hl órakor

Hamisfogat 5000 K-ig. Ékszer- és hrilliánshevá’tás

XYI.SS.. BOTOMÉ

I

UTÓDAI
G Y EK M E KR l fi A - K l Ló N LÉG ESS LG EK C ZLE TE 
PAKISÍ-I T( A !. (VÁCI-UTCA SAROK)

S xr! é5 i*  sm t3 nt a b áftok
Leám*r«,  7iu>ftélikabAtok és 

feasift&k
Fim-, leányka- és bakfísruhák 

Táiisriícták 
JáftszórGsírÉik 

’Piyamák
Eaby-,i Mháik, 

(G e / it i i a Gr 2 e -h é sj by 2 b ja c l> e k 
El & x ff 5 £ ?f. üt! a 32 o I í 

eíőLtíiy- és mankó-^arnlfturák 

a ler ítiiomttbb kivitelben

Az előkelő hölgyküzömség kedvenc 
bevásárlási fori ásn.'

Az GíF’lK" A e heti aürakctós ir.üsora:
K; I. nd<>- Ili I-'• u«-:iy > fölvon.-isbau. • Főszereplő: 

G. i \RPENT1C1! a bomdas vi! iglmjiioka.
TrtRirOZISC — SCíftVÜ-TKIL.
Háza.-- rii komédia 5 fői vonásban. 

Fősz-.'I pl'i. KI,ARA KVMBAI l.-VOl Na,

AI.In 11 ita• ol. .; vil : minden ré-zéiiol.
A z i li;."la- ok in i mi' i nu u 1 > ’/i., s és -‘110 órakor kéé-

ii-k.1!; ,1. c ..-!. i gesz bet m eloi u \althntok.
W.<je>.S£~r”
Mkí.% uc'ü és
Ky-cnaelí-
Saíé8ce?s7 JleMSSnáB

<3E>®

F E bű É 3? N EM ÖEK
m i ■ < r ív á i oly iit-'H

C">1

11

éWsaliimi liLitorvéteí I
Karácsonyig 2.vkai olcsóbban a napi árnál 
tníilúik — ebérilök — urlszoteák

WTyJ n í n irt ü t
Andrassy • itt ú2. sz. (bciaral az Eötvö utcabóh j

bárkim I drii'ráblm n. EstUsf- és 
azanytárgyi k \--tidi Schober, IV, Királyi Pál-utca

különleges Lálúszohák, leán.vszu- 
bák. gyerniekszobák, gyermek- 
ágyak, rugalmas íaágy betétek.

9.

Hazai Fatermeiő rt gyártmányai
7t'l líizüróiag » gyári Icrakutban!
Tisza Kúliuáii-tői*  3 Telefon: József

lclj.es
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Búd mitisszier ma érkezik 
vissza Olaszországból 

SiKerült az olaszokkal megegyeznie 1090 
vagon rozs eladására

(.1 Jtcyrfcl tudósi lóját ól.) Hűd János közeiéi- 
mcix-si miniszter befejezik rozsdád ás ügyé
ben (Haszors.-.ufihan folytatóit tárgyalásokat. 
\ miniszter környezetéből ug.v értesülünk, 

hogy
Bo<l János ma érkezik haza.

Az olasz követség közvetítésével kezdődtek' 
meg- ti tárgyalások a magyar rozsfölösleg egv- 
rc-Lze’D'Ck o rtszorszMjn oilx*]ypxóso

Egyelőre csak ’Wft vagon eladása aktuális,
de ng> ei ji •;rík, hogy rövidesen mintegy

10,1)11! v.tgoj. rozs eladása 
ügyében kezdődnek majd el újabb tárgyalások. 
Bmi Jíüios jelent be szerint, amelyet ez ügyben 
hazak ti ki ott,

.íz eddig; tárgyalások Kedvező eredménnyel
já Hak.

\z eladott rozsmcunyiscgérl
az olaszok lírával fizetnek

• -S a. vétele ínak eyi/ bizonyos százalékát, 
«imi'ii úgy, mint, a svájci bnzaeladásnál, koru- 
penzáctoa ulon számoljál,' el, vagyis

az összeg egy részéért különféle iparcikke
ket vasáról a mag var kormány Olaszor

szágban.
Iliid János miniszter ,-i Közélelmezési Tanács 

<■ inti ölesen, valószín üt*  ti kedden, lóg részié- 
íe-en beszámolni (da-zorszáei utjának eredmé
nyéről.

Hem tarják
az Erzsébetváros! Kör elleni 

bombamerénylet aktáit
él Heggel ludóz itójáiól.) Vasárnap délelőtt 

is lázasan kér: ,-i. k <-.s mindenfelé kutatták az 
L-zsebel vár ív-i Kor e]|< r,i bombamerénylet ii- 
tokza tos iné Ion clI iint nl<Iai I.

