
Ára 600 kprona

SZERKESZTŐSÉG:
vr. kér., nagy janos-ctca i. szám

KIADÓHIVATAL:
MII. KÉR., RöKK SZILABD-Ü'ICA 19.

Előfizetési ár 'csuk vidékre) egy negyed 
évre 7200 kor. Egyes szám ára Ausztriában 
20ÖU osztrák kor. Jugoszláviában 4 dinár
T E L E F O N: SZERKESZTŐSÉG: 65-53. 
KIADÓHIVATAL: JóZS. 143 -26. VASÁR
NAP ESTÉTŐL REGGELIG: JÓZS. 9-66

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
—  -" ' «BW»n i ■ I  —-a

FELELŐS SZERKESZTŐI LÁZÁR MBBCLOS

II. évfolyam Budapestg *1923  december 10. 50. szám

'Betűien mlnlsztepetnöű 
elutazása eí&tí nyiladozott 
71 ttefjfégetn&fc a fafölcsönröt

X pávisi tárgyaláséit teljes siűerát reméli 
Jl kölcsönt január végén jolyósitjúfc

(A Reggel tudósítója.) Vasárnap délután 
2 óra 40 perckor utazott el a keleti pályaudvar
ról a bécsi gyorsvonattal Belliién István írről 
miniszterelnök T’árisbíi a. Népszövetség tanácsá
nak december 12-én kezdődő tárgyalására. A 
miniszterelnök kíséretében utaztak: Walkó La
jos kereskedelemügyi miniszter, Khiten-IIéder- 
váry Sándor gróf köve.tőégi tanácsos. Rost!/ 
Ferenc követségi attaehé és Ángyán Béla dr. 
miniszteri tanácsos, a sajtóosztály vezetője.

zí pályaudvarra nagyon kevesen kísérték ki 
a kölesöntárgyalásokra utazó kormány férfiakat, 
ami a miniszterelnök kívánságára történt ///>/. 
(//ti a nyilvánosság teljes kizárásával akart 
Párisin utazni, minden zajos búcsú zás nélkül. 
Közvetlenül a vonat indulása előtt néhány 
nerccel érkézéit ki a pályaudvarra Rakovszky 
Irán belügyminiszter, aki u miniszteri Illőktől 
rövid és nagyon szívélyes búcsút veti.

A Reggel munkatársa a szaionkoc.»iban, kér
dést intézett Bethlen István gróf miniszter
elnökhöz arra vonatkozóan, wn7 vár a párisi 
ltölcsöntárnyalásoktól és kérte a miniszter
elnököt, közölje A Reggel utján a nyilvános
sággal, milyen reménység gél néz a táránál ások 
kimenetele elé. Gróf Bethlen István, miniszter 
elnök A Reggel számára a következő nyilatko
zatot tette:

-- Remélem, hogy amint eddig program
szerűen folytak le a magyar kölcsön ügyére, 
vonatkozó tárgyalások, ezentúl is különösen 
a párisi tárgyalásokon sikerülni fog a még 
♦ euforgó nehézségeket eloszlatni és l?og\ a 
tárgyalások teljes sikerrel fognak befeje
ződni. Minden törekvésünk odairányul,

Nem lesz posta-, táviró- 
és telefonsztrájk Ausztriában

Becs, december 9.
(A Reggel tudósítójának telefonjeleniésc.) 

A kormány az újjáépítési programrii es annak 
kölScgvetésére hivatkozva, elzárkózott a l<orr- 
teles dől, hogv a posta-, tavim- és IcIctonalKal- 
mazotlak fizetését ugyanolyan mértekben 
emelic. mint a vasutasokét. Ez a javita-s oly 
horribilis költségekkel terholné meg az allam 
háztartását, hogy a kormány képtelen lenne 
újjáépítési programját végrehajtani.. A. Pos.a-, 
táviró- és telefonalkalmazottak megbízottai kö
zölték a kormány elhatározását a bizalmilór
iinkkal,

akik nem találták klelégitőnck « kormány 
propozicióit és elhatározták, hogy nettó reg
gel í> órakor megkezdik a sztrájkot. A y^- 
utasok és közüzemi alkalmazottak szóin a- 
risak a sztrájkolókkal és így megeshetik. 
hogy hétfőn reggel ti órakor megszakad min
den kapcsolat Nómefau.'iztria es a küllőid 

között. 
Tegnap este rendkívüli niiniszteríanais v)lt, 

amely a hívnlalnokkérdéssel foglalkozott. '»}- 
tüsztwianács után a kancellár a partok icze- 
reivel tanácskozott. \ kormány, miután min
dent fölajánlott. amit az állam pénzügyi hely
zete megenged, inkább lemond, semhogy a túl
zott. igényük kielégítésével lehet ellenné tegye

hogy lehetőleg semmiféle késedelem ne áll
jon be a kölcsön tárgyalása során, semmi
féle olyan uj kérdés föl ne merülhessen, 
ami késleltetné a kölesöntárgyalások gyors 

lebonyolítását.
— A ennyi ideig fog tartani a párisi tanács

kozás és mikorra reméli a kölcsönt kegyelmes 
uram.- kérdezte tovább a miniszterelnöktől 
munkatársunk.

— Erre vonatkozólag nem tudok határozott 
feleletet adni — válaszolt Bethlen István gróf 
—, de remélem, hogy

rövid ideig tartó tanácskozásra lesz szükség 
arra, hogy a jövő év elején kölcsön folyó- 

sitiacsék.
— Mii üzen az iAJionmuradtoknak? — kérdez

tük végül a noiiiisztereUiöklől. Bethlen moso
lyogva. felelte:

— Remél >m, hogy táeollótem alatt le fogják 
tárgyalni úgy a. földreform-novellát, mint a 
legközelebb beterjesztendő indemnitási javas- 
latot.

Többet nem mondhatott a miniszterelnök, 
mert közben megérkezett a pályaudvarra Nagy 
Emil igazságügyniiíiisztcr is, aki el akart, bú
csúzni tőle. A miniszlcrelnök Bakovszky Iván
nal és Nagy Emillel visszavonult fülkéjébe, 
ahol okét percig beszélgetett velük. A vonat 
már indulásra készen állott, csak még Walkó 
Lrjos kereskedelemügyi miniszterre vártak. 
Pont 2 óra 40 perckor érkezeti meg a kereske
delemügyi miniszter, jókedvűen búcsúzott el 
kísérőitől és az ittbonmaradt miniszterektől. Es 
ezután a vonat kiröhögött ;• pályaudvarról.

--------------------- ——«««■

az újjáépítési program megvalósítását. Be
avatott politikai körökben biztosra veszik,

hogy a sztrájkolok követeléseit 24 órán belül 
teljesítik és kedd reggelre ismét helyreáll a 
normális posta-, táviró- és telefonforgalom.

Becs, december 8.
(Aintliche Nachrichtenstelle.) A szövetségi al

kalmazottak megnagyobbított akeióbizottsága 
délután tartott értekezletén elhatározta, hogy 
hétfőn reggel 6 órakor egész Ausztriában a 
postai-távlrdai és távbeszélő alkalmazottak. 
Bécsben pedig a fő vámhivatal alkalmazol tai 
sztrájkba lépnek. X közjóléti intézményekre a 
sztrájk nini terjed ki.

A késő éjszakai órákban telefonozza A Reg
gel bécsi tudósitója: A kormány egész nap tár
gyalt a posta . taviró- és telefonalkalmazottak 
megbízótlaival. A tárgyalás folyamén a kor
mány kifejezte azt a hajlandóságát, hogy a te- 
le.fonal halmazat toknak megadja ugyanazt a 
fizetési, amelyet a vasutasok kapnak. A tárgya
lásokat most, ezen az alapon folytatják.

Végleges megállapodás csak reggelre vár
ható. A jelek oda mutatnak, hogy n sztrájk 
nem fog megvalósulni cs a posta-, távíró
éit telefonalkalmazottak hétfő reggel mun

kába állana!;.

Utánad Albion
'Az angol parlamenti választásokon nyolc-1 

van mandátummal bukott el a konzervatív 
párt és vele együtt bukott nemcsak a védő
vámos politika kísérlete, hanem bukott a 
versaiilesi, a trianoni és a sévresi békemüvek 
egész rendszere, bukóit a jóvátétel francia 
értelmezése és nem lehetetlen, hogy ott most 
Poincaré, sőt maga az ántánt is megbukott'. 
Lloyd George fulrnináns újságcikkeiben és' 
amerikai propaganda utján kokkal határo-: 
zottabb szavakkal minősítette a francia mili- 
táris imperializmust, semhogy most, ha a 
liberális fordulatban akár közvetlenül, akár 
csak pártja utján is hatalomra jut, egy lépést 
is közeledhetnék Poinearéhoz és az angol 
munkáspárt, amely az uj többség núgyobbik 
felét teszi, most sem lesz jobb véleménnyel a 
francia rabszolga tartók és uzsorások részeg 
gloár járói. Az érzelmes lordok francia sze
relnie, amelynek hódoló gavallériával áldoz
ták Anglia kereskedelmét, de nemcsak ezt, 
hanem már-inár szuverenitását és tekintélyét 
is, a konzervatív inazochizmus, amely a 
francia hisztériának és vénasszonyos kapzsi-, 
súgnak úgy szolgált, ahogy szentimentális 
öreg urak viselik megvénült szeretőjük ke
gyetlen rigolyáit, ez a világot megrontó an- 
goi impotencia nincs többé, mert a világ első 
nemzetének akarata megmozdult a szabad
ság, az igazság vagy m'ömljuk egyszerűbben: 
a • józan okosság érdekében. Angliai 
belső ügye ez a Választás, de mert az angol 
politika ismét angollá, tehát józan önérdek
ből igazságossá, hideg opportunizmusból em
berségessé és kíméletlen öneéluságából a 
mások életét respektálóvá gyógyult ebben a' 
válságban, ez a belpolitikai esemény meg
változott, illetve visszaváltozott Angliát állít 
a nemzetek élére és az önmagára eszmélt 
világhódító erő semmiképen sem fogja tűrni, 
hogy a világ bármely népét, amely Angliá
nak tisztes üzletfele, esztelen fosztogatók el
pusztítsák. A liberális szabadkereskedelenr- 
nek fizetőképes európai piacra van szüksége., 
mert védővámok helyett a kereskedelmi mér
leg aktivitásában kell mérlegelnie számadá
sait. És ha Anglia szabadkereskedelmet hatá
rozott, akkor meg is fogja teremteni ehhez a 
szabad és életképes Európát. Egy liberális
munkáspárti koalíció egész könnyen elkép
zelhető ott, ahol a liberalizmus vezető szem-1 
Donijai a szociális szempontok és ahol a 
munkáspárt sokkal távolabb vau a marxiz
mustól, mint a mi fajvédőink fehér bolsoviz- 
musa. Ez a koalíció, amelynek két részt
vevője elsöpörte a konzervatívokat, de el
söpörte az, összes kommunista jelölteket is 
azzal együtt, aki a föloszlatott parlamentben 
már bent ült mint képviselő, ez az eleven és 
tetterőben angol többség, ha átveszi a kort 
Hiányzást, meg lógja a békét hozni, restituálja' 
a nemzetközi jogot az ököl jog francia reak
ciójából s a világ első parlamentje, talán afc 
egyetlen, amely valóban a nemzet akaratát, 
fejezi ki (hiszen lám, Baldwin se mert, biz
tos többsége ellenére sem áttérni a védő
vámokra a. nemzet megkérdezése nélkül), ez 
a parlament, éppen, mert a nemzet kifejezője, 
nem fog törődni az, antanttal, mihelyt az nem 
hasznos az angol érdeknek. Az angol érdek 
pedig az. hogy mindenki éljen, hogy az an
gol kereskedő és iparos mentői többet keres
hessen rajtuk s ez a sziiz, józan, becsületesen 
önző kalmár elv feszi az angolt a világ első 
nemzetévé, toronyszerűén kiemelkedővé az 
etikai frázisok es ideális jelszavak pirositó- 
jával kendőzött rabló nacionalizmusok, úton
álló demokráciák és mafcas erkölcsi lóháton 
marUlóckodó diplomáciák népei fölé.
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Ms az igazság és mi a hazugság 
a kölest ügyében

Januárig vehetfi Igénybe az $8lam a gegybankato —- 700—800
mIIBBérd SioxzAjárulásröl van szé

tA R’HHt! tudósítójától.) A kö’.\éifiniAnyt most egyet 
len kérdéa foglalkoztatja: a külföldi kölcsönnek ilffya ós 
a vele kapcsolatos intéz’; <l«rek. amelyekről annyi 
diskussztó folyt a legutóbbi napokban, anélkül, hogy a 
közönség valami konkridutnol látna. Megkíséreljük mind
azok alapján.

amiket külföld! oldalról és itthon Illetékes helyekről 
tudunk,

kjtuunozni egyrészt a való helyzetet, másrészt rámutatni 
azokra a tévedésekre, amolyekbo a közönség — érthető 
módon — esett, nyert hiszen fél szavaknál, burkolt infor
mációknál. lehetőségek jelzésénél egyebet, kom kapott.

\ külföld álláspontját
a következőkben lehet szabatosan összefoglalni:

— A mértékadó pénzügyi és politikai körök 
Rendelkezésére állnak az országnak egy kölcsön 
nyújtásával.

A kölcsön biztosítottnak tekinthető.
'A 250 millió aranykorona annak jele, hogy 
Magyarországot belülről annyira egészséges
nek hiszik, hogy ezzel az összeggel is keresztül
jut a végleges rendezkedés időpontjáig. Nem 
mondjuk, hogy néni lett volna több elérhető, 
de az összeg nagyságánál fontosabb az a tény, 
hogy a. külföld megindult. Mert a gazdasági 
élet szabadsága, tranzakciók lehetőségei any
ujára hatalmasabb tényezők, hogy abban a 
percben, amint a külföld kapcsolata adva van 
és él a hit irántunk, a nemzetközi érintkezés
nek és érdeklődésnek további százmillióit je
lenti a hivatalos kezdd bekövetkezte. X kül
föld részéről még egyről vagyunk informálva, 
hogy hisznek erőnkben és hisznek józansá
gunkban. Ha a külföld látja, hogy ugyanazzal 
a bizalommal viseltetünk a kibontakozás esé
lyei iránt, mint aminő bizalmat tőle kérünk, 
úgy az a folyamat, amely az utolsó nyolc esz
tendőben csupán rossz esélyeket teremtett, 
ezután kedvező és fejlődést joientő momentu
mokból verődik majd össze. Vagyis: uj gazda
sági éra előtt állunk, de hinnünk Leli benne. 
Mindennél többet jelent ma a bizalomnak a 
merészsége. Végeredményben tehát a külföldi 
kölcsön adva van, várja azonban — a belföld 
jelentkezését.

Ennek részleteiről a következőket tudjuk:
— Mindont egybevetve, az állam havi defi

citje ma körülbelül 200—250 milliárd. Minden 
jel arra vall, hogy
januárig még az állam maga veheti igénybe 

a jegybankot,
mert hiszen addig, amíg a kölosön végleg inog 
szavazva nincs, béklyók vagy kötelmek nem 
léteznek.

mvatÁkmiá
Ugróik Jk&rut 29 <£*s  K5er5ini*4ér  O

Telefon: 46-84, 55-66

IFérJa zefirSngek
2 külön gallérral

87.500, 47.500, 55,000, 65.000, 75.000 korona

A magángazdaság igénybevétele tehát január 
végén vagy februárban kezdődnék.

Ha sokat veszünk számításba, úgy három 
hónapról lehet szó, amelyekben a belső erőkből 
kell a hiányt pótolni, nehogy az állam tovább 
legyen kénytelen igény be venni a Jegybank 
hitelét.

Szó lehet tehát 7—000 milliárd koronaroL
11a a megriadt, publikum nem azt nézné,hogy 

7—800 milliárd korona sok pénz és mindenki 
ugv ágálna, mintha az egészet önmagának, egy 
embernek kelten'' idead”ia; hanem összevetnék, 
hogy

a jövedelmi adók egy- vagy kétszereséből, 
a föld kataszteri jövedelmének egy 10.000— 
20.900 koronás holdanként! átlagából « az 
összes pénzintézetek s egyéb részvénytársa
ságok árfolyamértéke kis százalékarányá
ból az egész összeg mindennemű megráz
kódtatás, sőt megerőltetés nélkül elötereuit- 

hete,
és ha mindenki magúra vetne, hogy a saját 
szempontjából az összeg mit tesz ki, úgy látnék, 
hogy az egész J1 —.....1 —-.... R
képen nagyon 
hozzájárulásról 
mihez1/ Ahhoz, 
akkor, amikor

riadalommal szemben tulajdon- 
csekély, nem áldozatról. de 
van szó. Hozzájárulásról pedig 

hogy egy államkölcsönt adjunk 
a kibontakozás adva van. A'rm 

szabad összehasonlítást tennünk, a hadikölcsön- 
vei, mert hisz a hadikölcsónt a látatlanba, a bi 
zouytalaura adtuk, a győzelem 
Azután jöttek a Hegedűs-féle 
Hozatok. Áldoztunk tehát a 
kölcsön ők ben. becsületes, 
gél. Áldoztunk Hegedűs 
h az a I i a s i < Icai íz m ussal • 
.iárulásokról van szó az 
kibontakozása érdekében, 
arról, hogy ha az egyéni ... —
is nagyok, de az ország gazdasági életének kör
forgásából az eszközök ki nem vonhatók. A 700 
milliárd korona, amelyről szó lehet, együttesen 
sok. ha ezt a pénzt a meglevő pénzeszközökkel 
kell lefizetnünk. Erre csak egy tétel áll: az 
egész forgalomban levő bank jegymennyiség 
7—800 milliárd.

Ebből kivonni 700 milliárdut nem lehet.

reményében, 
úgynevezett ál 
rosszra, a liadi- 

hazatias reménység 
1 jorán tn uk becsületes. 
Most csekély hozzá- 
ország és a magunk 

Sok szó esett még 
hozzájárulások nem

Gondoskodásnak kell tehát történnie abban 
az irányban, hogy a gazda járandóságát meg 
tudja fizetni anélkül, hogy azonnal érte a. 
marhaállományából eszközöljön eladást, a 
tőkepénzes anélkül, hogy értékpapírjain túl
adna, a bankok pedig anélkül, hegy azokat a 
hiteleket restringálnák, amelyek ugyanéra!' 
máshonnan az eszközük'! meg, ■’.( re zri nem tud 
mik., mint áruk eladásúból. I)p kiknek adnék el 
az árut, értékpapírt vagy szarvasmarhát? 
Ugyanazoknak, akik szintén elakarnának adni 
azért, mert áUitólag pénzre van szükség. 
Minthogy igy ez abszurdum, minthogy ez őrü
let, minthogy ez nincs, tehát csaló az. aki cz( 
akarja bevinni a köztudatba. Megállapítjuk 
tehát, hogy a külföldi kölcsön adva van, /d-' 
vontja néhány hónap inul ca kövei ke didik csak 
be. Időközben uz első hat hétben még van idő 
arra, hogy az állam önmagáról gondoskodjék.

X:/. ezt követő egy-két-három hónapban n 
belső gazdasági erők terem fik meg az át

menethez szükséges eszközökéi.
z/c eszközök előteremtéséhez a iea. jb'inL > ak 
rendelkezésre ítéli áliania, továbbá a külföld 
magánösszekölfetései is rendelkezésre állnak.

*
M> g egy összegről volt. szó. /'/’<* a jegybank 

alaptőkéje. A jegy búnk alaptőkéjét soka táv 
gyűlni fölösleges, mert annak jegyzésére az 
egész ország szívesen jelentkezik. Hogy uz 
semmiféle oszlálynak nem lehel a. jegybankja 
én hogy nincs helyén annak az ősze, aki olyasmi 
elán vágyik, ami kezében értéktelenné válik, 
nyilvánvaló. Az uj jegybank

amelynek a végleges valutát nemzetközi 
állandó paritásban kell megteremtenie, 

nem létezhetik anélkül, hogy az egész világ 
vak bizalma és hite alá ne támasztaná.