Minden fáradság hiábavalónak bizonyult,
. az, akták nem kerültek ineg.

A eddigi rn.*,í.,-i)lupi ‘»sok szerint pin'rn.s !■’> én 
n ír ifié ói ;rz ii-.-. < ■.. - •”( ii Faló (i/i.iht, áll.'JlU- 
rendőrst gi deli kliv lölttgycló, aki belügyminisz
teri renddel re, való hivatkozással kért-e a 
I )oliá ny-u tea i bomba morén elei aktáit Dr. 
SfbuH.r (í/fn'a kirah i ügyészhez, utasítói fák, 
aki az ür'-nol a referense volt. J miniszteri, 
r 'delet fohftau • . >ig/féx:.sérn n írásos rlisnier- 
i'ci:.U ellenében / >• adták >c: ii-szes iratokat.
li'i'-y a rme'örseu !.'> lel a>///«.% ius 2-ig
mit végzett ebben az, ügyben, nem tudni, csu
pán ,-f’tnyi biznnv ' . hogv auuus>1i's 2 ái; az 
evés:. al;laesn))u'.' • .’.s-.x: htiildle a hiirfehi lör- 
téniiszekie. Itt (leíomh József irodaigazyaló 
vette át. A Inint'tv lörvén*.  /.éken .-ízt állítják, 
hog,\ a rendőrség minden átirat nőikiil ’ küldte 
át az aklókai. I,/ volt az, rZ.«m hiba. A második 
az. hogy az akiák.i! v-'in is kelleti volna a tőr
ei nyszékhez, k ildriii. meri nem onnan kapták. 
Kel i ■ 'len. Irigy a törvén vszékén is hiba lór
iiéit. hmtI nc.m ín<1 iák megállapítani, hogy

t - ’’ f n I-. • • > • z. • ?• • • • 1 v-I.. \ 7l 11: f ' '.I . I<,
Imre közben ródd iltaw dss (iker(illek az 
akták a rendőrségre és m<- t is

a fökapiíanysá.gon kel! lenni
az egé-z aktatöincp-nok. \ törvényszék elnök 
.-égén .1 /’< n'e 1 I mló.-'t tó i;i ''lóit, nm kije h'nlpl- 
iek. ha mm körülijének meg uz akink, akkor 
azok könnuen rekuusiruáihatók. lizenöt
eV v'el ozoh'it. amikor llagóczk // dijnok folgyu.i 
tolta a biiiief.ii törvényismék irattárát <-.■» i'/.i'Vi'l 
ej, lek cl hiijiügyi a'Jak, valamennyit rokon 
>t imái ni Indiák.

PARISSEN GRIJA

vencCégjij&táka

és a kisérö műsorok műsora BiB
©iODiáH =K3E>®

ÍRÓASZTALOK OS?

mifflcwmwf >i iTrnwwitnr ■ w iW n uj—tjrr.xi auwewiiMBMMMWwnm-w

„Ha a keresztény tömegek 
nem teszik meg kötelességüket, akkor 

inkább a főid aiá fekszünk"
Cs’Hérjf — a keresztény ség apostola. — Jogászok és fogászok. — 
szerint 5 müüíárdlot gyűjtöttek a zsédlók © fővárosi választásokra.

Frühwiyth mégsem akar zsSdét
(sdlérn vasárnap délután tartotta bebzámo- 

Jó.iá’ a Bajzu-utcai iskola, torna termében. 
Esiliéry lár.saságá,han nicgjeloaíek Ernsíi. 
Pe'rocácz líiiiila. Frühu'lrth. Láng és liudaii. 
\bolfí Káról/) nem jött *cl.  mert meghűlt. A pó
dium előli

fehérruhá>. n'rosnriiszHkos ibkolás leány
kák álltak félkörben,

egyikük nagy ei-.okor fehér őszi, rózsával (!) a 
kezf'bí'n. ( d/o i ji megérkezésére két fehérmhás 
lcáinnka állalmi, rerseket szarait. Azután nődig 
Láng János képv isejjí íncg-nv itotta a gyűlést és 
Csilhrnyl, röviden úgy aposztrofálta, minta „Ac- 
t< szléníjség a/poslolát".

Csillére Í(z/;|| kezdte bOBZáiívdó.i.il, liogy ó <■( .-ri.-xs l>a n n 
fövrírd . l;r n, r írii hw(j<H <:s < <.■/,/• mrisfxlsorbtii'
nrfzónos l >’)>i ixclfinrl,-. M iiidi-nokelőlt nz/rf, kiizd iirv- 
mond -s hogy /•; .,() <'ri >. Dudáié’■ ( iiii’/rit iie a: ,.:c)e 
'icv.ljf'l ')<s aktéit" u a yvc ,<:?(! tlcrnokrala t.:.cicl; írd 
miitxtil.. Arra ki-ríc n korcsztíTiy vak ztókat, hogv «c 
vcticztcljenéi.: a éri. (miiéit

n mai váronbázi Híbbsét; három <v>zten<lo alatt nem 
íiidía f(''.>e;cn rrthll . lioziti .'■« óv rniil i-7.(á:.:ii' Cl

Majd ii'-'li'' < til' a In nos /-ex <.'/,•„< < ■ <///-.hmirti politikára
n-rt al > - azt iiiondfa. i. ' inór a gv<. <i országokban 
is ngy vnif. hogy ’ ainbáii.'szór >t viszonyok konszolidá
lódni kezdtek, Htitirlifi '<>H li.llu: . /.■tr>cl’/ hohiti
■alitlarritelá^ / korotta.uliati.i, ké/téhrv rr< l'tíc hatását. 
In kell »cli. i Korcsnini a rucrokát! Teha( /-:. okból rd 
luttk. >r a köreik' ' H be a pe r'et^ii.ii / n --. •,,l>//yfí/;.

M "sl pedig lu’-inh fik <'j.v őszinél a kózvélcmóuyl'ic: 
a Itil tolt.': ktilenn, .'1-, fővárosi polgárok, tud
j’l,. mi a kiiifiiirli kölcröit. Lnnék kíivü kczniényeii 
n.'ögni fogint; míg hos.sz.u ideig. .! <//■» sajtó diktálja
<1 kiilf'.ftii kötosriv leiében m tinbüvlnah adandó föltéte
lek'!. \ kiiliiddi kol<-s<int az antant csak csal ét cl nc.lt te
kinti. Mindenfelől usiitas történik, hogy a. külföldi köt- 
OS'HI fejetlen a Iiint.rl’ irarylnil minél többet rulj'tvl; föl. 
Amikor a Tóvárosi kölcsön fölvételéről volt szó, ».z ösz- 
w f> nagj bankok clőalJiak <-s azt mondták, hogy a köl- 
r..<tn főirőlrl/br add>p nr.m tni»j(anak- ^rpédketef, araiéi 
• liben a rore.fban kcrcf.ténn politika lc.s~ a.- 'rei».yadr> (?i. 
Liiüik. hogy .i ffí'gazdasági eleiében mi*  .iekniott 
a in’ millió aran." franko.- köb sön. .Vem tudlak belőle 
kellé' it írv.’ , 'aiai, mft ,1 ví g: ni.Jmenylmn nem. lehetett 
tele alflályl a firdrnK nazddsá'ii siannlásdt. Vigyáz 
z.nnk, mert a kijitSldi kölcsön niból csak, romlást, hot.

Ezután ráfért a főváros iif/yoirc is. Azt látja, hogy 
rendítit’úl nany liilckariés folyik a fővárosi, politika körül. 
<*>  ó« bari ja garan fájja, hogy </ régi tör :sfönöl.:i rendSBcr 
nem fon többé riss. otrj betűi. A keresztény egység part ja 
srdi.nam fog.in clfcieiteni. hogy « ré.pi poludri demn- 
l:ralál: /.-. in. 11 nációnál, .:m>dldvniol;ra!(ih!r.al foglal;
áss a i;r>i> léiéi nemzet' irányzat Picildönles’-re. Eddig 
l.allf ii!i .ml. Cl - m.-' mond , de most soromp'lbn lé
pő, i! < \ in m br ink lobln . I'ng i n városi egyek rc.ctésc 
C Iv r í ndorulI idcgenrl.- I.c :'h'' l. i i iiljöv mé-ge.'iys-.ci ,

I. illan Cruszl Hordár lie-zi H és azzal kezdte, hogy őt 
al,s 'dnl Iölib'it'r;gc! j'itrdtak be n rórns’lm ára. l’Oí Ige 
I1I-. hogy </ válás.lasol, a li'ibb'.a bvlrizi rai
fii'mnk vi li odri < ezt tan.'CtKdják. hogy cnf/' ’ iá I . De 
én kiiclentem.. hogy ba

az történik meg •rliiuk a közeli válasz;ásóknál, hogy 
a kérészién? tömegek »em teszik- meg kötelességüket, 
akkor inkább a liiid alá fekszünk, pusztuljunk el 

inkább.
Se a I,,. rí lényekben kcrc-. iik a hilvikal, hanem a gat- 
cnrhcrckbcn. A kormúnyiól nem kérünk tamogulúsi.

mr.iit sriu kárunk. dp a • i-c : i:ik;

ne engedje meg. hogy e. fóvutos, vezetése ibuic; •np- 
r< dós kezóbe kerüljön.