A jegybank vezetőségének mindenkitől 
függetlennek, a jegybank részvényeseinek 
pedig az egész ország összességének kell 

lennie.
AAAA/WW ,*WV  K*WWVW*.«VX.-vA  W

Megengedik a főzőliszt kivitelét. A 'Köz
élelmezési Tanács albizottsága a napokban 
foglalkozott a lisztkivitel kérdésével és a fa 
nácskozáa azzal végződött, hogy a kivihető 
mennyiséget az itthoni készletek arányában 
kontingentálni kell. Ezek után biztosra vehető, 
hogy a kormány meg fogja engedni a malmok
nak az itt fölösleges főzölísztkészieték exportá
lását. X malmok fölfogása szerint a külföldi 
piac mai helyzete kedvez a lisztexportnak. A 
ma lom koncéul ráció hetek óta tárgyal Hollan
diában a főzőliszt eladása felől, továbbá rozs 
és takarmány liszt kiviteléről is.

Legszebb ajándék egy fényiépező kamara!
Kno.rn
K2*2 OCO

K296.HM

í 65X9 em. Lemez- és pnckfllmheZ;. 
Ejiecial aplanáttal. 1 kazettával 

9X1- °m. Lemez- és packíilmbez. 
periskop lencsével, 2 kazettával 

9X12 cm. Lemez- és j

K
K

paekfi Imbez.
J: 6, 8 friiyereju lencsével, 8 ka
zetta v a! ,,•••••••••••••••

Eölszerelesi cikkek a kamarák
hoz legszolidabb árak melletti

i'5> K cm. tekercsűimhez, achro- 
mat lencsével.............................. 204 000

J j./'G cm. tckercsíilmhez, fényerő-
Sebb lemsével .............................. 222.000

Ez< iil.iviil kaplmtók a/, összes ismert yilág- 
hitü fényképezőgépek és anyagok. Vidéki*  

0;. i.énz előzetes beküldése vagy utánvéttel 
■ küldünk. Árjegyzékkel nem szolgálhatunk, 
Eellenb ii ajánlatot minden kívánt, cikkről i készséggol adunk
BhERL.ANGO MAGYAR FOTÓIPAR RT, Budapest 
PIV, K'(jyo-ntca 4. sz. Fniizlot: Király-utca 69

Kosxfnénzt 
legelőn ymi’hh ki h rí </>■’ óm c fl/rioaii jUJjiit

pontosan < .közöl
Magyar Köztisztviselői' és Állami Alkalma
zottak Tukaréknénztáru Részvénytársaság

Hudapmt vil, unióé i Ki Mi f"n; J 60 10 ósJ. /.r- M 
Sürgönyeim: Cobdi nbank fhiduprsl _

cég a jelen gazdasági viszonyoUtől Kény- 
szeritve tulnagy, több milliárdos áruraK- 
tárából, szokásos Kerác «nyi vájárja Vere
tében, hétről-hitre váltakozó sorozatokban 

300mH»onyhis«zegct 
fc.£Íew& ái(rMmcitfiyiség|hC8t szándého- 
ziH - természetesen olcsón — túladni. Az 
e célra Kiválasztott Kelmék első sorozata

áll: Férfiszövetekből: angol származású öÜtönykelmóK. Ragián- és télikabátKelmék. Női div.:theltnél(ből: líabát-veiouroií, Külön
féle divatos rohe-trpjnteau kelmék, pongyolaKebnéK, ílcneHek, barcheíek stb. Selymekből: Crépe de Chiire, Maróműin. TwilL 
a m mMkiAflhm íieracf» íniAXnccá«ft»hozaM1',Se“ nemcsak az olcsó árban, de egyúttal 
8 JjJ SíCö feSfi a amidőn e cikkekből vásáréi, meg fogja falátni a maga számítását, -* C ’.W’ W. J Vi VltlllVDMUl • * > /•» J <» • <1 Jll Ilii <1 1

ezt a cég jó lóieKlíel garantálja. A?. eiadásoK első sorozata múlt hó 20-an votte Kezdetét,



1923 december 10. aReggel

Az ügyészség 2© möSSió óvadékot 
kíván Eskütt

letartóztatását Indítványozza
(A Reggel, tudósitójától.) Múlt heti számában 

Irta rueg A Reggel, hogy az ügyészség Eskiitt 
Lajos és társainak bünpörében elkészítette a 
vádiratot. Időközben ezi a vádiratot sokszoro
sították és, az érdekelt terhelteknek már kéz
besítették is. Az ügyészség elsősorban Eskiitt 
Lajos közhivatalnoki állását tisztázza. Mi
vel a vád megvesztegetés bűntettére vonatko
zik, döntő ez a kérdés, m rt hiszen a törvény 
szerint, csak közhivatalnokot lehet megveszte
getni. Az ügyészség a beszerzett iratokból 
megállapítja, hogy Eskiitt a Máv.-nál kineve
zett ír oda kezelő voH, innen rendelték be előbb 
a közélelmezési, ma jd a földmivelésügyi mi
nisztériumba szolgálattételre. Mind, a két mi
nisztériumban nagyatádi Szabó István minisz
ter mellett Eskiitt titkári teendőket végzett. 
Igaz ugyan, hogy Eskiitt nem tartozott á mi
nisztériumok sláiii óba. de ez mit sem változ
tat közhivatalnoki jellegén, mert hivatalosan 

' e a Már.-tói a minisztériumba. Az 
egyébként Esküd Lajos ellen tíz 

és büntette és négy rend- 
véisége címén emelt vá- 
. e'skütt Lajos e kiviteli 

vallom ist és jegyző- 
gya’ládi Szabó István 
neki, mint 

azt az utasítást adta, hogy 
enged,'ívek ügyében senkit

engedjen he hozzá.
alkalommal arra is utasítást

a. l.n, let, c.ngc a 11y,.!, 
levelei, el

rendelték bt 
ügyészség < 
rendbeli megm szte.gcti 
beli megveszt' gelés t 
dat, mint tettes ellen. 
bünpörben többször lett 
könywe adta, hogy mi 
miniszter annak idején 
titkárának

kiviteli

s

se

b'gyanezj n
a miniszter, ht;..y 
natkozó 7. roickclós 
maga Esküit Lajos vegye át é 
két, amelyeket miniszter, 
viselő és közéleti 
gyűjtse össze, és 
vallomásból az i 
vonja le, hogy

Eskiitt. 1 aj;;; a minísztc • által reá ruházott 
ezt a hivatali teendőke,;, jogtalan vagyoni 

haszon szerzésére használta föl.
Nagyon sok ember fordult kiviteli engedélyek 
ügyében Eskiitt Lajoshoz, aki aztán ezektől az 
ügyfelektől milliókra menő pénzösszegeket, fo
gadott cl és az. így szerzett ajándékokért, hi
vatali kötelességének megszegésével az aján
dékot nyújtó vagy Ígérő felek számára fur
fangos módon megszerezte a kívánt, kiviteli 
engedélyeket. Maga Eskiitt egyik vallomásá
ban beismerte azt, hogy többmiltió korona ösz- 
szeget nett föl kisebb-nagyobb részletekben 
olyan engedélyesektől, akiknek ó szerezte meg 
a kiviteli engedélyeket. I tóbb ezt a vallomá
st. módosítóba es csak azt ismerte be, hogy 
ismerősei kérésére egyes kérvényezőket nagy 
atádi Szabó miniszter figyelmébe ajánlott, de 
ekkor már tagad! u azt, hogy ezt pénzért tette

adott 
re.ro- 

kéi vényeket 
izokat az iigye.- 

ncmzetgyillési kép- 
h ’> rá! óságak protezsálna k, 

t Időközönként referáltja el. E 
ügyészség azt a következtetést

es

te® HacgyatácHt 
volna. Érdekes az a furfangos mód, ahogyan 
Esküit a miniszternél kieszközölte azokat a 
kiviteli engedélyeket, amelyeket ő protezsált. 
helyesebben, amelyeknek a megszerzésére ő 
maga vállalkozott. A bűn por aktái szerint 
Esküit, a protekciós kérvényeket a miniszter 
utasiíásához képest 
egy csomó ilyen kérvényt 
ezek közé csúsztatta azokat a 
amelyeket sem miniszter, sem 
más politikus vagy közéleti 
pártfogolt.

Ezekre a kérvényekre aztán 
inagasállásu egyének nevét _ ... 
úgy referálta a miniszternek, hogy az a 
koholt protektor valóban kedvező elintézést 

kér a kiviteli engedély dolgában.
Ezt a lényt Esküit egyik vallomásában be

ismerte. de utóbb az erre vonatkozó vallomását 
visszavonta. Az eljárás során kihallgatták 
Nagyatádi földmivelésügyi miniszteri is, aki a 
vizsgálóbíró előtt olyan vallomást telt, hogy

Esküit ilyen módon valóban becsaphatta Őt. , 
A vádirat fölsorolja ezután mindazokat az ese
teket, amelyek alkalmasak arra, hogy Eskiitt

összegyűjtötte és amikor 
elreferált, akkor 

kérvényeket is, 
képviselő, sem 
kiválóság nem

ségről,

Esküit Lajos 
rájegyezte és

Cl Rci/nel tudfisUóirUól.) Vasárnap délután a minit,-'.- 
ícrelnök elutazása után A Rvfjgcl munka:.irtsanak alkalma 
volt a belügyi tárca legfontosabb és legaktuálisabb kér
déseiről bcHzélgetóst folytatni Rakovszlty Iván beWigy- 
ininíszterre).

kabátia a

karácsonyi ajándék

, Váci-utca 6. szám 
tóf-tör sarkán

A fővárosi törvényre 
vouatkozónu infóztliuk legelőször kérdési a bclügyiuinisz- 
terhez, aki a követ közökben válaszolt:

— A fővárosi törvényjavaslat már teljesen 
elkészült és azt a jövő héten, de

lehetséges, hogy még e hét folyamán a 
nemzetgyűlés elé fogcin terjeszteni.

Hasonlóképen befejeződtek már a vármegyei 
törvény előkészítésének munkálatai is, úgy 
hogy ez a javaslat is még ebben a hónapban 
a Ház elé kerülhet. Ami a fővárosi kormány
biztos kinevezését illeti, erre csak januárban 
kerül majd sor. Minden olyan kombináció 
azonban, amely bizonyos személyeknek a kor
mánybiztosságra való kinevezésére vonatkozik, 
ma még legalább is korai.

Ezután az ( >>í/ó/."c*'/  'illil'iinr/ra litszerv-zdserc
nézve kértük a miniszter nyilatkozatéi.

Nem tervezek semmiféle gyökeres szerve
zeti változtatást

- - felelt a miniszter. — Csupán arról vau szó, 
hogy főleg a. dH'kiivtt itületet a mindennapi 
élethez közelebb akarom hozni < s úgy óhajtom 
az egyes csoportokat megszervezni, ahogy a 
deteklivtestiiletnek az élettel való kapcsolata 
azt legjobban megkívánja.

Több életet akarok várni a detektiv- 
testiiietbe,

ez a legfőbb célom, más szer vezet i változtatást 
a rendőrségen nem tervezek.

A dotektivtostület c’én az eddigi tervek 
szerint továbbra is megmarad detektív- 
i’ünökl beosztó*  in dr. L<*ky  Lajos rendőr- 

íőtanácsos,
,-i Andréka Károly fökapitányhelycttcstől 

ezt a pozíciót ál vette.
Az egyesületek alapszabályainak revízió

jára
terelődött ezután a bzszélgct •.<

—■ Az a generális rendelkezés •— mondotta a 
belügyminiszter - , amelyet az egyesületek 
alapszabályainak revíziójára nézve kiadtunk, 
december ü-én jár le, addig be keli érkeznie a 
heliigymiuiszíei iuniba a jelenő s>r>k minden 
egyesület alapszabályainak i e v i z i ój á ró I.

Lajos bűnösségét igazolják. Ennek révén aztán 
vádat emel az ügyészség az ügyben érdekelt tíz 
egyén ellen, akiket a megvesztegetésben ugyan
csak bűnösöknek tart, egyrészt, mint tetteseket, 
másrészt pedig mint biinsegédi bűnrészeseket. 
A vádhatóság egyébként a vádiratát azzal ter
jesztette a büntetőtörvényszék vizsgálóbirája 
elé, hogy .jelezte, miszerint a vádtanács tavaly 
március 22-én Esküit Lajost egy millió korona 
óvadék mellett szabadlábra helyezte. A tör
vény a biztosíték mellett való szabadlábra he
lyezést csak olyan föltétel mellett ismeri el jog
hatályosnak, ha az óvadék megfelelő. Az óva
dék összege csak úgy állapítható meg és csak 
akkor tekinthető megfelelőnek, ha azt a vád 
tárgyává tett bűncselekményre és a terhelt 
személyes viszonyaira való tekintettel úgy álla
pítják meg, hogy annak letétbe helyezése a szö
kés veszélyét valószínűtlenné teszi. Az ügyész
ség utal arra, hogy tavaly március óta a ma
gyar koron.i értéke lényegesen leromlott, úgy 
hogy az Esküit által letétbe helyezett egy millió 
korona, ma, már nem, tekinthető megfelelő biz
tosítéknak. Ez az összeg most már nem teszi 
valószínűtlenné Esküit Lajos megszökésének 
veszélyét, éppen azért

arra kért az ügyészség a vizsgálóbírót, hogy 
sürgősen hívja föl Esküttet, hogy az egy 
millió biztosítéki összeget 8 napon beiül 

egészítse ki húsz millió koronára
és ha a terhelt az erre vonatkozó fölhívásnak 
eleget nem tenne, akkor a vizsgálóbíró rendelje 
el Eskütt Lajosnak vizsgálati fogságba való 
helyezését. A vizsgálóbíró az ügyészségnek erre 
vonatkozó indítványa fölött a legközelebbi na
pokban határoz.

4

Az Ébredő Magyarok Egyesülete — értesü
lésem szerint — ennek ellenére december 
(fi ára tűzte ki azt a gyűlését, amelyen a 
fele kívánt alapszabályniódositásokat ke

resztül kell vinnie.
Ez az egynapos késedelem nem indít sem-*  

miféle cselekedetre az egyesülettel szemben, 
azonban

ha a megkívánt alanszabályniódositások 
nem történnének meg, az Ébredő Magyarok 

Egyesületéi föl fogom oszlatni.
— Nem hiszem — folytatta a belügyminisz

ter —, hogy erre sor kerüljön, mert úgy tu
dom, hogy az egyesület vezetőségében meg 
van a hajlandóság az alapszabályok kellő mó
dosítására.

VéffiU azt. kérdeztük a belügymiuisztcrtő!. igazaké azok 
a hírek, tuae'.yek

Nádossy Hm re országos főkapitány távozá
sáról

szólnak ?
— Ezeknek a híreknek nincs alapja — hang

zott a belügyminiszter válasza. — Nádossy 
Imre távozásáról szó sincs.

-AUTÓXÖPENY
külön!egességek ál 1 andóan 
nagy választékban vannak 
raktáromon, valamint eze
ket eredeti modellek után 
saját műtermeimben mér
ték után is készítem

RAcz Bániel
Hígyó'Utca 2.

Karácsonyi eladásunk megkezdődött!
.10VIÍUHU

SzöveteinK Közismerten Eegelsorendü mi
nőségéről, páratlanul álló nagy választó- 
KunKról, árainK példátlan olcsóságáról 

a legudvariasabb kiszól' .'dúsunk mellett győződhet, meg mindenki vételkénysxer néSküL E.v: a&kalomira össscáMitott kiraka
ti taink b6 nyújtanak.

Karácsonyt aiándékul igen alkalmas plaidek (sálkendök), úti-, kocsi- és auíó- 
iakarók nagy váiasztékkan.
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aReccel

Toronykocka
. . . Csak építsed, kislányom. a méter magas 

papírtornyökat gyűrmekszobád sarkában, — 
a mostani röpke délutánok, amikor « 

varjuszúrnyu alkonyaiban és az aranysttmü, 
cslkógyorsaságu lük pattogásában a szobába 
költözködnek a mesék alakjai, valamint a. ,|ri*  
tékkcrcskedő ötletei. — ezek az ádventi délutá
nok a tieid és minden gyermeké, aki még 
hinni tud a mcsemonddsok igazságában és a 
gyérmékjátékok örökkévalóságában,

♦
Valamikor minden észt emlőnek megvolt ® 

a maga uj játékszere. A Taaklelou-ek, a Fel- 
terít y-k: a legnagyobb Dickens felejthetetlen 
játékkereskedői minden karácsonyra megér
keztek a. maguk ötleteivel. Megjöttek a kis 
gúzmozdonyok. a. begyújtható emberkék, a 
vasnak és acélnak gyermekjátékai. l)e megér
keztek a nürnbergi, babák, amelyek már csak
nem, beszélni tudtak a háború elölt. Fenyőfa- 
illatú kosarával megjött a zsolcui lót és el
hozta azokat a Piros-kékre festett fujálckok'ri, 
(/< r- ’ >’A’ hajdani gyermekségünkéi jelei lelték. 
ElÖfiekditdozo! I a hintáid, begördüli a huszár, 
kendvrhajál fcsiilgetle a baba, amelyet kis pu- 
pos lányok kénéi Mügyarorszdg különböző nép
viseleteibe öltöztettél;. — Így karácsony fájó- 
kán bodzafa puskája, iengericsutkából való 
babája csak azoknak a szegény gyerme
keknek volt, akikről Szép Ernő irta híres ver
séi.

A játékkereskedő volt a leggazdagabb ember 
a béke utolsó éveiben: csaknem az egész világ 
neki dolgozott ötleteivel, furfanffjttltíul, lalálé- 
konysdanrol. A seíwarzu'tildi kapuktól, a farkát 
csóváló kutyától, a doboló medvétől, o bagó 
csigától, a fonálon pörgő l.'ívsonyuesoullól, u 
fakorcsolyától, a kis verklitől, a tllínkólól. </ 
vesszös puskától és u többiektől, amely ifin'iák 
a mi gyermekkorunk karácsonyait telték felejt- 
hetétienvié: mily nagy utat lett, meg a? t mbrr> 
találékony só q <> gyermekdal omobUtg és a szo
bában szálldosó rtípülöpéplg! A béke boldog 
éveiben a lyukas,tsebil gyermek mulat tatására 
állottak össze komor gyárosok, rdncoshomloku 
mérnökök ér hóbortos föltaldlők, A gyermeké 
volt a földgömbi az ö hasznos játékain Ifirte a 
fejét Pesten Nagy László, a gyermcktaytilmán yi 
társaság tudás igazgatója, valamint Eiffel, a 
francia mérnök, ama bábeli torony építője...

♦
Bs most, amikor már azt hittük, hogy újat, 

nem lehet többé kitalálni a gyermek mulatta- 
fására, a gyermek volt a legdusabb légy öllel- 
ben és tanulási biztatásban: — a jáfékoshöltok- 
bon ismét fölbukkannak az títven esztendő 
előtti játékok Magyarországon. Nagyon sokat 
lehelne ezen gondolkozni, hogy ml okozta tutor- 
n?el:játékaink, elmaradnifságát; Talán, a. levegő
ben van. hogy n játékszerekben is a boldog 
mull időkhöz húzódunk vissza; vagy fán volü- 
fdris kérdések okozzák, hogy a magyar gyer
mek nem játszhatik c karácsonyon azokkal a 
játékszerekkel, amelyekkel az angol és francia 
gyermek mulattalja magái.

Most a legdivatosabb játék a toron íjkocka
játék.. Persze papirosból, van. Pesten gyártották, 
képccskéi a magyar mesevilágot példázzák.

...Csak, építsed, kislányom a papiroskocká
kat. magasabbra, mint a? Öregek gondolata. 
Még mindig gazdagabb vagy, mini azok a kis 
társnőid. akik a leli délutánokon egy darab fát, 
burkolnak rongyokba és azt keserímgr.n aliat- 
gutják. ____Krúdy Gyula.

- Rendelet n magetupiklhiH rármrt'yók ngycsltétéről. A 

közigazgatásilag l<le’glnne»>t) rgyp«1(i*| t «’•«, » teriilctiilíben 
mege"-onkitotf vármegyék uj fiéi’tvMóteről a bidügy- 

inhúszter rct'di'li*'  i nd'dt ki. A rrndntelbt n miniszter 
a kö- dgálttlb .itt fill i t r ■. iseUilr ó*  i itv<>b nlkalniazoUak 
létszámának caök kentemből szóló löivótljr alapján bo

csátja ki. E törvény egyes vármegyék külön szervezetét 

< s külön kiizigtizaaláaát m< <is:in>tell s ezért. « vármegyé
ket. megillető hnló'ftgl föladatokat ezután az Ideiglonc- 
sen egyesített váfmi-gvék közős szervei látják el. Az 

egyesi ,1.1 s árilv írVi'k közös tisztviselői uj hivatalos esküt 
tettnek.

- Duulcet francia követ huc.su látogatása. 
Dóidért eddigi budapesti francia követ., akit 
vatikáni nagykövetté nevezte ki, búcsúié tola
tást telt Delhién István gróf miuisztorelnöknél.

- • A Petőfi TAr»n»Ag VHSórnnp délelőtt tartotta nácg 
rytlváim*  fölolvaaú Illéséi nz Akadémia ItlAsterfnéb&n. 

Pékár chiökl megnyHÓJAImn Ismertette a détemerlkal Ad 

velencei Petőfi ünnepség iliteres lefolyását.. Szítva^ űknla 
Ismertette //fllmnt höf 1,000,000 km-mi óé AlapHrlnyAt. 

Tomory Janii kültag vermeket olvasott föl, majd Mtdr 
/Vrdn törtette meg etekteglalóJAt. Végül (iéfty loluln 
felolvasta ,.KarAc*onywil' ‘ cjinü munkáját.

— ÁRION niitful fogkrém sterilizál.

— Daruváry sstflbndságra Karlabadba utazik. 
Daru vár? Öéaa kÜHigymínisztPr inár több nap 
óta rosszul érezte magát, úgy hogy nem járha
tott hivatalába. Orvosat tanácsára most sür
gősen pár heti szabadságra kell mennie, atne- 
lvet. Karlsbadhan fog tölteni. Tekintettől egész
ségi állapotára a külügyminiszter kénytelen 
volt lemondani arról, hogy Bethlen István mi
niszterelnököt párisi útjára elkísérje. A klll- 
iigyminiszter előreláthatóan hétfőn hagyja el 
Bttdayefctot'

— KI ette meg a krohodlluMt ifjúk A
neki Néhány ltel előtt * bécsi lialpitteőn flátel krokodi- 
hisl Árult «R fitty lk hslkötsskpdő. A közöJmég kávn*  Af- 

cteklftdfüt inütetotl. ar. Pkidlkus csetttemi iránt, mért 
telnie spiu vó't róla. Iiőgy az I gjlpteíubál hófolt AllMőt 

hogyan AMI AlkMUtenl. ''éalil S K<>tewfnf fin*  égylk 
vpndéglása megvásAfolfa «. ftete) kfOkodiluwt, hnuaVllte 

éü raklAmtiak használta föl. még pedig oly médoft, hogy 

ne dffcrmrfcháu fül d» „hí I>ftil1hilfn Rgy Allatkedválő, ski 
liirimuást píeffo|,t aftdl, hogy A •ehöi’lbftlnrtl á 11»t ,k er L 

igazgatósága már régebben keres egy krokodllust. az ál 
Iáikért téeP.ArP, értesítette aa éllatkert. igáfcgak>«Agót.. hogy 

n Hing egyik vendáglííjében krökótHltis promcfiAdés az. 
asztalok éa arteksofók közölt. AllnlkodteldkbAl húinntöstin 

k<mzt>reium nteknít a krolíodllliú m-t < ételére, p^v kéttöre 
inilllókút gjriijiOltek í|«' r<\ de Iteriuenfiylra siettek a 

inögvételtel. néhátiy nn|ipn) lekéstek róla. A vendéglőbe 

érve iipyiiuis arról értesültek, hogy " isvfírft'hlitll üUnVit 
a t en'lütilBt: l^üflffalla, /íi/rlai rlhol'iilhi <’< át 
<-tiHtt> zifftaf nthit/fH Irhttfí i'ro-löc'lön,' flkt’nllleifs. A 
törvfi'i'iuirppk öflimliit/ Kinttiii'llü’hii't rllr!,. Amélyétf A 

legmnjtíisnbb örnknl som se.lnAllák. / ív is'ii t> >>>(..n:iof- 
hi-r'fil H.ntxi küfmoíf fí rilfi;. így liiiiúltek AZ étlapon 

ón a vetidégnk nem s<ikaltAk rr.t ns öosreg -*.  Iteoböu 
mosl arra Hváneaink ite cinlterek, hogy kiknek a gyom- 
fiibán alussza örök álnul! az Európába tévedt krokodilué.

3Í10 millió értékű ajándékot osztott szét a 
'J’éhe az elemi iskolás gyermekek között. A Tcbc, 
;iinint ipin('t‘t’ti'n. n fővárosi nyomor riiyhité^órn 
óW milliót szuraznU meg, \ Iliül millióból 900 
iiiipiú értékben 'i? (Irmi iskolás gyermeki k 
•<;.tinitha IWIft) pár cipőt és ,‘>t)i>ti fehériiemíikési- 
Irt.-l csináltatlak. Víiyfimaii iltMhpn a tőzsde 
•filolu kuitohK’Hhrnokábnn op»(oílák ki ;• <*ipö-  
íi’1 és u H'lirihftiüI. Mnkr/cr épró, soványka, 
ds rleüii iskoláfdin és leány silrgölődött a ku- 
voliicHérnnkbnn. Tir» órehor k< ,-d"ilöti meg a 
szét oszl ás és 1H órakor még miauig lömefiékén 
érkcMvk az apróságok, hogy álpvgiiék u^ uJdn- 
dékbt. X kiosztást a Tébé kötáleííébo thrtozó 
pénzintézetek iffaziga.tóinak és főtisz.tviselőiuek 
feleségei intézték. Öltik végül míg is rpnüépM- 
fél; a. gyermekeket. X Tábéljek p/< a fö.lruházási 
nkejója folytatása volt Hiiuak a njoinorenyhitő 
tevékenységnok. nineiypf, fi^-ozol! mértékben 
tavaly kezdeti meg.

— Az pfotllrti*  albufh. A ÖlfóAóg'ii ltellnatih idő éta fog
lalkoztatja nter az fiz elbuni, nlftély 1,‘őii Sánlho Imra 
foalónilhééz Hecltef Bahyrél hó»Mtelt rfilznlt gyliJWilte 

O.ssze. A kopeket A‘ét/lter th/vlo nyomdáidban söltsztiffiftl. 

tötlAk. Az ilgyó-rstg z?éi>l>'/c'ú»»‘it»Jpr>r fübllht ü fid/irA'i/ 
/>*  Pftert liiiniiliprintllt ellen Pl.lf'ré.al indlloll. Amlftl l«mr- 

tf li-z. PZ ila.- ef mát*  ♦iilibUle rt lfli«' fil-iM ft Uh lék ki Aliidé 
cgrkffif a rlő, nte‘*-r'or jied'.g liio^a iteöltel-
Hfihy ívűi jölrilt m<>g. A bíróiéi.' fi tegiilf'hlii lAi'rt íil'l- 

tn(i ttei’hftf linb' tlny"l o|kiilőiiili'ite és nm’/l’ Z'lte ar. 

ügy fótárgyalóhát. Mrgnalltfilllá ki,lr>< e*  lohlhu
Al--<it múvészszakérlóii * ‘jw'nyi i Z'»i / fdfp.v«te«m». Az 
Ítéletet n keddi nyll‘fliiofi fóuiiói rtle«nn hirdeilk ki.

Zefkin Klárát haKkáriilAssal vádolják. 
Berlinből távirfilpezókt A Idioiklmi Ryulófi 
há/.szahc'kvhiz.otlsiigH a birodalmi főügyész .j'i- 
vasJfttái’M hozzájárult több kommuliislű kéj1 
viselő, közlök 7,<'ll;ln Fiára mtmlpltrii jólétink 
fölrt>gp.<'sziés( In /. 1 ’gynm snk kiadta HojmaUu 
kfli.Mprelniitei'hi kójivis-lot. aki a pfnl/í pUccs 
révén iáit isnxTetesoó. Mimlrgi/llAlket haza
árulással vádoljál;.

Nagy hatigv<T*  e<ty rí- IvórrA n», ErZsélud»Arn .1 lleino- 
krafa Kiirbim. Sronibftlöfi i sié AÁ l i sébetvdro ■ Dem - 
(irata Kui ujpi ilakitm’ bolyisógcilien iViiyeson Pjkcriilt. 
b.'H’g\cr.-on v <s l.nbii fooblid és v'<<h. aiiiOlyen dr. /■'Ükl'in 
m'i.t |,óp\ i- -lő. n | ör dftÖhe <■- Vo</»/ar Ull hu llgt ve/eté 
elu<>k \"ZO1ihi'o| n l.-iúl i jfi> i p<i|gár$ág'i megvteiit, \ 
gazdin*  miviH-t MobitU Jrüfl b"iii‘)rns hindi fisé- i vi'z"' •> 
be. hin.ld |úi>h r.mie '« ' zinri iihíii /i |iefiti kúlmti k
v.ilogiilufI iugjui <-r ’>i ül---/'‘i11: I, a I.Ci/iíim .|fo‘, AtíH'fr.fii 
ki' ni A< > ui V r.<i. •/ liliom druniri pi'iiuad<>ii,ió.ia
éne!.eh. akit zfijns ni íh-iókli.-iu féfi/.ix,ítéltek.
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LNOLEUM
VIASZOSVÁSZON 

GUMIÁRU ÉS 
SZŐNYEGÜZLETEI

VI!, Rákóczi -ul 24. Telefon: József 120-44 
Vlf, Erzséböí-künit 28.Tohfon: Júzsef 1 ia-7a 

V, Lipút-kÖrut 28, sióm. TaMon 120 so 
IX, föronc-kbrilt 38. Tatefon: József 49-20

¥6a<z<&sv&5:eqift
btitsfSi'zeli mln&ségbetn 

harehent háttal, fehér, kék. gyönyört! 
moza’knilnfáklmii

90 etil hzéles........................................... 11 difi |\
íítl cm hrtóll’H.................................. lli.fififi |\
tiő cm széles . ................................ I9.HMI K
HO cm BZélos . ................................ 22.000 I\

100 cm sxéli’s.................................. 20.400 K
Jlö cm széles.................................. 33.000 K

------ .UAMT .i'. gTini. —■ • ■ml.-. ... .

g' ön> öríi mintákban, tf l.i'*s  készlet. íih/IuI, 

kretJeiic és széktakató............... 3.1.000 K

rtn 
cm 
om 
ein 
cm 
cm 
cm

I”. g.vönyiiiii perzsa, vi. 
zaik ér, parkét (minták1, 

•• les . .
széirs . .
SZÓICR . . 
S//’!pk . . 
széles . . 
széles . . 
IéC-Ipm . .

{Fa# e g

• • • •

rágós, mn- 
ftn
. 71.000 
. 27.100
. 31.2’111
. ;•') ‘100 
. 1? 10(1 
. 50,000
. 00,700

K 
K 
l> 
K
K 
K

kitűnő minőit,hon, piros és zöld hni dürrei 
70 (?m széles.................   15.590 ]<
(JÓ cm BZpJcr................................. "3.430 K

Vat. íMfo1>xa;$nyegek
nagy szőnyegnek in-*-  "•varrbató vagy egész

BBoliák hevrinására liasználliató, nehéz 
ttilnöséglipii, gyötiyörii s/inokbon és kti- 
lönféJc mi ni ókban
5*0  etil H/.élefi ..................................... 3” ‘150 K

2 úgy-, l asztnltl'iöJő. négy válósztékhan, 
gyöuj iii'li szín*  hiten.....................297.000 K

#v--sJifr?-. r

perzsa- és gobelinmiiitakban. teljes nagy
tágban, reudk viil nagy \ .ilasztékbnn.

Gaamí.'fimSc
Hó és hárelpők olníroiitlil minőségben. 
Gumikabátok, vnri va és ragasztva, a lég
iin óin ab b ki'i tőiben. I’ólj agum ik és pólya

nadrágok remikiviil olcsó árban

X

ungy válnaztókban, Icguinlrb dnasínckben 
A* iiihidpu ffifióiibah, ag- a,pif;

madánkötŐkben, csoKoröhiiötőKbsn, 
regattoMbatt és gutniesoKroHban

3
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K
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X
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Vili, llákóci-u! 611 — Telefon: ./, 21—16

Tfie Üessemis
Vilügszenzdetó!

Pro^ JMífix áiEpg^eLencíos
('hampion de Danse

fr£iP0nC£if fídr’a'M
tű, v.

és a szenzációt keltő 
decemberi let sérő műsor/

♦ 
Statnuf Siml 

miivásvxviHskcwfít

I
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s
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Csak viszonteladóknak I Jenő
njnkkfindökéHltOnóI
Kucfs^esűf IV.
í-’árixsl-utca 3

huc.su


1923 december 10. aRegcel s

— Javul a kurztiserkölcs. Bombák robbantak
és omhoreket téptek <n rabokra. Még nyomára 
ko íikutl^.iK iH<k, jnóy*  senki Róni
iuéía. kit szidjon, kit átkozzon n gaztett mii’tí 
a kurzus-sajtó már belesi költött n haldoklók 
hörp;seho <*s  r. o-c ngyil klókat. Mintha hiva- 
talbó! kirendelt vi dojo lett volna minden bom
ba veiének, utcai késel ön ek, gumibotos igazol
tatónak. Három év óla viseli ezt a köz védői 
tisztséget es nem unla meg a vótszagot és nem 
csömöriéit meg a suját erkölcsi perverzitásé- 
lói. kilnrhisstíl állott av ornoványl
liyiUwsok; <i*  crxrtbcl városi bo'fnbaviwh'M. ' a 
('liib-ktlreha^i merénylők és színházi lövöldözök 
melleit. ( unk virsz.-igoi. kellett éreznie és föl
ébredt benne az az < mberbnrídl érzés, amely 
védelmet, kér a gyöngék, elhagyottak óh üldö
zöttek részeve. E héten végre megváltozott az 
alaptermészete. Egy Dob-utcai kávéházban 
megöltek egy Hatni katonát, és a nyomozón 
eddigi adatai nmedéit szólnak, hogy Löblnek 
hívják 11 katona gyilkosát. Aki gyilkol, bűnhőd
jek. Sújtsa a törvény! Hívják akárhogy. 
Dicsérje istenét, bárhogyan is. De Löl>|, Lobi... 
Ez már ószvelévitette a kurzusöajtól. Lobi gyil
kolt és Löbl zsidó. Rs húrom év után ez volt 
az első eset, hogy a kurzus'sajfá n> m védelme
zett meg e,?.?/ gyilkost.

— Szikratávirat Aiuundasnlől. Boroözlóból távi Mit ózzák: 
A „BnuslauiT Ne.eln iohton“ jelenté.-o hwalut h krletcr'ii 
obsacrvutóriiun esiltiirlök óta Amundton „Maiid" novli 
hajójáról azlkrntáv iratokat f(!g föl, amelyek MKAr|nt a 
hajó Alniaka ín a Hpltzbergák körött n feiurk-tongoron 
.■irt.'l. A t/iviia lókból '.iliunk, hogy o't mínusz Rtk 10 fok 
Cel-.iiis bi tek' van. ami különben megfejel az évszaknak. 
Az cg felhőtlen. i:,;;.- hogy wOOíi iné'er inagimrégig lég
hajóval mérést írét leköt végatni.

— Elkészült az 1 JJaín-iigyhen a vádirat. Az
Ulain féle tyben a nemzetgyűlés elnök
sége visszaküldött© az ügye égnek a bűnügyre 
voi itk zó ■ ; ■. ■ ■ >kat. trach e Gus üáv
tőiig? é z. intézkedését e a múlt bét péntekjén 
kiadták az aktákat dr. Mészncr referens ügyész
nek azzal, hogy soronklvill ét: sürgősen készíts^ 
el az i g ‘‘xsst 1 érdemleges indítványát, aív-z- 
m • ügyese a szombati ünnepnapot és a vasár
napot az Ulain fém puccsügy re foi’diíoiía, és 
-7 lUggcl úíoHüié.-«• s-- ‘ int a mai napra már el 
is készitetie Ulain J'erenr. liobnla Titusz és dr. 
Szemévé JMla Űrbéliek ellen a vádiratot. Mind 
a héiom terhelt elten lázadásra való szövetke
zés b<intette elmén emel vádul az ügyészség, 
anr ly b ihlettelek mányitok a I iiuíelése 2 évtől 
5 érig terjedhető államfogház. A viidirattorve
zetet ma uélclölt nyújtja át az ügyészség elnö
kének, aki az aprókéi;?< után sürgősen intézke
dik. hogy u vádiratot soron/.ivül sokszorosítsak 
és Ulainértnak kézbesítsék ki. Iln a terheltek az 
iigy< <z <\g vádirata ellen nem élnek kifogással, 
ez esetben az ügy főlárgyalása még ebben az 
évben megtartható lesz.

— „A vadon szava**  — Jnc.k Imádon nyomán, 
dráma a farkasok vadonéból — az Urániában 
5, V>7. y®9 és 10.10 órakor.

— ,.Tbo Cfty.“ Kuráotiouyra oj magyar-francia-tuigol 
nyelvű lappal gyár.a T.mi'yar juuitnsá.gi óint. A 
,TI:<> City" felelő*  í-:urk<:s»tőju róffi vj-ágirútársunk: 
csentmlklóttl Jóasef lusr..

— AUDIN angol fogkrém a legjobb.

— fa kis Lássld tra^ésHáájja
(A Heoool tudónilójától.) A szombat reggeli lapok rö

vidéi) megemlékeztek már arról, hogy Gangl Ld:izl<j II 
i’oen gimnáziumi tanuló tőzsdei vosxtcséf/el miatt önoyll- 
kosidgot követett cl. Ebbon a «zomoni óh rohanó korban 
Is megállást paranoHol ez a hír. A topok ugyan tévesen 
közölték Gangl f.ósxló korát, mert n: a szerencsétlen fin 
nem ll, hanem 17 esztendős volt és

n Piarlst". gimnázium Vili, osztályába járt.
A Bethlon-nton 4. számú házban — liecsületoB tiszt- 

viselő embernk lakunk bonno — novolkedctt Gangl László. 
Atyja, Gangl Hódon, Máv. töíeiiigyelíj, puritán Jellemű 
úriember, a Máv. tisztikarának egyik kitllnősóge. Pétite
ken délben még vidám volt Gungl László, egy óra feló 
kát könyvet adott be a házmesfornóhez. Nem akart 
ugyanis fölmenni a harmadik omcletre, ahol laktak. Azt 
mindtü, este, ha hazajön, majd bemegy n könyvekért. Nem 
ment be. NyoLc óm felé érkezett liazn. Átöltözködött, es
télyi ruhát oltott magára, majd helyet foglalt egy fotel- 
ben és megvárta, amíg apja hnziiórkezák. Alig váltott 
azonban pár szót a ílatulonjbcr apjával, hirtelen fölugrott, 
Icirohant az elöszobdba, a sötétben kikapta revolverét 
zsphéböl és sxlvenlötta m tgdl. A családtagok kirohantuk. 
Gungl Lászlót vérbeborulva lelték a földön. Egy másod
perc és a golyó, amely szivét fúrta át, kioltotta fiatal 
életét. Sem a miliők, sem pedig a lidsheliek az első pil
lanatokban nem tudták, hogy tni lehetett az oka a fin 
öngi/Hkosstfi/ának, hogy ez a szelíd, csinos, jólnevelt liu 
honnan siette az erői ehhez és mi volt az az ok, ami 
arra késztotle, hogy

ttznnhetcdlk születésnapján megölje magát.
Rövidestül nioglaUilták azonban szüleihez intézett le

velét, amelyben a liu bocsánatot leér szülőitől tettéért é-i 
elmondja, huny löisdeadóssugui mii.ti kellett megválnia 
az éiutlól, Milliós utlo.KÚRni keletkeztek a tőzsde t-liuaj'- 
Imlána folytén óh egyetlen mentsége nz öugyiikossilg volt. 
Vasárnap délelőtt fölkerestük (lányi I.dsxlü esalndját. 
Az egyszerűen berendez-ett, polgári Ízlésű lakás ebédlőjé
ben ül az öngyilkos fiú anyja, loúnytcatvóro és több lá
togató, akik eljöttek vigasztalni a szerencsétlen anyát. 
Gauglaó szemében ki tittm apadó könnyek, belső zokogás 
rázza, amikor fiának öngyilkosságáról beszél.