Huday Dr.sö arról tcs. It, imgy a közeli választásokra 
a túlsó oldalról nagy pénzek fognak megmozdulni.

crepe saten, crepe <*e  chűne, crepe 
charmeuse mindeu elképzelhető színben. 

— Eredeti angái jjMapiw köpeny- és 
ruhaszövetek n a k y v á 1 a s z t é k b a n, 
incíjlcjiö ok*3ó  árban! Szöllösi és Kálmán 

selyem- és szövet áruhá
zában. Budapest, Unió
utca Ki (fsiitö uten sarok)

„PYKAMIS*
MAGVAK FÖl.nRIHTOKOMJK ÉS f ÖLDBÉKlXÍK 

KEHESX) OEIJH1 RÉSZVÉNYTÁRSASÁRA
ni HA PEST. \ I.TEKeZ ICöRVTSfi. SZÁM 

Részvénytőke: l.ii'i’i.llOíUIOü körömi

Hnnkosztáiy. M< őga/,da*ági  gép-, inímzákl . műtrágya . 
i rót.ikiirinán.v . liszt . vetőmag és y n l»«>u ;• os •: t ii I ,v.

lío>szuiiapk'>r (' >áók a Daliáiig-uli-al zsina 'tófjában öt 
niillirirdot fíijiljt' llrl: u kii r t,!)' fálas ldsi dg'tál lói a. 
(J 'id I; i.-Jf ,-■>' :k : l. rtt venni tőiül: ')

l'rlihn ii'lh Mól '/ás: A zsidóság c'i-- '.alja le bilid:!, !ia 
meg akar it!. közlünk maradni.

Mi nem akarunk zsidót ölni.
Most -i z-idő ag- ös-'.c akar fogni a vcm.'tkö.i szociál- 
di.mu.'i áléi- l:o . \ i gj e t odu:n:i:-itl u zsidóság, llo-.. • e-ab 
olyan .edokkai ti'dtntk ill nyii()>‘dlayi. megél ni, ukU. nem 
pi:!■ iáinal; lisi.e a s:rjcidldemoi. : ata nenr t!/• <',.l'd. i ej.

l'clro. di ; (..ynla az. ötvenéves jubileumi közgyiilésrfJ! 
emlékezik meg és különösen f sillérynek ott elhangzott 
beszédét emeli ki, amelynek — Pelrovác/; .-z<‘,:nt — 
senki sem lapsolt oly lelkesen, mint a jclce'crö lcor- 
imi ig.ó. E- vem marodéul nt/orntalmiul — igy vonta le 
f’etrováez « kormányzó élliiolagos föltűnő tetszésiiy ilva- 
l.iiáimk k'iiuel.veuciájut, mire o népggv'cs liallgalősr.iga 
Il ike cn megéljemz te és megtapsolta Hovlhy kormon yzót.

,- 'iílth't: hornn^hercay.u. la 
J'lóliok : 1 C. Calvin-tév
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karácson^ áraival 
föiOimyi mmtíanlíit!

15.0ÍÍ0
19.900
27.990 
:i2.nn« 
3K,G(19 
58.0M

N.Miö 
ÍÖJHMI 
21.
25.000
18.000
00.000
Ifi 000
8.800

15.000

Ruhaselyein, schottisch, 50 cm. . 
Japonselyem, 60 cm.....................
Bouretteselyem, törököd, 100 cm 
í'répc soire, mintás, 100 cm, . . 
Foulardsclyein, mintás, 90 cm. . 
í 'répe de chine, mintás, 100 cm. 
Mosódelén, 80 mi........................
Grenadin í. millfleur, 80 cm. . . 
Gabardínkelme, 100 cm................
Gyapjúszövet, 100 cm- ....... 
Gyapjuvelonr. 130 cm..................tryapjuvvjuui. i<ju na...................... ...
Férfi gyapjú dublészövet. .140 cin. . 
Csíkos pongyola bársony, 45 cm. . . 
Brefontiill. függönyre, 110 cm. . . . 
Bretont üli, ccru, fiiggön.vrc, 300 cm. 
Függönyét amin, azsuros és kockás,

1 ,)0 ellj.
Francia hutorszatén, 80 cm............. ti.000
Gobelin bútorszövet, 123 cm........... 89.0I-0

Mísgy vájSassíékEfar*  ssaír-’g, «£ip.'?«c

K 
K 
K 
l< 
K
K
K 
K 
K
K 
K 
K 
K 
K
K

2.5,000 K
K
K

•■ye-rva-J W'g-.T^W.’W

©
I

Ib] *ai'iaamr ■ i ni»Iwj

(5) 
® 
(*)