— Nem í ’ akarom elhinni, hogy tíz ón fiam 
öngyilkos leli. Tessék elhinni, <> nőm tehet 
róla, félrevezették, -meginélelyezték. A fiam 
halóidért alBŐftorbiin n inni idők erkölcsei ós 
Bzellemo felelős.

Az éti fiam, nki példaktpe volt a jó fiúnak, 
az Iskolában mindig a legjobbak közé tarto
zóit, Önsylikcs lett azért, mert pénzt akart, 
sok pénzt, magával ragadta a mai kor 

Őrülete.
Nem tudott már, ugv látbzik, beleilleszkedni n 
mi szerény, eoazerü, polgári óiolíinkbo, pénzt 
akart ók ti pénz ineh'ölto. Itthon is beszólt noha 
a lőzsdózÓ4rrtl, (le mi noha nem hittünk neki. 
.ízt liíiíük tréfál, nem gondolhattunk arra, 
hogy akadnak olyan gonosz emberek, aikk U

— Andrássy Gyula januárban utazik Zita ki
rálynéhoz. A magyar arisztokrácia néhány 
lúgja hónapokkal ezelőtt elhatározta, hogy a 
királyi családdal való kapcsolat állandósítása 
vége ti a leköt őséghez képest, mindig legyen Zita J 
királyné és az ifjú Oltó mellett egy magyar 
mágnás politikus. Most Apponyi Albert gróf | 
töltött néhány napot a lcqucitoi kastélyban és 
útbaigazításokat adott a királynénak Ottó to
vábbi nevelését illetően, januárban pedig 
Andrássy Gyula gróf indul el Snanyolországba, 
hogy régóta tervezett látogatását a királynénál 
megvalósítsa. Andrássy tulajdonkénen már ok
tóberben útra akart kelni, de miután Apponyi 
gróf leuueitói látogatása is erro az időre esett., 
elhalasztotta utazását és A. Reggel munkatársá
nak telt kijelentései szerint január közepe felé 
utazik.

— Betörés ery Ügyvéd lólábán. Vasárnap délután <lr. 
Ilaldsx ('a/itla Honvéd ut. HM. e/.ám alatti Inkftsábaa be
törők Jártak. Áruig az ügyvéd felest',trdvnl a as!nh.4xbnn 
volt. Ismeretlen tettesok behatoltak a lakásba és cpp 12 
iwm&i/cs E. H. nninní/ranws erilst cvöhészletct >'s több 
érldkctt kézimunkái elloptuk. A kdröasten meghaladja u 

,1'i.uOi' ’r'O l.orcmlt. A tePi vek utón eréb en nyomozást In
dított u rontlrtrtég.

— Uráliin — „A vadon M/.ayn“ — Jnck London 
regénye nyomán 5, ’Xi7, ’.j'J ón 10.10 órakor.

— Különb*  llgyelinet érdemel a Netir^oli Nagy Áruház 
nagy kuráviumyl inuv.hló hirdetése. A cég mmrktvül. hogy

ffttimag vóhwiziókol uyn.lt. kivételen olosó árakat is állad
ót t meg a karácsony előtti hetekre,

— ÁRION angol fogkrém mindig a legolcsóbb.

NE VEGYEN bőDésárutj
ernÍK meg ucm uézto

QU4ZTÁV ÉtB FIAI 
Wa DV lí Ccrcnc«u. 18

K ralitúrát s kirakatait

Karáosonyl vásárunkon S,!?, 
SüXXbíilwi külön 10°/o engedmény. 

Rendkívül kedvező beváüáriási alkalom! 

évei: fiaiul, fiukat engednek födözetlenül ját
szani. Tőlünk nem tanulta. Itthon nem lát
hatta soha. Nekünk nincs egyetlen egy érték
papírunk se, nincs semmi valutánk, mindig a 
munkából éltünk. Azt hiszem, hogy

a fiam több osztálytársával állott össze és 
együtt játszottak.

A többit, úgy látszik, nem érintette súlyosab
ban u kifizetetlen veszteség. Az én fiam azon
ban, uki a becsületesség mintaképe volt, nem 
akart igy élni, megölte magát. Amikor az ön
gyilkosságot elkövette, nem lehetett eszméle- 
lenél. Egy másodperc alatt kivágta az ajtót, 
kirohant az előszobába és itt a sötétségben oly 
pontosan lőtte keresztül szivét, mintha már 
előre készült volna erre, begyakorolta volna 
magát, hogy biztosan elpusztuljon.

Elbúcsúzunk Ganglnétól, a leánya klklsér és zokogva 
mondja:

— Azt kellene megtudni, hogy 7rz volt az a 
gazember, akinél födözetlenül játszhatott az 
öcsém, nem is azért, hogy hosszút álljunk, mert 
az mirajtunk már nem ságit, de azért, hogy 
más szülőket megkíméljünk ettől a szomorú
ságtól. Most mindenki letagadja, barátai, akik
kel együtt tőzsdézett, tudni sem akarnak az 
esetről, azok, akiknek tartozott, szintén nem 
jelentkeznek, mert tudják, hogy mennyire bű
nösök az öcsém halálában. Ár. iskolában kel
lene kinyomozni, hogy kik vetlek részt ebben 
a tózadejátékban. Én úgy hallottam, hogy

ne?n is rendes lőzsdésckné! játszottak a 
gyerekek, hanem olyan gyülevész né^séff- 
né!, amely az utcán köti üzletelt és még 

irodájuk sincs.
A Heggel munkatársa beszélgetett a Piarista

gimnázium Vili, osztályának főnökével, dr. 
Ha) lka György piarista tanárral is, aki az el
hunyt Gangl László osztály főnöke volt. Bartha 
tanár ur elmondotta, hogy Gangl László a leg
kitűnőbb fiuk egyike volt, négy év óta tanítja 
és ez alatt a négy év alatt semmi kifogás nem 
merült föl a fiú ellen, mindig a legjobb tanulók 
közé tartozott, szorgalmas, eszes fiú volt, aki
nek nagy jövőt jósoltak. Megrendüléssel hal
lottuk — mondotta Bartha tanár —, hogy tőzs
dei veszteségek miatt lett öngyilkos.,, nem is 
tudom megérteni, hogy ez a kedves, józan, sze
líd fitt hogyan kezdett el tőzsdézni és hogyan 
juiott el idáig.

A rendőrségnek kötelessége lenne kinyomozni azokat a 
lolketlen gonosztevőket, akik fiatal fiukat födözetlen 
tőr.adeJálAkra csábiínnak, öngyilkosságba kergetnek. Tar- 
tóxtíUMák lo Okot é*  bánjanak velük ngy, mint a gyilko
sok kai.

Korda Tibor.
—— II ■ ■xiimii w -rra^

CIPŐKBEN
>' VMBMI’WMUNrM

!7Z;‘7/Z^/7V;7-AWtó
ALEGSZEBM
AJÁNDÉK F'
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-s Sietés 6aá! Sasztonnal
és belső kölcsönről, a Jegybankról 
íJG-Htika kékesebb kérdéseiről

7/í n .MjdtÓt.) Ondi Caszíon nz utóbbi hifiben
♦ " .’tsrnt. Még a földrcfnnnrm'..'Ja tárgy ."Jósa

.,r».r « -n r/lalt eddig föl, úgy hogy .4 Renoel munkn- 
tir.a rt:V tartotté iuegkÓTdezni politikai élcttink-

'•ígktrül egyik legórtőkc-r’bb ós legeredetibb 
rgy ''i '"■gél a országot legjobban órdcldfi problémáival 
ka: Legelőször la a Pgaktttiftlíaabb kórdés,
a Miff’ldi IMctOn ügye felöl kérdeztük Gaál Gaszton 
v<>Tr«''’)yót.

— 1 g.V látszik —— föleit© Gaál tisszton —
•■, opIsö nz előföltételt i u

lyiijta dó kölcsönneJ a kölcsön . sszege
flr;;.ny) -g olyon cseké' , hogy I i ettől függ az 
ország gazdasági mogrmmléHO, ükkor, nézetem 
ssserirr, szükségeden a. kölcsön. Mert, ha mi 
jern agyobb beiső wőfeRzifékeink árán, vagyunk 
kónyteiej ^k talpraálliDi, akkor
fc zitsiik reg críí’ kf ' ''•.''■í n: ’Hó arany
korona cie.ié'fí.- f» legalább mim kell a ?<ül- 

füídbck tartoznunk.
A belső kölesönre

vonatkozólag Ou il Gaszton így nyilatkozott’.
— A belső bölcsőit nagyen. nehéz. ?y’.y. m< < '- 

'vette a hadi kölcsön a /-■ 'vét a közönségnek 
belső kölcsön jegyzésétől. \v. Omgé-ben ugyan 
benyújtottak egy határozati javaslatot, amely
ben kiváuatoiuiak jelezi .tk, hogy az agr.'rU'irsa- 
dalom n föl .'1 Irtó ndó .T?gjrhank alapját krpezó 
összegnek a többé-gvi . győzze,
de azt elfelejtették megmemlaui, rogy ri'-'ui. 

fin nem csodálkozom azon, hegy ők n-vn tud-1 - 1- _ . — - —t l- 'fi Xa— z-JIM‘K"?’n>LlUUrtH» IH'JO JIUM-l*.  űrt i — - cn cc Zf» 
ti dóm..

— '' ,o. 0pjujtdfl< vitára vonatkozólag nr!.' n< k a ■ -...- 
.>.»<■? - >' rdözte tovább jnnnku. urstr

— r'c a magam részéről --• r :ondottr Grt -l
G'-S.é minden infl^nrit-sr m )■■> .
-yj . «?’ 7 javaroá wert tyz a meggyőz -
,-?.v nerc c frorr’ >’»/*/ ’c*ír,  liattatt a nem- ;

*■'./. "? ffdyr.

lenrá-w-t^s azoaban, V.ugy es’ » n i .: évi
i rátw.t*  korlátái közi A mczxjgúai az 

idei E.

— A belső politikai helyzetet általában rossz
nak tartom — folytatta Gaál Kaszton - , fö- 
képen gazdasági szempontból. Sok tekintetben 
kétségtelenül van haladás, igy főleg az állami 
tekintély helyreállítása szempontjából, de az 
ország gazdasági adminisztrációja kritikán 
aluli. A termelőosztályok megkötése, minden
féle kiviteli akadályok, stb., nem engedik nug 
azt, hogy az ország természetes gazdasági erőit 
kifejthesse és az ország közgazdasági rekon
strukciójának szolgálat óba. állíthassa.

— Mi az oka a földreformnovella. hosszú vitájának? — 
kérdeztük régid.

— Azért tart a vita — felelt Gaúl Gaszton —, 
mert

nagyon sok ember akarja népszerűségét 
alátámasztani azzal, hogy készséggel és 

szívesen ad — a máséból.
Egyébként nem tartom volószinünek, hogy 

a novella és az indemnitás még ebben az érben 
tető alá kerüljenek.

Kereskedelmi szerződésről 
is tárgyal

a magyar-román bizottság
Bukarest, december 9.

A román-magyar bizottság pénzügyi albizott
sága újból megkezdte a munkálatait. A magyar 
•’ ‘időitek u.i javaslatot terjesztettek elő, 

amelyet, ma fegn- k megvitatni. A magyar bi
zottság a román bizottság javaslatával szem
ben kérte, hogy a megegyezés tervezetében mel- 
főzzék a köztestületek és alapibványok letétel
nek kérdését. A restituciós bizottság unm- 
mennyi pontban megegyezett. Komán részről 
hozzájárultak a magyar küldöttségnek ahhoz a 
kívánságához, hog.v a kereskedelmi ügyek tár
gyalusára albizottságot alakítsanak, amelynek 
föladata lenne kereskcdel'mi egyezmény meg
kötése Magyarország és llománia között. Az új 
albizottság majd akkor kezdi meg munkáját, 
ha a vitás problémákat már mind megoldottók.

a ® a,,.—■—  —

Jártak és 80.090.906 korona ó 
A I etöréa színhelyén talált 
tolták, -L'-tv' a betörést Hald
Fül-in J'ónief’ZS éves kocsis k-

— Giessuein Sándor emlékezete a Feministák 
Egyesületében. A Feministák Egyesülete va
sárnap délelőtt 11 órakor gyászünnepélyt ren
dezett a nemrégiben elhunyt Giesswein Sándor 
nemzetgyűlési képviselő emlékére. Az ünne
pélyt Szabados Piroska szavalata vezette be, 
majd Szirmai Oszkárné mondotta eleh 
megnyitóját, kegyelctes szavakkal emlékezvén 
meg Giesswein Sándorról, aki szilárd hittel a 
testvériség szent eszméjéért harcolt. Bárhol 
járt — mondotta —, mindenütt a megértést és 
szerctetet hirdette az erőszak helyett. Hirdette 
a nők teljes egyenjogúságát, mert tudta, hogy 
a női amikor jogokat követelnek. nem a fér- 
fiók jogát, hanem emberi jogokat kívánnak. 
Giesswein neve legyen ezután szimbólum u mi 
köreinkben. H aypál Benő református lelkész 
bőszt de után Benedek János nemzetgyűlési kép
viselő Giessweinről, mint tudósról, politikusról 
é- az emberi jogok küzdő harcosáról emléke
zett meg, aki nemcsak nemzete, de az egész vi
lág előtt nagy becsülésben állott és akinek ha.- 
lála nagy veszteség a nemzeti haladó Iránynak. 
Balassa József tanár Gfessweinnal, mint, nyelv
tudóssal foglalkozott és fölolvasta Frederlc 
Jtoní:'vson levelét-, arról, mennyire kedvelték 
Angliában és Amerikában Giesswein személyét.

— A.i Áruló újlenyomat- T4th és
PrA’ar-u' -a 3J. sz&m olattJ tizk^Obeu

Kin szabómesterek 
a napokban betörök

ítékB ruhaneműt vittek el. 
'Újlenyomatokról mee-illapí- 
tn Lajos 85 éves szereld és 
ívelték el. A tetteseket meg1-

vadon szava" 
órakc

Szflp^^on

— .Jack London nyomán—„A 
az l'rániáb.an 5, ’-.7, ’-Ö és 10.10

Scmler J. posztóken la
közzétett birdefósót olvasóink különö 
,.uk. A viJávhirü cZ-tr kará<gí>nyi occss 
a kíjtönfu-K miiulon rettg’érrrk angol 
legkiválóbb xninöséfeekbtni, a k-gjután; 
beszerezni.

— ÁRION angol fogkrém illatosít

Áruház?i

Ó3 4 .‘‘ttfilk'íVFíS’t 
Jco, ztiim, vukr.

3 4 f■ u ü ’

T; Vó’ r 'rag a /-/
h ÍJ U w ■ I

/%,. •*: k»’ <
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vetmaj. dékok ti, .1 tiSH.ut .áfi'hjui li - ■- '

A?f fON angol fogkrém ápol, üdít.
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ik és vasíumup délben le is tarF'Ztatták. A lop>tt 
e<y rt. a; orsrazd; jaknak, Fmke Gyulánk Öröm 

Utca 30. «/.ám alatti la kásául iiK^talulták.
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Szent István 
gyógy malátacuííorhát 

mert e tiszta malátakivonatból készült ki
váló nyálknoldószer lehet ellenné teszi a 
gégchurutot és köhögést. Kapható minden 

jobb üzletben.

rasr*

h

ÍSo3l

ftlkSíTnávd!
C4ot*i  Helia
Faraggá Sári 
Káldot? E£rasd 
Vtorttk llia

Mária
Kőváry Gyula tr

—

Kőváry üyu.'a
IKlcrcxeg ^eníí
Sáncíor Jóar.scf 
füercEejjh /Vbert 
Gantia í-rrső
ii „The 5 Nobodys"
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inennyihiég'ü női köpeny, 
ragján- éb téJikabatoZÖ

» 
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Vitt, n •,,nv'!v; ml.) hrz limr rl és ra ? hidasáért ily módon i> kil'ejozést 
ad. r*j ’’ Grn hcn[ -jfo ■ hird*  < i manőverek, hanem céglink ír ztej

miljó a á anci i> nők. műrus8s,í-»í-ior «c ietyijobtséat a le^olgg^bEzan 
w» H.itA. méh: ti., na ló l)<? lm. /-•: a, - előzéke11,vkógíínkct

i ényhe véve, győződjék meg

ltöuy, ragján- éb 
-km «óbban árusi&jMk

lio v l. v vóii'h. i).,, ( tét. i i.dt ■ b min' i ól századom

Rzkatáz
fíl'n fii.u t 7, V a wMónla-száttó melíeft

ív.; Mi

i FÉ&xíuíü hazai darabos 
'Á szén háztartások részére

Tidfunint dió-darnuzón Űzőnek résr.óre, továbbá príma poron 
kúizán nyílt fuvarokban azonnali Kiállításra hutrtsüpl Áron 

kapható n
,Vulkán' Szénkereskedelmi Részvénytársaságnál 

Budapest, V., S'zcmólj nük-utca 1(1. Telefon Í89—<*8

Magyar Agrár - és Járadékbank Rt' 
vat3m£ig(9sz,té!ya

Budapest, V, NAdar-utea IS. — Tcletoa: H •’ 
fiflrirbnycim: Aprár IlndnpMt

V«sn a krrnaraKubb napi áron tóhorc- ón lucarnomogc*  
e» rujráb «jr».tfoi’0|l maijvakat 

Mintázott njánlntokatkóc
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az előadásókat, ; 
tartott a háborúról,’ 
Magyarország

-7,^!>po!iyI. í; 'amerikai útjáról. 
Gróf Apponyi Albert az o.-szágház delégációs 
tme;*n  vc-:-*nap  deielntt számolt lm ameri
kai p .ián'.. >»e. -pjno'oj uan ismertette azokat 

, amelyeket 1-z amerikainknak 
ii t- lL ’^aeszerződésról és he ze tevői.