V®' Scáfc Ferenc-u

Sok it és szenet
takarít nicg a szabadalmazott,
Frandor cég mí.itaral tarában, l/lpőt-köriit 23. Tel. 38-60

.,F R A N 1) O R“
e I o f ii t ő k i 1 y h i va 1,
ni e I v m i vi <• e u k a 1 y.
h a r a fölszerelhető.
Mcgrend hihető n
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A bajnokcsapat nem tuslta legy^zná
a zu^Eőiakat

(ToS FTC9 BTC és a VÁC kitűnően szes-ejBeStek
Az NSC—£3&C»mes«:sen e«*y  fáté&osnak bírom helyen tört el a lába — Erzsébet*  

ffalván inzuitáltak egy bírót
(A Reggel tudósítójától.) A 

elmaradt mérkőzések körüliek 
sárnap. Senki sem vári, meglepetést, annál na
gyobi) szenziH’iót keltett az. hogy a bajnokcsa
pat MTK képtelen volt az utolsó helyen álló 
Zuglóinkat legyezni. A többi elsőosztályu csa
pat közöl az í l'C. BTC és a VÁC szerepeltek 
a legeredményesebben, az (JTE azonban csak 
.minimális gólaránnyal győzött a Vasasok el
len. A Törekvés a 1JI. kerületiek ellen elért 
2:0-ás győzelmével pedig egy csapásra a ve
zető csapatok mellé került.

A legkeményebb küzdelem a második osz
tályban játszódott le az -VSC— MAC-uieecsen. 
A heves harcban az NSC Roby nevű játékosa 
súlyosan megsérült, Szaffkával (MAC) történt 
össze futásakor három helyen eltört a lába. 
(Erről lapunk más helyéit írunk részletesen.) 
A „hagyományos* 4 bíró verés sem maradt el 
Rizsébe tfalván, ahol a KAOE-r Á’J/7’Ar-niérkő- 
zés után Oszt, az (EMTK) játékosa, a bírót, dr. 
Abrayt, tettleg inzultálta.

*

havazás miatt 
eldöntésre va-

FTC—KAC 4:0 (1:0). (Biró: Gerő Ferenc.) 'Teljesen egyen- 
rangú játékot látunk a mérkőzés elején. Nívósnak nem 
mondható mezőnyjáték vibrál kaputól kapuig. Héger ve
zet csak veszedelmes támadásokat, do gyorsasága, tech
nikai fogyatékossága miatt mm cli-g az akciók sókéra*,  be
fejezéséhez. A 12. percben Kelemen szép, lapos passzal 
szökteti Patakyt, ki a J6-os vonalról gyönyörűen helyezett, 
saroklövéssel gólt lő. 1:1). Kapucsere után újra az FTC 
van frontban, a KAC oly kori kiszökései v csatársor gyá
moltalansága miatt meghiusulnak. Diri véd. Potya a ka
pust. belöki, az, hogy a gólt elkerülje, a labdát maga elé 
dobja. A forró helyzetben Blasnik kornerre ment. A kis
pestiek most egyenlíthetnének, do Boldog közelről hibáz. 
Bilim Potyát szökteti, az Patakyhoz passzol, aki az első
höz hasonló módon lapos saroklövéssel ujabb gólt lő. 2:0! 
fíaiksz Kelement, durván faultolja, Gerő bíró ezért kiál
lítja. Potya szökteti Ilégert, aki egyedül lefut és 20 méter- 

.................... ( szerzi 
kiroha nó 
azt nyu-

BTC-33 FC 2:0 (2:0). (íiró: Fodor Endre.) A BTC győ
zelme az őszi szezonban kitűnő formát kijátszott Harminc- 
liárnvisok ellen nem volt meglopetésszerii. Annál nagyobb 
meglepetés volt a fekete-fehérek mai gyönge játéka. Eny
hítő körülményül szolgál ugyan a budaiaknak néni kon- 
veniáló sáros, nehéz talaj. A BT< csapata valóban első 
rangú játékot produkált. Különösen Tlorváth II. és lí).., 
továbbá Branchler és akit először kellelt volna einiite- 
nünk: a MAFQ-bó) a főiskolai paragrafus alapján alig;: 
zoll és anyaegyesiilclébcn újra szerepeli Gruber kapus. 
A Harminchármasoknái a halfsor felelt meg egyedül föl
adatának. ellenben a csatársorban egyedül Krammer és a 
Laffcrs helyére beállított Biicl. érdemelnek említést. A 
közvetlen sédelem bizonytalan volt. A vezető gólt Hor
váth 111. lőtte vódbetctlenül a 20. percben, a másodikat 
pedig lő percre rá Horváth II. fejelte.