- ‘.7 mondolU Appc#yj, h0~y Amoiika na
cweiuGKHk >1.... ...» h v.iat n.-.'TU ju,íuil lúbo«uba. B<est 

vilásnra’uil turek«-ek <illen, a:i e.vbc.-i c^bfiAtóffárt 
'•*  a tarlós t k -'rt akart ki leni. Eöletettem a kórdósf 
vPjon Am -Ura tlór-nj-e fcZ; a célja. P.-Mául fölhoztam 
a trianoni I . •*:  ós ainak ere-hnónyeit A, arra «z ered- 
niéuyro jutottam, b »Ey a háború utáni thirdpa kon- 
tttrnkcHia tokkal Utó hibát tartómat maydba*,  Mint • 
, ború előtti liitróya. ]gazoltam ezt azzal, h0?y íme, *

. erzó'-. jel: ellenére, a nttlltarixmut uralkodik in- 
i; :b. mint falaka. <!o Európának csak o^y részín. Van 
1;J.t .. i.iny fólfegyvorz. tt állam és néhány teljesen le- 
f. .yve:-:-r-t «Trm. Ha -t íHIitllfr, hogy a békrsZCTZÓJó- 
” . állal teromtott állapotok csak úgy tarthatók fönn, 
,• i uz egyik rósz fegyverkezik és a mii; ik rész nem, 
r -Á or ebben mayában a békcszarzödé.^k elttőlc'so bennő 

mert olyan dllapótokat toremtettclc, amelyek nani 
" dolgok termi t bői kiiootkomok, hanem osak «>•<?- 
frakkal tarthatók fönn. Rámutattam tehát arra, hogy a 

vroblé-i! még c-sk ezután kell majd megoldani, 
hijlvi'.ut. a a i ihst, hogy ha ez Így marad, Amerika 
v.'llaljn-e n felelőssé ;- t ezért, ho;;y amiért küzdött, an
nak i'ps> ai ellenkezője éreasík cl. A másik célja' volt 
Amerikának, az. 6 fölfogásuk szerint, a szabadság intéz- 
ményolnek kialalrttúsa mindenütt. Tízül szemben min- 
<>: ;tt dibtatur. l:: t és blzouytolar.ságokat látunk. Ma- 
gyaro.•’.»/ág k,,'-'ga'.daságl helyzetevei kapcsolatban rániu*  
tattam arra, bo.;y nyugatról kelet felé Ibifalva, Magyaré 
■at-.'hf í-r at'rok fót'írota ac utóim tdáci>:, ahol a vdl- 

’.t Id'.'íí mryvetheti. mert teljosau nyugati boren- 
dőzkedért kap, j;y.- i ■ mémy.mtot, b:réi hatalmat, 

i n • ’t é ; reshedelmi nwntalttftat, úgy hogy 
m idén .■'■ó. ■'.' ■'rni VdllalkötM inak. amely laí.-át a kö-
• ■■li 1: ' ‘ n m g akarja vetni, <v«': Hi”iop*  t lehet a 
kiinduló pontja.

l’yv b -5 százmilliós zsákmánya. Molnár 
’ <í !rkií■»!•>’ü;fy<•■<i csoportja elfogta Vá
lt <i '.i .'.'.‘hsa ?) éves f ü.szőrösen rovottmultu
ni ói /.erdő', r'.i e:;-y egész .*-  :eg álkulcsos

• . . / kár meghaladja a
kétszázmilliót. év lopott tárgyak nagyrészét a 
Teleki-téren értékesítette. A rendőrség' Valen
tin Miksát letartóztatta.

aRegcel
—nnrnaziisiiiB un

á Dob-utcai halálos verekedés ügyében
Számdák©® embströSés címén töjfiéíií: a ta&artóstatás — LöbOéket át- 

ísSsétrlék ax ügyészségre — Asfoiir Líi’sí Jézseff Ihií’ftefcen haSíSBáról
fyl Reggel tudósítójától.) Vasárnap az a hír 

terjedt ol Budapesten. hogy a Dob-utcában tör- 
V'“k/ halálos verekedés egyik gyanusiioltja, 
bobl József hirtelen meghalt. A legváltozato
sabb értesüléseket vitte szét a hír szárnya, de 
mindebből csak annyi igaz, hogy a Lázár- 
kaveházban lefolyt verekedés közben Lobi Jó- 
zse'i is megsebesült A fejét érte valamilyen 
erős ütés. Allapoin. azonban nem olyan súlyos, 
BOgy kórházi ápolásra volna szüksége.

Szombaton és vasárnap tovább folytatták 
ebben az ügyben a nyomozást A rendőrség 
ismételten több szemtanút hallgatott ki. A nyo
mozás során állapították meg. hogy Löbl Jó
zseffel együtt még többen védekeztek a kato
nák bajonetszijcsapúsaival szemben. Az így 
támadt verekedésben részt vett még Bérel 
Szigfried ablaktisztító és (fróniis Lajos sapka
készítő. Ezeket is előállították a főkapitány
ságra. okét is szembesítették a katonákkal, 
akik azt vallották, hogy úgy Bárd, mint Gró- 
níls is ütlegelték őket.

A rendőrség vasárnap Löbl .Józsefet, Gró
ni Is Lajost és Bárd Szlgfriedet szándékos 
emberölés gyanúja alapján letartóztatta, 

mert mindhárman részt vettek abban a vere
kedésben, amelyben Trémmel Mátyás őrvezető 
életét vesztette. Löbl Józsefet és két. társát 
vasárnap délben átkisérték az ügyészségre.

Megelőzően a rendőrség táviratot küldött 
Rima szombatra, az ottani elmegyógyintézet
hez. Löblnól ugyanis olyan iratokat találtak, 
amelyek azt bizonyiiják, hogy

Löbl 1!MJ7-hen a rimaszombati katonai ehne- 
gyógyinfézelben ápolás alatt állott.

A rendőrség bekérte Löbl kórtörténeténwk 
iratait az elmogyógyintézettöl. A vizsgálat 
egyébként Löbl ügyében még nincs teljesen be
fejezve. Löbl legutolsó kihallgatásakor még 

mindig azt hangoztatta, hogy a késével nem. 
szúrt, estnián székkel védekezett. A kést a dula
kodás közben veszthette el és azt valaki más 
haszna Jh atía.

A Dob-utcai Lázár-kávéliázat vasárnap is 
négy rendőr őrizte. A tragikus végíi verekedés 
óta semmiféle zavaró incidens nem történt. Az 
egyesült asztaltársaság, amely a kávéházban 
osztotta ki a gyermekek között a téli ruhácská
kat. úgy találta, hogy a kávéházban inszcenált 
ó'crckedés tulajdonképen ellenük irányult. Ezt. 
a. föltevést azzal magyarázzák, hogy az egyik 
katona., amikor belépett a kávébázha, odaszólt 
a kenyereslányhoz és azt kérdezte:

— Mondja, zsidó maga?
A leány tagadó válasza után ennyit mondott:
— Na. itt ma nagy tisztogatás lesz.
Az egyesült asztaltársaság megbízta dr. Fő- 

hián Béla ügyvéd nemzetgyűlési képviselőt, 
hogy lássa cl a letart óztál olt. Löbl József védel
mét és egyszersmind legyen a sértettként sze
replő asztal társaság jogi képviselője is. A vere
kedésben részlvett katonák közül kelten sebe
sülten a helyőrségi kórházban fekszenek. Álla
potuk elég súlyos. Valamennyi ellen katonai 
hatóságuk eljárást indított.

A Dob-uteai verekedés halottja. Tremmel Má
tyás őrvezető még mindig a törvényszéki bonc; 
tani intézet halottasházában fekszik. A katonai 
ügyészség, amely a gyilkosság ügyében a nyo
mozást vezeti, még mindig nem rendelkezel t 
fölboncolása iránt. A temetés dolgában az 1. 
számú helyőrségi kórház minden pillanatban 
várja az ügyészség intézkedését. Miután ez ma 
még min érkezeit a kórház parancsnokságához, 
és a rendelkezések értelmében az ügyészség 24 
órával a temetés előtt köteles intézkedni, való
színű. hogy a meggyilkolt Tremmel Mátyás 
temetése — a. kórházból nyert, információnk 
szerint — csak kedden lesz.

~ Olcsó ruházati cikkek n Perl-ávnház karícsuoyl vá« 
•árán. Az erro vonatkozó árjeTZzekes hirdetés lapunk mai 
rxáinábnu olvasható. — Bttikkirtsev Máriát exhumálják és Nizzá

ban temetik el. A Reggel párisi tudósítója írja: 
Az iró- és művészvilágban napok óta beszélik 
már, hogy a világhíres Baskirtsev Mária sír
emlékét a passy-i temetőben néhány hónap 
alaít rendkívül sok ornamentikái szépségétől 
és értékes művészt emléktárgyaktól fosztották 
meg. Most sült ki, hogy az ezernyi zarándoktól 
látogatott gyönyörül síremlék díszes szobor
rá izeit és-egyéb mii vészi becsű faragványait 
a híres és fiatalon elhunyt írónő rokonai szál
líttatják el a passy-i temetőből, mert elhatároz
ták, hogy Baskirisi'v Mária Örök pihenő
helyéül Nizzát választják, ahol a szépséges író
nő ;t legszebb napjait élte. A párisi iró- és mű
vészvilág persze élénken tiltakozik az exhu
málás és a síremlék elszálliiása éden és magu
kénak vallva Baskirtsev Máriát, követelik, 
hogy valamilyen módon akadályozza meg a 
francia kormány a rokonok tervét.

— GumKuipalést és hócipő-, súrcipőjaviVist 
vállal: Unió-cipőgyár, Dohány-utca 16.

— ÁRION angol fogkrém ma is olcsó.
— T'J ojiioI, franela, néinot. olnsí. ercus. roniáti, apauyol. 

uétfyon copoTtck kc.'.dókmk, haladóknak. Magánórák, 
keri-skr-tlvimi ós rstl uyclvoktatá*,  fordításuk. Lipótvárosi 
továbbképző, l'alk Miksa-uiea 13. '.L’eic.fon Ilii—95.

Crap© cSeChine 
Georgette

Brokát

rendkívül olcsó árban

Tafft
Satin de Chlne
FtahssaESvetek

A raktáron lévő kész árukat mélyen le
szállított órou kiárusítom

Hz árusítás hétien, e hó IC-én kezdődik

egy meglévő selyem- és szövetrak tárt 
megszereznem és ezt 

karácsonyi occasióban 
kiárusítom

— Férflholttesí az Erzsébet királyné-utón. 
Szombaton éjjel az őrszemes rendőr az Erzsé
bet királyné-ut 46. számú ház előtt egy munkás
külsejű férfi holttestet talált, akinek nyakán 
egy szúrt seb volt. Rendőri bizottság szállt 
ki a helyszínre. A bizottság megállapította, 
hogy a holt testen dulakodás nyomai voltak 
lói hatók. A nyomozás során megállapították, 
hogy a halott Ve ja István 34 éves lakatos. 
Pénze és kisebb értékei nála voltak. A holt
testet beszállították a törvényszéki orvostani 
intézetbe, ahol a boncolás fogja megállapítani 
a halál okál.

VBZEKT
1. A „M!RA;í glaubsrsós gyógyviz
2. A „MIRA“ keseriiviz

Elhízottak, gyomor- és bélbetgek, 
ni á j-, epek ő», cukorbajosok és 
székrekedésben szenvedők kérdez
zék meg orvosukat

3. A „Baby“ gyermek-keserüviz
az egyetlen kellemes izii és biztos 
hatású gyermek-hashajtó!

Központi iroda: |
Budapest V, Hold-utca 1. Telefon W-03 
Vezérkép viselő:
Pátria rt., IX. Mester-u. 53. Telefon: J. 6-34 
Főraktár: |
Édcskuty L., V, Erzsébet-tér 8. Telefon 16-32
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Beszélgetés Gaál Gasztonnal 
a külső és belső kölcsönről, a Jegybankról 

és a politika érdekesebb kérdéseiről
’ '('A Reggel tudósitójdtől.) Gadl Gaszton nz utóbbi idfiben 
föltűnően hallgat. Még a földrcfonnnovella tárgyalása 
porán som szólalt eddig föl, úgy hogy A Reggel munka
társa sztiksógosnok tartotta megkérdezni politikai életünk
nek e kétségkívül egyik legértékesebb és legeredetibb 
egyéniségét, az országot legjobban érdeklő problémáival 
kapcsolatban. Legelőször ie a legaktuálisabb kérdés, 
a külföldi kölcsön ügye felől kérdeztük Gaál Gaszton 
.véleményét. ,

— Úgy Játszik — fülelte Gaál Gaszton —-, 
olyan belső erőfeszítések az előfeltételei a 
nyújtandó kölcsönnek és a kölcsön összege 
aránylag olyan csekély, hogy ha éltől függ az 
ország gazdasági megmentése, altkor, nézetem 
szerint, szükségtelen a kölcsön. Mert, ha mi 
legnagyobb belső erőfeszítéseink árán vagyunk 
kénytelenek talpraállni, akkor

feszítsük meg erőnket még 250 millió arany
korona erejéig s legalább nem kell a kül

lőidnek tartoznunk.
A belső kölcsönre

.vonatkozólag Gaál Gaszton így nyilatkozott:
— A belső kölcsön nagyon nehéz. Nagyon el

vette a hadi kölcsön a kedvét a közönségnek 
belső kölcsön jegyzésétől. Á7. Omgé-ben ugyan 
benyújtottak egy határozati javaslatot,,amely
ben kívánatosnak jelezték, hogy az agrártárBa- 
daloni a fölállítandó Jegybank alapját képező 
összegnek a többségét jegyezze,
de azt elfelejtették megmondani, hogy miből?

Én nem csodálkozom azon, Jiogy ők nem tud
ták megmondani, hogy miből, mert — én sem 
tudom.

— Az iudemnitásí vitára vonatkozólag milyenek a kihí- 
fások — kérdezte tovább munkatársunk.

— Én a magam részéről — mondotta Gaál 
Gaszton — minden indenvnitást, minden kor
mánynak megszavazok, mert az a meggyőző
désem, hogy nőm a kormánynak, hanem a nem
zetnek szól az indemnitás.

Természetes azonban, hogy csak a műit évi 
költségvetés korlátái között mozoghat az 

idei in.

810 Aa 8e®jj©32-3»ö
jóságban a szemeskávéval is 

versenyez!
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Áruházuk O éw® alkalmával

ói rancSScw&IIS keretében nngy mennyiségű női köpeny,
{.osztüm, ruha- és aljkelnie, valamint férfiöltöny, raglán- és tclikabátszö- 
vetinaradékokat a Riapli ámüfl 25—30° u-keí oUffébban érusi&juk, 
hogy t. vevőink iránt érzett bálánknak több mint, fólszázados ionállásunk 
alatt megnyilvánuló bizalmáért és ragaszkodásáért ily módon is kifejezést 
adjunk. — Nem hangzatos hirdetési manőverek, hanem cégünk tisztes 
múltja a garancia, hogy mSncBenlkor a Jcgjjokbatt a Se^joJísítbban 
ndfisk, melyről, mielőtt bárhol vásárolna, udvarias előzékenységünket 

igénybe véve, győződjék meg

Nemzeti Ruhaház
RáMttt-ut 7, Peunnónia-szúlló mellett

*
I

— A belső politikai helyzetet általában rossz
nak tartom — folytatta Gaál Gaszton -, fő
képen gazdasági szempontból. Sok tekintetben 
kétségtelenül van haladás, így főleg az állami 
tekintély helyreállítása szempontjából, de az 
ország gazdasági adminisztrációja kritikán 
aluli. A termelőosztályok megkötése, minden
féle kiviteli aíkadályok, stb., newi engedik meg 
azt, hogy az ország természetes gazdasági erőit 
kifejthesse és az ország közgazdasági rekon
strukciójának szolgálatába, állathassa.

— Mi nz oka a földreforninovolSa hosszú vitájának? — 
kérdeztük végül.

— Azért tart a vita — felelt Gaál Gaszton —, 
mert

nagyon sok ember akarja népszerűségét 
alátámasztani azzal, hogy készséggel és 

szívesen ad — a máséból.
Egyébként nem tartom valószínűnek, hogy 

a novella és az indemnitás még ebben az évben 
tető alá kerüljenek.

— Gíesswein Sándor emlékezete a Feministák 
Egyesületében. A Feministák Egyesülete va
sárnap délelőtt 11 órakor gyásztinnepélyt ren
dezett a nemrégiben elhunyt (ilesswcin Sándor 
nemzetgyűlési képviselő emlékére. Az ünne
pélyt, Szabados Piroska szavalata vezette be, 
majd Szirmai Oszkámé mondotta el elnöki 
megnyitóját, kegyelctes szavakkal emlékezvén 
meg Ciesswein Sándorról, aki szilárd hittel a 
testvériség szent eszméjéért harcolt. Bárhol 
járt — mondotta. —, mindenütt a megértést, és 
szeretet el hirdette az erőszak helyeit. ETirdcIto 
a nők teljes egyenjogúságát, mert tudta, hogy 
a nők, amikor jogokat követelnek, nem a fér
fiak jogát, hanem emberi jogokat kívánnak. 
Giesswein neve Jegyen ezután szimbólum a mi 
köreinkben. Haypál Benő református lelkész 
beszéde után Benedek János nemzetgyűlési kép
viselő Giessweinről, mint tudósról, politikusról 
és az emberi jogok küzdő harcosáról emléke
zett meg, aki nemcsak nemzete, de az egész vi
lág előtt nagy becsiilésben állott és akinek ha
lála nagy veszteség a nemzeti, haladé) iránynak. 
Balassa József tanár Giessweinnal, mint nyelv
tudóssal foglalkozott és fölolvasta Fredcric 
Jlankinson levelét, arról, mennyire kedvelték 
Angliában és Amerikában (liesswein személyét.

— Az áruló újlenyomat. Tóth ós Kiss szabómesterek 
Práter-utca 59. nzám nlMt.l üzlctéhmi a napokban betörök 
Jártak és sn.O’Ki.ooo korona. értékű ruhaneműt vittek el. 
A betörés színhelyén talált ujj lenyomatokról megállapi- 
tották, hogy a betörést Uniósa Lajos 85 évoe szerelő és 
1'iilön József 23 évee kocsis követték el. A tetteseket meg
találták és vasárnap délben lo is tartóztatták. A lop »it 
holmi egy részét orgazdájuknak, I’inlte Gyulánó öröm 
völgy-utca 20. szám alatti lakásán megtalálták.

— ÁRION angol fogkrém ápol, üdít.

Kereskedelmi szerződésről 
is tárgyal

a magyar-román bizottság
Bukarest, december 9.

A román-magyar bizottság pénzügyi albizott
sága újból megkezd te a munkálatait. A magyar 

"Időitek n.i javaslatot terjesztettek elő, 
amelyet ma fognak megvitatni. A magyar bi
zottság a román bizottság javaslatával .szem
ben kérte, hogy a megegyezés tervezetében mel
lőzzék a köílestületek és alapítványok léteiéi
nek kérdését. A restitneiós bizottság vala
mennyi pontban megegyezett. Komán részről 
hozzájárultak a magyar küldöttségnek ahhoz a 
kívánságához, hogy a kereskedelmi ügyek tár
gyalására albizottságot alakítsanak, amelynek, 
föladata, lenne kereskedelmi egyezmény meg
kötése Magyarország és itománia közölt. Az, iij 
albizottság majd akkor kezdi meg munkáját, 
ha n vitás problémákat már mind megoldották.

— Jack London nyomán—„A vadon szava” — 
az Urániában 5, ’/»7, ’/sŐ és 10.10 órakor.

Swnlcr .1. poRztókcrcfekedóf/uck lapunk mai »./,'unáb»in 
közzólott hirdetését olvasóink különb-, figyelmébe ajánl
juk. A világhírű cég knr:i<$pnyl occusiójn alkalmat nyújt 
a közönig minden rétegének angol niilönlegosségeit a 
legkiválóbb jujnőségekibou, a logjutányosabb árai; mellett 
beszerezni.

— ÁRION angol fogkrém illaloslt.

Szopogasson

Szent István 
gyógymalátacukorkát, 

mert e tiszta malátaki vonatból készült ki- hu 
váló nyálkaoldószer lehetetlenné teszi a 
g''gchurutot és köhögést. Kapható minden tara 

jobb üzletben. gH
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VII, Erzsébct-körul ti. szám alatt

t*0<Bvész:esftéik

Faragd Sári 
(Kálrioo*  KrscíJi 
Türíí'u EIB a 
Éva fHária

Kercjueg JvritS
Sándor J6.T.ss*f  
Rínrcnecth APtoert 
GsTtcIa Eresei
ii „The 5 Nohodys"

XlLClP. 188S

Elsőrendű hazai darabos 
K szén háztartások részére A

valamint dió-dnrnezón üzemek r< -zére, továbbá príma porozz 
kőszén nyílt fuvarokban azonnali i szállításra hatrtsApI Áron 

kapható a

, Vulkán*  Szénkereskedelmi Részvénytársaságnál
Budapest, V.. Személy idik-uten 10. Telefon 153-08

Magyar Agrár™ és Jláradéíkbank 
vet&mag<96z.r.ftől!ya

Budapest, V, Nádor-utca 16. - T« lofim: 71 •? 
Sürgönyeim: Agrár Budapest

Vess a legmagasabb napi áron túlturc.-én lucarn«mag<d 
írt egyéb íjrxstos'ijH

Mintázott aján'lntokatkór
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--Auponyi beszámolója amerikai útjáról 
Gróf Apponyi .-ahert az országház delégáclós 
l!.riűél)envc...rn<1? délelőtt számolt bo ainGrb 
kai ri.jaro.. j»e:;zamo'o.! ,.ban ismertette azokat 
az eloadaso'.U, amelyeket az amerikaiaknak 
tartott a h: boriiról, a békeszerződésről és 
Magyaforszég helyzetéről.