Törekvés III. kér. TVE 2:0 (2:0). (Biró: Kiss Tivadar.) 
Törekvés kezd, szép mezőnyjáték mindkét részről, amely 
a tálidő végéig (art. A budaiakat többször látjuk a Törek
vés-kapu előtt, az akcióik azonban balíz.ereimséjüköu meg
törnek. A 111. kerületiek súlyos iramot diktálnák, ám a 
25. percben mégis a Törekvés szerzi meg b vezetést 
Kautzkv révén. Rövid idő múlva Szántó (Törekvés) eldrib- 
líz Meibcrr mellett, centerez, Kaulzky a kapott lapdával 
nem késlekedik és pompás gólt lő. A budaiak hiába küz
denek az eredmény szépítéséért, csak ujabb kapurugáso- 
kat érnek el - gól nélkül. A második félidő 1)1. kerület
fölénnyel kezdődik. Egy kapu előtti helyzetből 11-csl is 
elérnek, de a labdát Meiherr kapu fölé lövi.

VÁC—UTSE 3:0 (1:0). (Bíró: Vagy László.) A húrom tar
talékkal fölálló UTSE ellen azonnal támnclólag lép fid a 
VÁC. Már a 7. percben alkalma van a vezetés meg-z.<-r o- 
sere. Boros azonban fölé lő. A 16. percben végre, sikerül 
a VAC-nak megszerezni a vezetést Boros gyönyörű lövé
séből. Ezután az UTSE is lassanként frontba jő. egy tá
madása már-már eredménnyel jár. de Gally fejese kapu 
iáról pattan vissza. Egy-cgy eredménytelen komért ér 
még el mindkét csapat ebben a félidőben. A I [. félidő tel 
jcs VAC'-fölénnyel kezdodil . A Jl. percben Brcaer leadá
sát a szorongat olt Tö"k j lövi -- a saját hálójába,
mire jelentkezés nélkül kiáll. Később vissza akar térni, 
Nagy bíró azonban ezt nem engedi meg. A 14. perein n 
Szinayl (l’TSE) a biró durvaságért kiállitja. A VA< fö
lénye’állandóan nő. de vsak a 44. nercben jár ereduaény- 
nyr!, amikor is .lockl egyem akcióból szép golt lő.

Jól sikerült az FTC első boxestéjc. Zfeufoll. toiuatei nu- 
ben folyt le az FTC első boxestje. \ azouzáció erei<>ve] 
hatott Vulcnccki'i József (FTC) vvelt<?r>tulyu hoxoló fölé
nyes győzelme liudra (Lapterjesztő) kir.uohézstilvu fölö'. 
Részletes eredmények: Sk-zák (III. kér. TV1C) győz Úb>ik 
(FTC) ellen. Wörner l FT( ) győz Kollár (BTK) ellen. 
Hanber (FTC)—Győri (Lapterjesztő) eldöntetlen. Benők 
(f I [. kei . TVE) g.vóz Szabad (FTC) ellen. Schönveitz. (FTC) 
föladta Várnai (Spartu) ellen a második menetben régi 
(.ebének kiujulósn miatt. Basla (FTC) föladja Bauev 
(III. kér. TVE) ellen. Csiszár (BTK) Borbély (FTC) ellen 
győz. Fás (MTK) Elzer (Sparla) eldöntetlen. Patak-- 
(FTC) g.vóz Siliga (MÁV) ellen. Untcnecker (FTC, 65 kg) 
győz meghívásos versenyben ifudra (Lapterjesztő, 73 kg.) 
ellen.

Az NSC hölgyuszóversenye. Kévé.-számú. d« előkelő kü- 
zönség előtt folyt h> az, A'.S'C mv/.óvirsenye a követke/ú 
főbb eredményekkel: I. Gyorsus.ói,-, /un méter: Gyó/.'e- 
Tlénes Irén (NSC1) 1 p. 38.4 m;>. II. Htitir.szás, tori méter: 
Győztes Konmromy Erzsi (MI É) I p. 53 mp. 111. .lZeR- 
uszds. 100 méter: Győztes Korányi Ilonka (k’SC) 1 p. <8.2 
mp. ÍV. Ver/yes staféta, .;X60 méfer; Győztes NSC (Wág 
ner. Komáromi, Dcnes) 2 p. 56 mp. V. Mclluszó-slti/éla, 
4/10 méter: Győztes NSi' (Komáromi, Keleti, Wagner, Dé
nes) 2 ]>. 45.-t mp. VJ. llatuszó-stfifétd. 4 ■'méter: Győztes 
NS<’ (Keleti, Wáguer, Komáromi, Dánja) 2 p. ti mp.