Kifejtettem, mondotta. Appcayl. hojry Amorlka aa 
iuu< rikaiak : i *:  v. int n.-.'ri, iu-íuit húlwuba. mert
r. viláffiu'aluil törekvőnek ellen, a:t emberi K^badiúffórt 
{•a n tartós bé’. é rt akirrl küzdeni. Fői vitettem, a kórddst, 
v:<IJon Ar» -ika ejérto-a azt a célját. Például fölhoztam 
a trianoni 1 ?-’t óh annak eredményeit *■»  arra az ered- 
méuyro jutottam, h >py a háború utáni Kurdpa kon- 
ttrukciója tokkal több hibát tartalma*  migrih'in, mint a 
, ború előtti iiurópa. Igazoltam ezt azzal, hojy Íme, a 
b ;.- sz.'rző” jel: ellenére, a Milttarixmui uralkodik in- 
l.rilib, mint valaha, do Európának ci.ak e»y részén. Van 
ugyiubány fölfegyverzett állam <s néliáuy teljesen le- 
fegyvcrzet.t állnm. 11a azt ATlitláfr, hogy n békcszcrz.ő.ló- 
* óllal teremtett állapotok csak úgy tarthatók fönn, 
ha az egyik rósz, fegyverkezik óe a másik rész nem, 
akkor ebben magában a bókcszcr.-öddsek ellfriléso benne 
van, mert olyan állapotokat teremtettek, amelyek nem 
a d' lgob b-rin,' bőt következnek, hanem csak erö- 
f-akkal tart hatók fönn. Rámutattam tehát arra, hogy a 
héko problémáját még essk ezután kell innjd megoldani. 
I-öl ve! el’.; :n a lmlent, hogy ha ez jgy martul, Amerika 
vállaljn-o n felelősséget azért, ho;;y amiért küzdött, an
nak épp at ellenkezője éressék cl. A másik célja volt 
Amerikának, az ö fölfogásuk szerint, a szabadság intéz
ményeinek kialakítása mindenütt. Ezzel szemben min
denütt diktatúrákat (a bizonytalanságokat látunk. Jfn- 
gyaror.szág közgazdasági helyzetével kaperelntban rámu
tattam arra, hogy nyugatról kelet feló indulva, Mtjpar- 
fii >-ág cn annak fővárosa ac utoleó stricik, ahol a vál
lalkozás lábát megvetheti, mert teijosen nyugati beren-

■ d. ’t kap, y i korinányzafot, b’ról hatalmat, 
üzl-.ti morált és kereskedelmi mentalitást, úgy hogy 
inaidén keresi.-de! mi vállal közé snak, amely lábát a kö
zeli 1: délén m g akarja vetni, eeafe Undope-t lehet a

á

aReggel

Három letartóztatás
na yében

Szándékos ember&ílés cimén tönfténi a — Löfoöéket át-
hisértéüc ax Ügyészségre — Alh&r Lsi2«8 .Jc&z&sff hadiáréi

(A Reggel tudósítójától.) Vasárnap az a hir 
ivricdt cl Budapesten, hogy a Dob-utcában (<• •- 
V'-Vö halálos verekedés egyik gyanúsítottja, 
Lobi József hirtelen meghalt. A legváltozato
sabb értesüléseket vitte szét a hir szárnya, de 
mindebből csak annyi igaz, hogy a Lázár- 
kavéliázban lefolyt verekedés közben Löbl Jó- 
ZSP.‘ *.?  piCRsebesiilt. A fejét érte valamilyen 
erős ütés. Állapota. azonban nem elvan súlyos, 
uogy kórházi ápolásra volna szüksége.

Szombaton és vasárnap tovább folytatták 
ebben az ügyben a nyomozást. A rendőrség 
isniétrlten több szemtanút hallgatott, ki. A nyo
mozás során állapították meg. hogy Löbl Jó
zseffel eg.vült még többen védekeztek a kato
nák hajonetsziicsapíusaival szemben. Az így 
támadt, verekedésben részt vett még Bóra 
Szlgfried ablaktisztító és (hó/nis Lajos sapka
kész 1 Lő. Ezeket is előállították a főkapitány
ságra. őket is szembesítették a katonákkal, 
akik azt vallották, hogy úgy Bárd, mint Clró- 
mis is ütlegelték őket.

A rendőrség vasárnap IiÖbl Józsefet, Gró- 
mls Lajost és Bárd Szlgfrlcdet szándékos 
emberölés gyanúja alapján letartóztatta,

mert mindhárman részt vettek abban a vere- 
kpdésben, amelyben Tremmel Mátyás őrvozotő 

Löbl Józsefet és két társát

százmilliós zsákmánya. Molnár 
í’ö’íigye’ő csoportja elfogta P’tz- 
évee többszörösen rovottmultu

— Olcsó ruházati cikkek a Prrl-árnliüz karácsonyi vá- 
■órán. Az erro vonatkozó árjt^yzokes hirdetés lapunk inai 
rzámúl>au olvashatú.

niótoi zerolö’. aki egy egész sereg .álkulcsos 
I rést köv< tett el. .1 kár meghaladja a 
kétszázmilliót. X lopott tárgyak nugyrészét a 
Teleki-téren értékesítette. A rendőrség1 Valen
tin Miksát It Uiítózlaiia.

«

i
Ve Ion r kelme, tiszta gyapjú ......
Csíkos és kockás kelme................
bVríi öltönykelmék, mo <-•«>• .
Japán selyem, inln<l»»:»színben,S5cin.sz. 
Horgolt tr.ikóselyem, iso cm. szélet . 
(z'{>rdösír.'>e ;> v,°ru- s1*1*-®, tekot- söWfiéii 
i*:ii ’?lh?íj\i»liy, uilnd-a Fzlabcn , , , 
Szatén kabátbélés, virág™...........
Flaneli, kreíon és mosódelén 
Klaiiell, gyönyörű niiuhtlíbau..............
-Angin, kitűnt minóiióg .............. ...
Tönilközö, konyhatörlő...........
Frottőr törülköző, i» minőig . .. . 
Féi’íf rayeín^, kót külön gallérral . 
i'éríi- és női zsebkendők..............
SelyeniZSebLendÖ minden Bzlnbeu. . . 
Févfinyakkejiúó,selyem és horgolt 
Női nappali ingek hímzett v. az>ur , 
Női nadrág, hímzett. In minőéig . . . .

jMarasié&ok

TOCIiMttN
V, Vwrönmnrty-Uér 3

életét vesztette. ___ _____ _ „___„
vasárnap délben állt ifiért ék az ügyészségre.

Megelőzően a
Rimaszombatra, ____
hoz. Lobiról ugyanis olyan 
amelyek azt bizonyítják, bog

rendőrség táviratot küldött 
az ottani elmegyógyintézet

iratokat találtak, •y
Löbl 1907-ben a rimaszombati katonai ehne- 

gyógyintézelbon ápolás alatt állott.
A rendőrség bekérte Löbl kórtörténetén«k 

iratait az elmegyógyintézettől. A vizsgálat 
egyébként Löbl ügyében még nincs teljesen be
fejezve. Löbl legutolsó kihallgatásakor még

mindig azt hangoztatta, hogy a késével nem. 
szűri, csupán székkel védekczetl. A kost a dula
kodás közben veszthette el és azt valaki más 
használhatta.

A Dob-utcai Lázár-kávéházat vasárnap is 
négy rendőr őrizte. A tragikus végű verekedés 
óta semmiféle zavaró incidens nem történt. Az 
egyesült asztaltársaság, amely a kávéházban 
osztotta ki a -ryermekek között a téli ruhácská
kat. úgy tiilálta. hogy a kávéházban inszcenált; 
verekedés tulajd önképen ellenük irányult. Ezt 
a föltevést azzal magyarázzák, hogy az egyik 
katona, amikor belépett a kávéházija, odaszólt 
a kenyereslányhoz és azt kérdezte:

— Mondja, zsidó ntaga?
A leány tagadó válasza után ennyit mondott:
— Na, itt ma nagy tisztogatás lesz.
Az egyesült asztaltársaság megbízta dr. Fá

bián Béla ügyvéd nemzői gyűlési képviselőt , 
hogy lássa cl a letartóztatott Löbl József védel
mét és egyszersmind^ legyen a sértettként sze
replő asztaltársaság jogi l'épviselője is. A vere
kedésben résztvett katonák közül kettőn sebe
sülten a helyőrségi kórházban fekszenek. Álla
potuk elég súlyos. Valamennyi ellen katonai 
hatóságuk eljárást indított.

A ])oh-uteai verekedés halottja. Tremmel Má
tyás őrvezetö még mindig a törvényszéki bonc; 
tani intézet halottasházábun fekszik. A katonai 
ügyészség, amely a gyilkosság ügyében a nyo
mozást vezeti, még mindig nem rendelkezett, 
fölboncolósa iránt. A temetés dolgában az 1. 
számú helyőrségi kórház minden pillanatban 
várja az ügyészség intézkedését. Miután ez ma. 
még mm érkezett a kórház parancsnokságához 
és a rendelkezések értelmében az ügyészség 24 
órával a temetés előtt köteles intézkedni, való
színű. hogy a meggyilkolt Tremmel Mátyás 
temetése — a. kórházból nyert információnk 
szerint — csak kedden lesz.

— Ba.ikirtsev Máriát exhumálják és Nizzá
ban temetik el. A Reggel párisi tudósítója írja: 
Az. Író- és művészvilágban napok óla beszélik 
már. hogy a világhíres Baskirtsev Mária sír
emlékét a passy-i temetőben néhány hónap 
alatt rendkívül sok ornamentikái szépségétől 
és értékes művészt emléktárgyaktól fosztották 
meg. -Most sült ki. hogy az ezernyi zarándoktól 
látogatott gyönyörül síremlék díszes szobor
részeit és-egyéb művészi becsli fa ragványait 
a híres és fiatalon elhunyt Írónő rokonai szál
líttatják el a passy-i temetőből, mert elhatároz
ták, hogy Baskirtsev Mária örök pihenő
helyéül Nizzát választják, ahol a szépséges ivó
nő a legszebb napjait élte. A párisi iró- és mii- 
vérzeilág persze élénken tiltakozik az exhu- 
mábis cs a síremlék elszállítása ellen és magu
kénak vallva fiaskirtseo Máriát, követelik, 
hogy valamilyen, módon akadályozza meg a 
francia kormány a rokonok tervéi.

— GumEulpalást és hócipő-, súrcipőjaviíást 
vállal: Unió-cipőgyár, Dohány-utca 16.

— ÁRION angol fogkrém ma is olcsó.
— T | angol, franeia. német, olasz, orozs. romAu, spanyol, 

négyen e~.por'>k kezduknek. lialadókn.-.k. Maganórilk, 
kíTi-sskedeii-H ét, .•>;! uyelvoklafé*.  fordításuk. Lipótvárosi 
továbbképző, Iáik Miksa-utcu 13. Telefon llt>~ 95.

— Férílholttest az Erzsébet királyné-uton. 
Szombaton éjjel az örszemes rendőr az Erzsé
bet királyné-ut 4G1 számú ház előtt egy munkás
külsejű férfi holttestet talált, akinek nyakán 
ogy szúrt seb volt. Rendőri bizottság szállt 
ki a helyszínre. A bizottság megállapította, 
hogy a holttesten dulakodás nyomai voltak 
láthatók. A nyomozás sorún megái lapították, 
hogy a halott Feja István 34 éves lakatos. 
Pénze és kisebb értékel nála, voltak. A holt
testet beszállították a törvényszéki orvostani 
intézetbe, ahol a boncolás fogja megállapítani 
a. halál okát.

egy meglévő selyem- és szövetraktárt 
megszereznem és ezt 

karácsonyi occasióban 
kiárusítom

Crape deChin® 
Georgatte

Brokát

rendkívül olcsó árban
A raktáron lévő kész árukat mélyen le

szállított úron kiárusítom 
fl2 árusítás héttőn, e hó IC-én kezdődik

Tafft
Saíin de Chlne 
RE whaiF átvetek

1. A „M!RA“ ylaubersós gyógyvíz
2. A „MIRA“ koserüviz

Elhízottak, gyomor- és bélbetgek, 
máj-, epekő-, cukorhajosok és 
székrekedésben szenvedők kérdez
zék meg orvosukat

3. A „Báby ‘ gyermek-keseriiviz
az egyeljen kellemes izii és biztos 
hatású gyermek-hashajtó!

Központi iroda:
Budapest V, Hold-utca 1. Telefon l-fl-03 
Vezérképviselő:
Pátria rt., IX. Mester-u. 53. Telefon: J. 6-34 
Főraktár:
Éde8kuty L., V, Erzsébet-tér 8. Telefon 16-32



AKECCEL 3928 deoember 10.

— Halálos Ilftszorenesetlenség. Vasárnap dél
előtt Víill órakor a Wesselényi-utca 2. számú 
házban megpendítő szerencsétlenség történt. A 
húz egyik régi lakója, Hóik. Hiés 71 esztendős 
magánzó, szokása .szerint beült a liftbe, hogy 
egyedül, a házmester nélkül, fölmenjen a ne
gyedik emeleten levő lakásába. A házban külön 
liftkezelő nincs és igv a lakók legtöbbször egye
dül indították el a Hitet. Ugyanebben az idő
ben szóltak Sivéd Józseféé b ázni estemének, 
hogy egy idegen nő és férfi föl akarnak menni 
a liften. A liázmesíerné — későbbi vallomása 
szerint — fölkiáltott Róth után, hogy kiszállt-e 
a liftből. Feleletet nem kapott és azért abban 
a hiszemben, hogy Róth elfelejtette leengedni 
a. liftet, niegrántotta a kölelet, hogy leengedje 
<t személy fölvonót. Fz okozta a szerencsétlensé
get, A lift ebben a pillanatból ért föl a negye
dik emeletre és Róth már kinyitotta az ajtót, 
hogy kiszálljon, amikor a lift hirtelen esésétől 
elvesztette egyensúlyát és a nyitott ajtón ki
bukva, feje beleszámít a rácsozatba. Hegéi y- 

,kiáltását a padláson dolgozó épifőmunkások 
hallották meg, akik azonnal segítségére siettek 
és egyikük a tűzoltóságot és a rendőrséget is 
értesítette. Amire a tűzoltók megérkeztek, már 
sikerült Róth testét kiszabadítani, de olyan sú
lyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők már 
csak a beállott halált állapíthatták meg. Né
hány lakó szerint hasonló eset már történt, ez
zel a liftlel. A baleset okozójának a házban azt 
a körülményt 1aríják, hogy ilyen rozoga, régi
módi, élotveszedehnes szcmélyfölvonót egyálta
lában megtűrnek.

— A llinanovai csata évfordulója. A limanovai ütközet 
évforduló iái vasárnap ünnepelte imir >iz egész inafv.-.r 
polgári társadalom. Az ünneplést déleiéit templomi ün
nepségek vezették be. A polgárság gyászi'nnmpéiyo vasár
nap délután 5 órakor volt az Újvárosháza disztermébeti, 
ahol Mustár Károly mondotta. nz ünnepi beszédet. A lima- 
novai hősök — mondotta. Huszár — egyellon nemzeti 
egyetemes gondolatért Áldozták élőtöket. Ahányszor ez a 
gondolat volt ur a nemzet lelkében, mindannyiszor ember- 
föuitfií tudott produkálni. A nemzet ínhrlou tagjára 
szükség van. hogy eredményesen tudjon munkálkodni. Az 
ember akkor él. ha lelke ean. a nemzetre ín áll. 
.4 Jiesace/«<■/,■ leika az ösxzchirto-iix ér.éic, a becsület és 
n családi tisztásán. Vm u szellemit érz.i a limonovai bő 
eök lelkében. Néni a boltokat akarja siratni, ő egri!,- axo- 
kát az élőket tudja siratni, altit: nem tutinak méltó1: huni 
a r.ar/ii hatottak csniékéhex. Nekünk. maiyaroknak. már 
sok LitnanovÚTik volt. Jöjjön el a: a.z idő, amikor a po<- 
mlrsán és a katanasáy együtt áldoz n ull emlék inch. 
Érezze a katonasál/, hofru ő c<)y a pti’fiáesá'iffal és liogy 
mindketten a nemzet ölti leidének serrel.

— Zürichben megint jegyzik a márkát. Zü
richből táviratozzék A Reggel-tv. k: Retek óta 
nta történt meg először, hogy a niáirlcát. ismét 
jegyezték. a pénzpiacon. A nagybankok szám
talan^ megbízást kaptak némi! járadékmárka 
vételére. A megbizásoknak a bankok nem te
hetnek eleget, mert Svájcban csak kevés já
radékmárka van forgalomban, ami természe
tesen nagyon emeli a járaAékniárk'i árfolya
mát.

— A tömeggj Hkos Reinitz újabb két áldoza
tát agnoszkálfák. Kassáról írja A Heggel tudó
sitója: Reinitz Jakabnak, a tömeggyilkos szat
mári kereskedőnek borzalmas bűnügye, a 
kassai rendőrség sikeres munkája folytán, 
egyre tisztában áll n nyilvánosság előtt. Egy
másután jelentkeznek a tanuk, akiknek terhelő 
vallomásai megerősítik a. gyanút, hogy a magát 
szentéietünek kijátszó Reinitz ölte meg és ra
bolta ki valamennyi áldozatát, öt vagy hat 
zsidó kereskedőt. A napokban érkeztek ide 
Szmvkli Mór és Szmukk József viski kereske
dők, az eltűnt. Szmukk Hermán testvérei, akik 
a csermelyvölgyi harmadik holttest ruhanmrad- 
vanyairól és n goipbokról ráismertek testvé
rükre. A kibontott sírban imakendnt is talál
tak, amelyet vallásos zsidók a mellény alatt 
hordanak. Az áldozatot az itteni ortodox zsidó
temetőben hántolták el. A rendőrség megálla- 
pitotta, hogy Reinitznak, aki romániai állam
polgár, nagyösszegii csehszlovák valuta vau a 
birtokában. Pongrác? Gusztáv rendőrin nácsos 
Szatmárnémetibe utazott a gyilkos kihallgatása 
végett. Kassán nagyon sokan ismerik Rcinitzet, 
aki a háború alatt két évet, szolgált. Iréneknél. 
Durva ember volt, aki csak később öltötte, ma
gára a jámborság jelmezét, hogy áldozataiban, 
akik mind vallásos férfiak voltak, bizalmat 
keltsen maga iránt. A tanuk sorra azt mondják, 
begy Reinitz a hitliü ortodox példaképe volt. 
Ezzel szemben sokan látták Prágában az 
Allmmbru-mulí.'tóban — hol vörös, hol fekete 
s-akoliul. — duhajkodva táncolt. Reinitz nem 
viselt szakállt, hanem borotválkozott. A sza
kái!!, az elkövetett gyilkosságok után, nieg- 
tévcsztésnck szánta. Vaunak azonban fényképe'1, 
ami lyeken szakáll nélkül látható.

— Főúri gyűjteményből eredeti antik, mii
viszi értékű, ritka szép kámeák, gemmák: gyű
rűnek, mellűinek, násfána.k befoglalva stílusos 
modern foglalatban: úgyszintén clefántesout- 
mi'tszcfek arany és ezüst, eigaratta,szclenee- 
különlegességeknek földolgozva, művészi kivi
telben, valamint egyéb drágakő. brill'áns és 
igaz gyöngy, ékszerek, arany- és ezüst rét ik ülök, 
ezüst < vőkészletek. iparművészeti eziislgyűriik 
és lük olcsó árban és az állagon fölüli kivitel 
ben. karácsonyi és újévi ajándékoknak. Singer 
éleszt résznél. Teréz-körut Telefon; ű— 80.

\ Magyar Tőzsde - Klub ‘megnyitóia. 5 Magyar 
'l'őzale ■ Klub h<’iyi•"“g' i < llo'szállók < akik látták, az.t 
niondjók róla. Iloge <*z  nin a logog vszerill’b. logi/Jéses bh 
<■- «•»>,:• n ezért a legszebb klub Bu<lai'>*-'e:i.  J klub ked 
dia délután fí óidtól fogra r uitva áll a h qnt: • tártaira. 
akik az'mbnn mar ^zombalmi nagy szóimnál korúi l ék föl 
r szép lielj l—geki-’. amelyeke*  l'c.htr Klek ói«zi‘ett fül 
itiii:d*n  - i!-.z<’i,ii j’oiiij'ari’l Az iga/gr/oság. uim'lyben a 
gazdasági ■•!"! I it foglal bel'-.', tagnap
délelőtt tariofta ülésé*  Itettelhi-íi» VÍ/;:n elnöklete alatt 
és elható ro>tr, linfj it klubot teljes e*<>ndlmn  nyitják 
meg, iaum.ji l.*rA  klubavat::.’i l-őlmi időm ..i.-xa
fönn. Az igU7.<rntÓMifri íitúM’n Krnu ; Shum.t, aki n klub 
tisztelet hali u ujr. <>\ nciókunu :'*«z? ’itev-k. Gmln 

f Póza » klub nevében üdvözölte flt abból az alkalomból, 
ti így előírzőr jelent meg a ’elub hclyiséi cibon. Krausx 
Simon •CáJ.'i.sz/ibaii azt ícjlofrctlo. hogy a Magyar Tüzsd<. 
Klubra, uuiéiy nemcsak társmlalnii, di- c'mí.orban ko-.:.. 
rjaxdandüi alakulat, nagy hzüI; óg volt ugyf< lől azért,, 
hogy a tüísde azon elemeit tömörítse, ul.il; a tőzsdei ü: . 
letuen nem alkalmi konjunktúrát, ilc l.om'il:/ hivatási 
látnak, másfelől, hóim t-nniohi l;ö < i-<l l;ü működéssel föl.. 
rci/yék a harcot <r cllcii az i'iuzt dán tü-.sdccllem's hon 
f/Ulaltal, nin.lu minden il'i{/>i>id. i/tizámdrii és politikai' 
l.'iiiis után lábra s-okolt kap"..

— Még sem fontos a ruhatári szám! Megírtuk, hogy 
dr. Pres'.ly Karoly ügyvéd u ,.1'a.iíir b< rfészi!." b i szám 
nélkül adui be kabátjói és kalapjat, uinelyiA'-t ; ruha 
táros téveilósbó! másunk adott ki. l)r. I’reszly' k”iiytol<o. 
voli a tulajdonost hopörölni. <le a törvényszék felperest. 
elutasította kerosetévol. Most, a tállá mci/vdltosfatla a:, 
clsóioku Ítéletit és köteti ■<'" a tulajdonost, lioyii a rulo. 
rlrcsxése l:ö retke' lében előállott kárt mcfitéritse, magi! 
s7.dm adása non irányadó, a tulajdonos ii lebh:-t tje szd.si 
nélkül is fönnáll.

-■ A (Jutmnnp .1. éa Tt*a  cZ-g (Kákóczi-ut. Ifit t ’likabútja'i,. 
ruglánjai. öltönyei a k’gelegan.wibhak. Szörmebuiidái, Mr 
bókecsel és kucsisdolmónyiii szintén a legjobbak.

Villamos Izzólámpák.
Villamos S'í- .'.ri'iS. Csillárok

PX7 főzök, fűtők,
i zzó t es t ok.

I

leltározási idő 
alatt 

nagy árkedvezmény!

>s>'

„AETAIuÁNOS”
GAZ1ZZ6FÉNY ftS VILLAMOSSÁGI RT.

ri>idap!".» VH. Vörösmarty-utca 5.
I iókiizlet: József körut 41. Telefon: .1. Ifi II. J JS-15

8500

■V

>
3 WteÍ KöV'áaöröl ~ ’

méter férfíorüvaí
(komplett öltöny) _

csikós vagy achottisch

FF* Wm

V'

kJ' a^t
7<*-  áamT?*  *•

13300
Nagy karácsonyi occasio!

_ 930001*45^ “*"^ vaol 69501
______  41700 Törtilköxő, mőt«ra - -j;- 5900 32000

mosodaiján'33000 2^. 4000 1 Mmuolt 8500

Maradóitok nagy Riasztókban! Hivelfen o címre!
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Ifi 4 tó es 
sávosabb a tőzsde 

A® nagybank ma is ffoí.ytaíjja 
véierrcényes vásári?sast

<A Reggel munkatársától.) Az elmúlt héten 
azt irtuk e helyen: ,.... ha a tőzsde nem játék
terem, ha a közönségen nem lesz úrrá egy hisz
térikus szuggesztió, úgy az íránvzat néni lany
hul. sőt minden ok éppen a. szilárduló*  mellett 
szól.**  És mi történt? A közönségen úrrá lett az 
a hisztéria, amelytől tartottunk és ezt az őrü
letet. kihasználták azok, akiknek a tőzsde va
lóban nem egyéb, mint játékterem, bankszoba. 
Ami hosszú evek óta nem történt: valósággal 
pánikhangulatot, szuggeráltak egymásnak az 
emberek. Kezdték azon, hogy soha többé bank
jegyet nyomni nem szabad, holott például

*4•.••artarr-jnim^vrcRS ••w.v

csak babkávéból készíthetünk.

Ausztria 6’/» milliárd bankjegynél tart, 
szemben a 2 milliárddal, amely a szanálás 

időpontjában volt.
Továbbá, hogy mindenkinek a 
kell ideadnia a kény.-,zerkölesön. 
alakjában. Senki sem számol. Mindenki me
sél. Mindenki mindent tud. A számok azt mu
tálják. hogy föllélegezvc kell fogadnunk a 
kölcsönben való részvételt., amely semmit sem 
jelent áldozatban, de

mindent jelent a megmaradt vagyon kon
zerválasában és a fejlődő vagyonok meg

teremtésében.
irritált piac, amelyet sok ezer olyan ember 
irányit, akinek magának sincs fogalma a 
tőzsde mibenlétéről. .Máról-holnapra meggazda
godni akaró emberek, akik nem tudják nyu
godtan megvárni, hogy meglevő vagyonukat, 
egyrészt csak konzerválják, másrészt nyugod
tan és biztosan fejlesszék, do mint egy prémiát 
dobva oda, a sokszorosával an gazsál ódnak. 
Ezeket természetesen megöli a kölcsönpénz és 
az átmeneti hullámok. Annyi bizonyos, hogy 
olyan árdcvalvációk állottak be és a. közhan
gulat annyira bolond és irritált volt, hogy 
valóságos pánik élőit állottunk.

Szerencsére a nagyközönség érdeke most 
azonos az állam érdekével, a nagytőkéével, 
a nagybankokéval és igy azok is észbe 

kaptak.
Nem beszélünk itt Krausz Simonról, akit 

végre is mindig helyén találunk, de űzőkről az 
erőkről, amelyek most, ngy látszik, egészében 
rendelkezésére állottak. Ila a nagy intézetek 
között az ország nehéz helyzetének óráiban 
megvan a köz iránti kellő érzék, az állam ér
dekel iránti kötelcsségtudat. és igy a 
d ekeiknek jól fölfogott átérzé.-c, úgy 
az apró, csupán félig-meddig való, 
úgynevezett, intervenciók, kivédések, 
való helytállásokkal 
< > Hetes helytállásnál: 
koznunk. \'égre is 
kuni, hogy a százmilliárdok, amelyeket, a pénz
intézetek pumpáltak bele a piacba és r>Hék cl 
az intézetek és azoknak vezetői a milliárdos 
hasznot, meg védettebb pozíciók, mint a minden
felől a tőzsdére eresztett, és olt éjjclről-nappalra 
keletkezett kibocsátó kezek által lanszirozött 
papírok. Ha pedig a nagy pénzintéz/'tek és 
\ t'z.ető cégek s'-in tenm’-nck különbségét kötelcs- 
ségteljesités és köteh-sségvállal'i.s között az 
egyik szféráról a másik szférára nézve, úgy no 
’>odálkozzanak azon, /'<.• mind eiiyiormvkna1: 
lálíult őket. Nem is azt állapítjuk meg öröm
mel, hogy a piac segíts'-gére .siettek, hanem 
hogy kezdik megérteni saját becsületük, vagyo
nuk és pozíciójuk érd 'keit.

tí
\ pénz.tigyminiszft r parlament' beszéde, még 

i'.k ább
az öt nagybank vcleményes \usilrlása.-, 

álhatókig megnyugtatták a 
kontremin, amely az általános 
go( ugyancsak kihasználta. 
szombaton és ■.............. .
jcbü mui'uikoziak a bankközi forgalomban. Az 
osztrák kölcsön fölvétele után az értékpapírok 
árfolyamai hatalmasan fölszöktek, amint, hogy 
míiuÍ(h o!\. amellett hoflU Hl ^em lesz az
másként. A közönségnek t<-háf nem szabad re
meket látnia s nem szabad fölülnie azoknak a 
híreszteléseknek és felig elmondott iniorniá- 
eióknak, amelyeket, ha gyakran hivatalos száj
ból hangzanak is, vagy bizonyos merteku tu
datlanság, legtöbbször pedig a tőzsdéé -s, 
kujónságig menő rosszindulat vezet.

Az alapiendencia: szilárd.
Egyedül a közönségen múlik, hogy ne fosztassa 
M magát azoktól, akik a zavarosbani szeretnek 
halászul. Végro is. nincs jobb es régibb tőzsdei 
'■egula, mint ez: ha issében venni kell es bausse 
ben eladni. A l'özöns/'g, sajm. s, l esten éppen 
megfordítva cselekszik...

X bankszindikátu-5 első föllépem’ elén Krausz 

’/«'. vagyonát 
vagyis adó

saját ér- 
azokkal 
kisszerű 

látszatra 
szemben a tényleges, be- 

az akcióival kell talál- 
meg fogja tanulni a publi-

\közönséget, 
hiznlmatlansft-

„......  visszavonult s
vásárnál) már határozott javulás

Simonnal, ez alkalommal valóban katasztrófá
tól mentette meg a pesti piacot. Vásárlásaik 
hatása nemcsak az árfolyamok megszilárdulá
sát jelenti, ifibbel ennél: a hangulat egyik 
óráról a másikra bizakodóbb és kellemesebb 
lett. A spekuláció ijedten vette vissza, amit 
kétségbeesetten dobott el, sokan a kötések sztor
nójáért könyörögtek (ezek a födozetlen eladók, 
akiket ki kéne tiltani a teremből), egyik hullám 
elmosta a másikat és már a két magán forgalmi 
napon a túlzottan pesszimisták, mint túlzott 
ontjmisiák terjesztették hausse-rénihirciket. A 
tőzsde most várja, folytatják-e a szindikátusi 
vásárlásokat. A Reggel értesülése 
igenis,

tovább folynak a nostro-vásárlások 
tőzsdén is.

szerint,

a mai

amelynek

z?7c,
-í-' '*

X Mii uj üzleti hót kezdődik a tőzsdén, 
fizetőnapja december 27-én lesz. Ez lesz az esztendő utolsó 
hóioniiizleluapos hete. E hónap második felére ugyanis, 
■4 ítendd crtosülése szerint, már csak két-két üzlet
nap lesz.

X Becsben is barátságosabb a tőzsde hangú*  
tata. A Reggel bécsi tudósitója jelenti: Az a 
hir, hogy n bécsi pénzintézetek a megszokott 
lombardhitelt, évi kamatláb mellett engedélye- 

ujhól ösztönzést adott a spekulációnak. 
a barátságosabb hangulat a vasárnapi 

magánforgalom árfolyamaiban is kifejezésre 
jutott. Erősen keresték a nagybankok részvé
nyeit. Az osztrák korona egyébként fölfelé 
tendál. A tőzsdén jegyzett papírok minden 
kategóriáját aláértékeltnek Ítéli meg a speku
láció. Miután az osztrák nagypénzbatézeteket, 
mint a Verkehrsbunkot, Bankvereint, Creditet, 
Unionbankot, N. ö. Eseomptgescllschaftot, már 
legközelebb a külföldi tőzsdéken is jegyezni 
fogják és igy aranydevizában kifejezett kur
zusuk lesz, a bankoknak rá kell térni végre a 
helyes osztalékpolitikára. Ez a körülmény is 
a tőkéseket részvényvásárlásra bátorítja. A 
kurzusemelkedések általában 5—lOVo-ot. lesz
nek ki, a legutóbbi tőzsdenap hivatalos ár
folyamaihoz viszonyítva. A magyar korona 
valamivel lanyhábban fekszik: zürichi paritás
ban 1.76 o. k.

V Stein Emil n Kereskedelmi Bank franktartnzás.-ilrAl 
lárffyal Pórlsbnn. Stein Emil, a Kereskedelmi Ttanlz 
ügyvezető igazgatója, egy héttel ezelőtt Parisba utazott. 
Stein Emil utazásét bankkiírökbeu U’cix: Fiilöp külföldi 
tranzakciós tárgyalásaival hozták összefüggésbe. llcg- 
gcl értesülése szerint, azonban Stein Emil párisi atja 
csupán azt célozta, hogy a bókexzerződén folytán elő
állott változó Kokat letárgyalja a Koretkedelmi llank 
francia érdekeltjeivel és hogy rendezze a Kereskedelmi 
Bank külföldi korona-, illetve franki irtózásait.

X Ma vezetik he a Nasicit a genfi tőzsdére. 
Géniből távirutozza .1 Heggel tudósítója: A 
mai tőzsdén vezetik be a Nasici-részvényekel, 
amelyeket itt szokatlan érdeklődéssel fogadnak. 
Értesülésem szerint a Nasici bevezetési kur
zusa ifi) frank lesz. — Genfi tudósitónk érdekes 
távira Iához még hozzáfűzhetjük, hogy a bécsi, 
lözs 
piac 
Ez a két 
emelt ki a 
ható az a 
jel! linzi.

X A hét 
amint azt 
olvasó, sztrájkba állhat Becsben a posta, a táv
író és a—telefon. Ennek az. Ausztriára oly kel- 
l<- nel'-'n helyzetnek, úgy hisszük, nincsen. ha
tása a pesti tőzsdére. i .-cg följebb a hivatásos 
spekuláció, az árbilrázsiizlet látja, a kárát, 
amelynek’ egy. legföljebb két napra le kell 
mondania arról, hogy megjátsza a bécsi és 
pesti árfolyamok közötti differenciát, fölfelé 
vagy lelek*.  Egyébként úgy Becs, mint Buda 
pest a bizonytalanságnak nem tehetvén 
mag.H: fÖdőztil fog. \ sztrájk különben - 
hogy izguljunk -, valószínűen el is marad.

dén e hó végén kerül bevezetésre a magyar 
legfinomabb és legértékesebb fa papirosa, 

bevezetés jelentékeny kötés Nasicit. 
pesti tőzsdéről és innen is magyaráz- 
darabhiány, amely a Nasiei piacát

5.5 sztrájkok és a tőzsde. Ma reggel, 
A Heggel más helyén megtalálja az

c i pők ii lőni cg esség ek 
„Kézi xmi-otf, angol szisztóm" 

’wiAwiMi'nwti*.*-. .'tea.-—

PONGP.ÁCJC -rtXxXF’s
Kpociulistáutil "Jf «fc 
VT. Szoudy-n.

• •« ’ wwww «• oww. m— »ü • rvxr >«nm

VI, Révn.v-u. 18 KIS KOMÉDIA Telefon: It—22 

M»i flott és Stolniinrdt fSlléptével „CINKOSTÁRSAK” és
VILLA ADOLF 1 “. Kezdető 8 órakor

tF

jó kávét

HW? ^WmII ■ • j >KA-;

a nezet, hogy
Sőt ellenkezőleg: egy jó kávépótlék a babkávé erejét, izét és 
szinét csak fokozza, tartalmasabbá és táplálóbbá teszi. Ezért 
veszik hozzáértők évtizedek óta csak Franck Henrik 
Fiai bevált, kávé daráló védjegyű gyártmányait.

X Szilárd volt az iíiuiepi magánforgalom. A 
bankközi forgalomban szilárdan feküdtök a 
komoly értékeket reprez.hjtáló papírok. A. vete
ményes árfolyamok Magyar Hitelben, Kőszén
ben, Balgában, Osztrák Jt ítél ben, Allamvasut- 
ban, Angol-Magyar fíankban. Ganz-Danubtus
ban, Nasicibein, Hazai Bankban, Leszámítoló 
Rankbcn, Guttmannban, Ganz 1 dlaw>sban, 
Georgiában 10—15% -kH magasabbak. // spefcu*  
láció mára nyugodtabb, barálsátiosabb, a ve
zető értékekben szilárduló tőzsdét vár.______

x'-fe.JteM
. .te-Aí

6uc8ag>est9
IV9 K®ronahe?ceg-wt«a 14»í®

dx ed-dagielcet ss fötöJK*ssJ-5
áj má’* a másoeisSt évCíxQuf óta üiíiates 

fnrnsáfe BíKsfiitS nrsegsE«3S«©til

tflb
rff

$&
F)

nSi szöveteikben 
förffi-kelmékben 

mosó-árukban
Hafatiiwssas méreíü kirakataink 

fS-8tB5né$t keltenek
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or.
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X „A Iegpaffjro’»h ostobaság az értékpapírokat 
eldobni." Frcy Kálmán, a tőzsde alolnöko a 
részvénypiao helyzetéről, a múltbeli oktalan 
riadalomról és a közönség maga tart fisáról a 
következőképen nyilatkozott A Heggel számára:

— Az a. nagy izgalom, amelyet a niulthetl tőzsdei ijedt
éiig keltett, hamarosan le fon csillapodni ős az emberek 
észbe fognak kapni, liogy a legnagyobb ostobaság az 
értékpapírokat eldobni. Nemcsak a gyönge nugazsinánok- 
ból mentők ki, liánom sokan olyanok is, akik nőm tar
toztak papírjaikra. Nőm lőhet eléggó hangoztatni, hogy 
« közönség bizalmatlansága megokolatlan és alaptalan. 
Ha azt mondhatnánk, hogy a korona javulásával a szá
mok kisebbedül fognak, meg lehetne érteni az árfolya
mok alnesonyságát, do mért adjam el a papírjaimat mu, 
amikor azok hihetetlen mértékben alatta állnak az érté
küknek J Ismétlem, minden ok megvan rt', hopp a kö
zönség abszolút bizakodó legyen. Ne ver-zitsdk el az ide
geinket. Akik ma félrevezetve, egy tőzsdohisztéria hatása 
alatt eldobálják a részvényeiket, késődben keservesen 

fogják bánni ezt a könnyeimtlségilkot.
X Minden Barótira egy Gottschlisjot! A Ba

ráti rí. A Reggel értesülése szerint, a közeli na
pokban megtartandó igazgatósáéi ülésén el
határozza, hogy minden Baróti-rcszvényrc egy 
(tottschlifj-résevőnyt ad ki. ~ A , Gottechligot 
január elején vezetik he a tőzsdére, a magán.- 
forgalomban 15.000 K ért veszi föl a darubokat 
az érdekeltség.

vo
>. 'tSTTRi

e7 “'Weisz Fülöp
fcölföldi ni,és a, fcöl^sÖKtiröl» o

wUg*y  Svájcban, mint nagyon kedvező
hangulatot tapasztaltam Ma.gyaroi*sz^  g iránt/*

X Magyar-Olasz Bank Ut. elhatározta, hogy a hó 20-ára 
rend'ivüli közgyűlést hiv egybo, amolvben az alaptőké
nek 700,000.000 j't-ról 1,03(1,000.UÓO K-rn való fölemelését fogja 
javasolni. Az összes nj részvények 2:1 arányban a régi 
részvényeseknek fognak fölajáultatni.