Féflversenyszámol:. I. Gy'irstiszéis. ion méter: Győztes 
Gáborffi Antal (NSC) 1 p. 3.8. mp. Jl. 'fe( »s?ds. lön mé- 
tér: Győztes Csillag Oszkár <NS( ) 1 p. 31 mp. III. Oldui- 
itszéts. 100 méter; Győztes Sehlenkcr Antal (NSC) 1 p. 
18 ni|>.

dia Bauee 
(FTC) ellen 

l'afaky

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós.

EzOst evőkészBeteket, 'vS: 
súrolhat, brilliáns, gyöngy, ékszereit teljos úrláklum értókesilholi 
Schmelczer ékszerésznél,

PAVILWh ^&S£OTT S
a Fővárosi Oporcttszinház épületében
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ről éles magas lövéssel az FTC harmadik gólját 
meg. 3:0. Jléger félpályán 
kapust kidviblizi és a labdát Patakyhoz tolja, aki 
godtan a hálóba helyezi. 1:0.

MTK—Zuglót VII. kér. AC. (8:#). Biró: Müller 
esőtől fölázott mély válva miatt mindenki nagy gólaranyu 
győzelmei várt a bajnoké,.paitóL Az első 25 nercben erős 
ostrom alatt állott » zuglóiak kapuja, de hat konicrei) 
kívül egyéb eredményt nem tudtak elérni a kék-fehérek. 
Ezután a zuglóiak is szóhoz jutnak és több meleg helyze
tet teremtenek, de góllá értékesíteni nem tudják. Az első 
félidő végén Hindi kapus összefutott Opatávnl és kényte
len volt a pályát elhagyni. Pár ettől kezdve a zuglóiak 
csak tíz emberrel játszottak, az MTK csatárai nem tudtak 
veszedelmesek lenni, pedig egy tizenegyest is kaptak. 
Molnár éles lövést pont a kapus kezei közé vágódott és 
igy a mérkőzés 0:0 arányban eldöntetlenül végződött.

I.’TE—Vasas 1:0 (0:0); (Bíró: Fodor E) \ két kivaló csa
pat küzdelme mindvégig nvilt volt. Bár az njoesfick győz
lek, kevés szerencsével a Va.-nsok is megnyerhet lél: volna 
n meccs:-'. A mérkőzés heves iramban indul' n - g. A küzdő 
felek fölváltva támadtak, különösen Tokáin (Vasam volt 
elemében, aki a ■'!(>, percben kapufát is lőtt Mimikét fél 
kapuja sokszor forgott veszedelemben, de a kapusok: 
Varga és Nyerges helyén Kot mez (!) pompásan helyezked
tek és minden labdát kifogtak. A mérkőzés második fele
ben enyhült a tempó és tnár-már gó) nélkül fejeződött be 
p mérkőzés, amikor a 43. percben Szidon beadáséból -Jesz- 
más védhetetlcn gólt lőtt. Ha egy percre Koffler biztos 
helyzetből elhamarkodta a kiegyenlítést.

w . mindenkit lefut, a

t;?.! Az

Egyéb eredmények. //. osztály: NSC—MAC 
4:1 (2:1). fíoby (NSO) három helyen nyílt 
fiipcsonttörést szenvedett Szaffkával (MAC) 
történt összeütközése alkalmával. A súlyosan 
sérült játékost a ménfők n zsidókórhúzba szál
lították. Góllövők: Széles (3), Spitz —• Seregély. 
- KA OE—EMTK 3:0 (1:0). Góllövők: Dopsa, 

Tóth. Kruppa. A mérkőzés után Oszt (EM'j’K) 
dr. Abray bírót tettleg inzultálta. — Főv. T. 
Kör—BAK 1:0 (0:0). Góllövő: Dán. — Pos
tás—MAFC 3:0 (2:0). Góllövők: Jelen, Bob- 
rik (2). — Ékszerész—Testvériség 2:1 (1:1). 
--- BEAC—Húsos 4:0 (3:0). Góllövők: Ker
tész (2), Hidassy, Plnhár.

Becs: DFC—Vienna 2:0. Ilakoah—VÁC 3:1, 
Amateura—-Admira 4:2, Waeker—Rapid 4:2(1), 
Ostmark—Hertha 1:1.

A bajnokság állása. I. osztály: 1. MTK 22 
pont. 2. UTE 20 p. 3. FTC 18 p. 4. BTC 18 p. 
5. Törekvés 12 p. 6. Vasas 12 p. 7. ,„33“ FC 
12 p. 8. UTSE 10 p. 9. VÁC 10 p. .10. III. kér. 
TVE 9 p. 11. ZAC 7 p. 12. KAC G p
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JFlanutta Hiídegavd
Havis T&ausei*  

Tóm ]ev*si
í é s

<A MÚLTÚMMAL. 5ZEMBEN)

Gumitalpú cipő
Valódi bagaria, kiváló minőség................ 167.060 korona

Estélyi*  és tánceil;>&>kliiönlegességefci
Lakk kivágott, női ............................................. 09.000 korona
Lakk divat pántos, női....................................... 109.000 koroua
Ma^y kar&zsony] vásár nbl, férfi és gyermets- 

harictiycGcbai.1.
LcszútStiotf árak!

Szép
6is»fcőzéversenyén

f.l Renget t udósltójátúlh Vasárnap rendezte meg a 
Vni- és Fciiiniiin'.diíolc Siiurl Clubja iíjiGáiti birkózóverse- 
nyé' a Barciay-uteai főgimnázium tornatermében. Az 
agilis munkásegycsület. amely erejét fölülmúló áldozato
kat hoz a tömegsport érdehebeu, hatalmas gárdát vonul
tatott fői a többi egyesület: tehetséges versenyzői ellon.

Magukról n versenyzőkről a legjobbat, mondhatjuk. A 
helyezettek nagyrésze 
Aóroli, Piáéi. Por.iO2Í 
mennyien jó L merő ti 
mennyien jó ismerőse

már kiforrott, rutin irozott ver- 
(Máv. GS< ), fii Ináéi (Viis.uv) valfi- 
a kózóu--<-gnek. kész, anyag, nieg- 
a közönségnek, kész anyag, meg- 

nnnvi' leendő tóü 'üesege bjrkózósportniikimk. Itt inkább 
nwk, I kívánunk szólni. :.'.ik helyezet) nül végeztek. így 
elsősorban föl kell említenünk a kistermetű Fixelnnrinnt 
(I.TEl. Bámulilos technikává) dolgozik' ez a lehetséges 
iln, iniiidcu akciója iharos lapról vallott, ki a közön
ségből. S'.aéil l’éil (MTl- i ma :sl; iir,’e ..egu versenyző. 
N.uty jövőt jósolunk Fh.clter h'r>ultidnál: (Húsos) is. va
lamint .Hadi Imre (Máv. GSC) is emliiésrcméltó tehetség.

Hé- .hles ered mén urk:
Fischer Konrúvl 

Droppa .János (V 
Joz ef (Vasaisi.
Ni'i'iei’n József 

■C). 3. Ma ver
Aladi Imre (Máv. GSC), 

1. Danesó 1‘al (MTE).
(MTE). 

(Máv. G

Pcitelfisiili/: 1.
Gyula (MTE). 3. 
(MTE). 5. Feliér

l\ öiinoiiniln: L 
í ajo. 1 M óv. < 
Pál (MTE), 5.

li l>sul!i • 1. Danesó l'ál
(MTE). 3. Hauscbnitz. György 
trely (MTE). 5. Borbély Ferenc

(Húsos). 2. Tlebreczy 
más). 4. Hirscli Izidor 

16 induló.
< Máv. GSC), 2. Korina 

.M:ilvú‘. (lltisos). I. Ságot 
induló.
Elein László 
Kormos t.er- 

15 induló.

21
2.
4.

A <ii7,’//iő. ■ psulii: 
András (Vasas).

\ eliézsiiln: 1.
(Máv. Gt-C). 3.

A rendezéséit >-s

: 1. Tiringer l’ercne (V Kraut
3. Pomozí Péter (Máv. . 6 induló,
l’app l.ászlo (MAC). l’i<dl András 

Kunz Sándor (Testvériség), k induló.
__ . a verseny sima lebonyolításáért Kiss

Huí/At és Szcllcy Olló bajnokot illeti dicséret.

^soSdos-tanintézeft
legiobbe.n k£sv.it eici mr?>őrt-
vlzisgftkra V"l, Dchány-ufca 34

Gtrfinwalia Emil
í»aKSiiiziGt<a

hÜLiPO KERTÉSZ II.

An<tJa,ŐE*y--í£4  36. ssám. Te’effcm n 32-2©

CiagyéHékM ékszereket,

üöiiiii és au. >n. <syíl»tgy?lik«t, 
h rí I lián*  i>k al, 
k-.vtar^grJoUat, mii 
vészi kivitelű exliev 
■árv)yal<at legmaga
sabb árban veszünk. 
I gyám sak 1 egi'i no 
mabb ékszerekben 

! állandó nagy raktár

r~

.z-y’íják 
ékszerészek

* ''Jm Budapest 1V. Kossuth 
'viInZ t Lajos-utca 13. szám.

Telefon 21 50

9 9 9

767
Uuton, 192-27 V, Valvdny-ulca 13 I
Postaiak. s~dmla jüh/ ' /. lenielet

MWVMI

”8N©eJSTR!AM
Faárugyár és Fütiíóünyag R*  

X, t<üh&ny£3i-ut 43. Telefon ; J. 73—17

k%25c2%25a3sv.it