X Brassói Celluloseg.vár Rt. igazgatósága elhatározta, 
hogy az e hó 21-iki közgyűlésnek Javasolja, hogy az alap- 

F'iú millióm emeltenaék, egyrészt a regi részvények 
núvcrlókének 200 K-ról 2000 TC-ra való fölemelése, más
részt 2000 K névértékű n.i részvények kibocsátása által, 
amelyek 1:1 arányban 3500 K ért a régi részvényeseknek 
ojánltatnak föl.

X Borsodi Szénbányák Ki. elhatározta e.z alaptőke föl
emelését JfiO.OOO nj részvény kibocsátásává], A részvényesek 
1:1 arányban SO.űOü K kibocsátási árban gyakorolhatják 
elővételi jogukat a társaság főpénztáránál V, Zoltán utca 
2 és a. Hitelbanknál o hó 2‘j-:g.

X Krausr-M'Gskoviis Egyesült Ipartelepek Rt. almási 
Balogh Elemér dnökleto alatt tartott közgyűlésén az 
1921;22. tizlotóvre S0 K, az 1922,23. üzletóvro 200 K osztalék 
kifizetését határozta. Szelvények a Loszúmitolóbankuál 
vagy a vállalat pénztáránál válthatók bo. Elhatározták 
az alaptőkének 14 millióról 28 millióra való fölemelését 
olykép, hogy 35.000 drb részvényt 2:1 arányban a részvé
nyeseknek 10.1W) K-érl fölajánl. Tekintettel a vállalatnak 
a Leszómitolóhankkal fönnállóit kapcsolat megszűnésére 
a bank delegált igazgatósági tagjai az uj igazgatóságból 
kiváltak.

(A Reggel tudósítójától.) Weisz Fülöp, a Ke
reskedelmi Bank elnöke, amint ismeretet;, két 
hete külföldre utazott. Ekkor kire terjedt 
annak, hogy Weisz Fülöp azért mázott Svájc
ba, majd onnan Parisba, hogy ifj. Chorin 
Ferenc társaláíróban megbeszéljo a Kereske
delmi Bank külföldi érdekeltjeivel a Salcjó és 
a Kereskedelmi Bank részvényeinek a zürichi 
és genfi tőzsdére való bevezetéséi. Weisz Fülöp 
tegnap délután érkezeti vissza Budapestre. 
Bankkörökben az ti hir terjedt el, hogy kül
földi tárgyalásai során nem ért cl végleges 
eredményeket.

A svájci tőzsdék vezetősége ugyanis azt az 
álláspontot foglalta el, hogy örömmel 
hozzájárul úgy a Kereskedelmi Bank, mint 
a Salgó részvények be’’ ‘zetéséhez, de esek 
abban az esetben, lui előbb n két vállalat 
elhatározza, hogy uj osztalékpolitikát kezd 
és olyan magas osztalékokat fizet, hogy n 
részvények jövedelmezősége arányos lesz a 

részvények árfolyamával, i

Ennek mogfclelően a Kereskedelmi Bank 
állítólag már

erre az üzleté'.’re ötven. de lehet, hogy 
hatvanezerkoronás osztalékot fizet majd.
.f Reggel munkáló-.sa kőrdőít lntízott

Weisz FÜlöphöz,
hogy mit. w. ti külföldi utján és mit. tapasztalt a Mi. 
gy.'ror ;.. g: ..!. nyújtandó IíöI.-ücu ügyében:

— Svájci, 
térni ész tii 
mondhatok 
kölcsön ügyét illeti,

úgy Svájcban, mint Franciaországban 
gyón kedvező hangulatot tapasztaltam 

gyarország iránt.
Parisban n nagybankok vezetői sokkal 
sebbet tudnak u Magyarországnak 
köicKÖnről, mint Pesten bármelyik 
A külföld kedvező hangulata folytéin 
alighanem sikerre vezetnek 
ügyében megkérdett tárgyalások.

illotőleg párisi utam tisztára üzleti 
volt, annak eredményeiről nem 
semmi érdekeset. Ami a külföldi 

megállapítom, hogy
n a-

Ma-

keve- 
jiyujtandó 

újságolvasó, 
‘' i azonban 

majd a kölcsön

a magyar Korona 0 03
Zürich, december 8.

Deviza megnyit c”: Paris 3060, London 2502, 
Nowyork 573’/2, Milano 24S5, Hollandia 218, Becs 
000803/t, Szófia 430, Prága 1675, Budapest 0.0300, 
Bukarest 21’2’/«, Belgrád 6!7’.i,

X I ,j rébzvénv n tö.wdén. Az A^zfatl- és Kdtrányipar 
részvónyolt ma v . I bo a tő léro a Vei ttdasdgl ifi- 

fia a tmrnij iik részvény, amoiyot az utóbbi 
het'-k! '.i n bank a té.:.,d ■ hozott: a t.'ajókondúi Bánya 
>•' i < i m i.< ii i’ici- ugyanis azin!--u a .Vezőgacdasiígi 
Hil’.lln/iset érdelei ltíér;-.

Délkeht Biztosító <-s Vlj-zonlblztohltó Rt. közgyiilé.-e 
az alapitSíiének 20 millióról 40 millióra való fölemelését 

i a táró Az < uj részvények 1:1 arányban 8000
K-órt • bó 18-lg vehotók át a Délkelet pénztáránál (VI, 
Téré;-lórii! •• •. Az clspi.ökeemelást a Budapesti Teréz 
városi Paiotakczoló Rt. tulajdonát kópezó ingatlan meg- 
vái lása to '

b‘
K-kimerült, elcsigázott szervezetük l’ölfris 

sitésére és erősítésére csak
valódi

SOSBORSZE^ZT 
használnak. Reggelenként fölkelés után és 
este lefekvés előtt u fáradt test bedörzsö- 
Jésc után azonnal jelentkezik a kellemes 
üdítő érzés, mintha újjászületne az ember

3 kis üveg ára ® K í-ts
1 közép „ „ ® K 3-ta

(megfelel kb. 4 kis üveg tartalmának) 
1 nagy üveg ára K £.20 
(megfelel kb. 8 kis üveg tartalmának)
Jelenlegi szorzószám: 31083

Karácsonyig áSVo-kul olcsóbban a napi árnál 
{hálóit — ebúcílléik — uriSEOteáli 

F sír-ír: rt nett
Andrésoy-nt 52. sz. (bejárat az Eötvös-utcAbó!)
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takarít meg a szabadalmazott
Frandor cég mlntarnktilrában, 1

„PYRAMS*

BD PA.PEST, V T, TE IIKíHVCT 2(1. SZÁM 
JlcBzvcnytoke: i.wio.iioo.iwo korona

Bnukosztály. Mezőgazdasági gép-, műszaki-, műtrágya-, 
erőtnkarínény-. vütflrnag- óa gahonnosztúlv.

■mmunrrwiwwmwmBMBf. aevmamnneanjr*o  ----TnririiBMMiju-s^-ru jmiemi ___ *-

Zürich, december 8.
Devizazárlat; Pária ."055. London 2502, Ncvv- 

york 574, Milano 2487%, Hollandia 218'á, Bécs 
000£03/<, Szófia 432%, Prága 1677%, Budapest 
0.0300, Bukarest 295, Belgrád 852%.

•• y
X Csepeli Cpiti'sl Anyagok G.. ám Rt rószvénycit ma 

vezeti Lo a toztderu u Üauuifcld Zói'jmond klót bank
cég. A mősz.lviuioMí-glaffy.-.r már lOlO-bea é;.ii’. és 
Komníck clbinsü cég b/erelte föl. /; gyár terméiclböl 
épItethUí fül az égőst Wel:erlc-tclepet. A ró-ivóuytarfln- 
búgot a Magyar T;nió Bank alapította őa a Cscpt ’i f.pi- 
lm Anyagok Gyára Rt. cio alatt a wckertetelapl 
téglagyárból é» a Solymári nió.-.-őr/i fó és mésrlcih'íryá- 
bői, az ezekhez tartozó Csc.pr!. Kíspvst is Krztéb /fácán 
elterülő nagyobi) homoktoraletokböl áll. A wakcrletokpi 
gyúr bér, udczéncuol: vusauyaga az l milli'i kil'igra»iot 
meghaladja s nz autómat ikusan intik;; '.> szahii lular; . arUin 
Szerkesztett gyártómÜvok évi .' i millió t.-glri termeidére 
olkalmnatüt. Hal tormeléM havonkénti értékben i milliárd 
kcrouút reprezentál. A ceopeli gyár proiiu’.i inna!' 
hanzuálta föl nagyobb részben :u állami laki'SÓpitö 
akció, a fővárosi és egyéb h-.tóiéig) építi erdek. A lcu- 
utoi«ó időben épült gyárak egyél) vúltakiiol . közöt
tük a Magyar Általános KAaXénbánya, Hol . .r és 
- iránti, Q ádborgar-gyár, Szaíáuiigyár, Rimamuráuy— 
Salgótarjáni Müvek, Á'ogy.-.r Pénzjagyuyotntln. n Mar. 
l>érniizcKom>rtja, stb. n/ gyi bb régben <'ivek /i vállalat
nak tégláiból építkeztek. A gy/ui!.".k teglngy. rl üzemé 
nél 8 kilométer)’'i keskenyvj-gányu sinhrt.. a»a vau óh 
3 1<>\ unott vei p;'.i lát vasu'i k<>< I hordja a gyárim/. 
» szükséges anyagokat. A mószszüksóglctot n S'jlytnáii 
méstégetti is mészkőbánya látja cl, amely l'JOO sagou 
égotett meszel produkál.

X Egyesült r.’.idapie.i’ Eőiarobl i'ni irékpénztár a forga
lomban levő <» - . . Idelgíonoa réaavényjogyakot o hó 10-tdl 
IMI Január 2<J-lg végleges részveoye’.re ••!cseréli. Tdeiide- 
iics részvények átcserélésre benvujth:,-. az intézet köz
ponti oi-ztúlyúnál (V, Dorottya utca 4; és ö«-zes ,:U; uimil.

X Mobil Bank Itt. igazgatósága o hó 12 ikl rendi.)viili 
közgyűlésénél;, juvoaolui fogj.", a ‘i'O millió K rdar.tötének 
J.H milliárd K-ra való föiomclénét. A b-’ik li»'; de •ouibcr 
őd-én nlnkult 4öU iilllió 1< aliiptőkóvel, amelyet ez év 
augusztusában SOö malíóra emelt.

x Magyar Szalámigyár eKinyöa föltételek n: 1! t fog 
téliét emelni, Minden 2 régi réw.v’ény-o I uj részvényt 
adnak itifXi K-érl. fit említjük u g. hogy a 1 .migyiir 
uj konzervgyárát jan. ér liéinapban 1 >-JaK ü/.emb.ihelycznt.
—......... I , I . — ... .1 ,S
„Fortuna" Inqatlanforqalmi Vállalat 

az Országos Földblrtokrondezö Bíróság engedélyével 
BU«9cpcsft Vt, Tes-éa-iiifvwt 214 Telefont 7—36.
Nngy>zámii birtokvétell és c!::d-':>> m<gb| i -. l'iddlúrletok, 
bud.’ipe-ti és vid<H;í húz: k, viliéi: és telkei l.< .-.x -titóse. Jól 
bevált lakúsközvotltés, üimnclmzés stb. MÍnrb>nnr):.ii tngi t- 
i uűgybon olld, gyors és kívánatra d »zkr< . lebony< lítúa.
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(li'.’iitiltisuncc-puhjí a) N agy/néző-utca 22-24
Telefon: 190-28, 1S8-37 és 75-87.
Fiókok: Hódmezővásárhely, János-tér 
és Orosháza, Táncsics Mibály-utca J.
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Akadémia-utca 6. ♦*>  Telefonszűm 30-13 
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g Postaiak, szántig 52/if félemelet

e VPj, '■>©>.
' í)c!’c;!’ t hó 31-!g mélyen
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Ami az Intim Pistából kimaradt
a

Mondja, kedves Intim Pista,
jó vagy vonsz kabala, hogy a „Mézeskalács" kö
rül annyi muri van?

— Én nem tudok semmiféle muriról...
— Jellemző, A szombati karmesterválságról 

sem?
— Semmit.
— Szirmai megérkezvén 'Amerikából, meg

hallgatta egy próbáját a darabjának és azt 
tapasztana, hogy a zenekar máskép színezi a 
melódiáit, mint ahogy ő elgondolta. Marikon 
Géza, a karmester viszont ragszkodolt ahhoz, ! 
ahogy ő a darabot. Szirmai távollétében a 
zenekarnak betanította. A két ellenvélemény
ből diplomáciai konfliktus támadt, Marthon 
lecsapta, a karmesteri pálcát és elrohant, de 
24 órai sértődöttség után belátta, hogy Szir
mainak mégis csak jogában áll, hogy a saját 
darabjára vonfitkozólag utasításokat adjon s 
vasárnap délben újból átvette a zenekar ve
zényletét. Ez az egyik muri. A másik: Petráss 
és llonthy közölt van, de ez nem komoly, 
inkább olyan durcásság a két primadonna 
között, akik valóban nemes versenyben vete
kednek egymással a darab sikere érdekében. < 
A király szín háziak vagy elragadtatással be- í 
szélnek Kiss Főiről, de Gőzön Gyuláiról is, 
akik a direkción keresztül verekednek egymás
sal. Az eredeti magállapodás szerint ugyanis
a főpróbán Gózonnak, a pretniéren Kiss Feri
nek s attól kezdve fölváltva kellett volna 
játszaniok a darabot. Ezt az elhatározást azon
ban most megváltoztatták és úgy intézkedtek, 
hogy főpróbán és premieren is, sőt ezen kívül 
is az első kilenc este ansvitt Kiss Ferenc 
fog játszani — ami érthető módon igen elkese
ríti a jó Gázon Gyulát. No, de a próbák igazi 
szenzációja mégis az Unió „vezér"-e, Beöthy 
László, aki a „János vitéz1' óla nem vett részt 
egyetlen darab előkészítésében sem olyan lelke
sedéssel mint a „Mézeskalács"-óban. ö az első, 
aki a próbákon megjelenik és Tihanyi főren
dezővel együtt gyúrja, formálja, esztergáityozza 
a „Mézcskalács"-ot. Nagy meglepetése lesz 
ennek a magyar daljátéknak egy jellemszerep
ben Rátkay Mórion és — Faragó Géza, aki 
alighogy befejezte a „Pompadour" kosztüméit, 
a Berkovits-szalonből átrohant az Unió-műhe
lyekbe és éjjel nappal szabja, rakosgatja, 
centiméterekkel méri a veloitrokal, selymeket, 
bársonyokat. Az a gyanúm, hogy a „Mézes- 
kaldcs“-csal lezárul a Király-Színház ama 
gyű:zperiód. asa, amelyet a sárga bajadér elmen 
ismer az oknyomozó színházi történetírás...

— Óriási!
— A Király-Szinház egyébként már hétfőn 

be. akarta zárni kapuit, hogy mennél zavarta
lanabbal készülhessen cl a szombati premierre 
s Beöthy csak nagynehezen adta ki a színházat 
erre a néhány estére mégis az orosz balettnek, 
amely a Balkánra való utaztábun Bi’.dapi rn 
három napra még egyszer megállapodik...

— Óriássi.
— A „Mézeskalács" titán pedig, (le legkésőbb 

május elsején becsuk a Király Színház véglege
sen és május másoülkan belevágod de a. csákány 
a Király Színház falábú, amelyet földig lerom
boltál az Unió, hogy fölépíthesse az uj Király- 
Színházat. Az uj Kir(ily-Színház uj terveit 
(m,,l a régiek nem feleltek meg a Közmunka- 
tav.ácmal:) vn árnap (létben nyújtotta át Vágó 
László műépítész Beöthy Lászlónak._ Z?.?c7c sze
rint a tervek szerint a színház teljesen kör- 
alaku lesz, kétemeletes páholy sorokkal és er
kéllyel. Színpada a legiökéh tcsebb színpad lesz 
Budapesten, a mostani előcsarnok eltűnik, he- 

crepc •atom, ci'apo olo cí;inc» etrnpo j! 
thírnicuce minden elképzelhető színűén. í 
— Eredeti) gyapjú r ofr.erav- és 1
ruhassKvetek nagy választó k h a n, t , 
mefflepő olcsó árban! SzÖlÖSÍ és Kálmán|

i ncl’-cm- és szövi túrnhá-1',| 
•.•.tliar. st, 11,'ijó-j

———• - "1 a 1 • • •: < >»li) uj
mrííTCTí —".iDKid

lyébc szabad kocsijöljáró épül. Két millidrdba 
kerül az Uniónak az uj Király-Szinház úgy, 
hogy a lebontásnál nyert anyagok egy részéi az 
építkezésnél újból fölhasználják.,.

—- És az „Első hajnal"?
— Szombat este volt az igazi premierje — 

zsúfolt ház elölt. Csergőt vagy tízszer hívták 
ki. Beszéltünk Jászai Marival, aki a legszigo
rúbb kritikus és cl volt ragadtatva a darab 
komoly, nem is e slbervilágba való értékeitől. 
Föltűnő, hogy politikusok, akik pedig ritkán 
járnak színházba, randevút adnak egymásnak 
„Az első hajnalinál. Egyetlen előadáson a kö
vetkezőket láttuk: Vázsonyit, Rassayt, Bárczy 
Istvánt, Ángyán Bélát, Bródy Ernőt, ampert 
Rezsőt, Bcck Lajost, Pakots Józsefet, Fábián 
Bélát, Horváth Zoltánt, Kállay Tamást, Hajós 
Kálmánt, Dénes Istvánt. Kállay Tamás ki is 
jelentette, hogy ilyen pártközi értekezlet nem 
volt a llenaissanccban, amióta elvesztette — 
mulatóhely jellegét. A színház soron következő 
újdonságban (Thaddcius Riltncr: „Farkasok 
az éjben") Simányi Mária, Törzs, Tőkés Anna, 
Sugár és a volt nyíregyházi kulturtanácsos, dr. 
Holló Sándor játszanak. A német iró darabja 
után újból magyar szerző, Földes Imre darabja 
következik: címe: „Szent házasság" cs Uarsányi 
Rezső játszó a. főszerepét...

— Belvárosi?
— Nagy sikere, volt szombat este Csathó 

Gittának, aki a beteg Berky Lili szerepébe 
próba nélkül ugrott be s bravúrosan cl is ját
szotta a szerepet. Beöthy legfelsőbb (hálálkodó) 
kéziratot intézett a művésznőhöz, amellyel az 
ügy a lovagiasság szabályai szerint be van fe
jezve... Ebben a színházban egyébként szom
baton lesz a Feydean-darab bemutatója. Csor- 
tossal, Z. Molnárral, Németh Juliskával, Titkos
sal és Habossal a főszerepekben...

— Óriási...
— Bécsi telefon: -Borzalmas lovaglás ügy ke

letkezeit Péchy Erzsi miatt Becsben egy ismert 
nagyiparos és egy osztrák arisztokrata, volt 
aktív katonatiszt között. Az a ff érre az szolgál
tatott okot, hogy a gróf diskurált páholyában 
egy hölgyismerősével, mialatt Péchy a színpa
don énekelt. A szomszéd páholyban ült az a 
bizonyos nagyiparos, aki igen nagy hódolója a 
szép Péchy Erzsi művészetének és — rápissze
gett a grófra, oki „civilben" — ulánuskapitány. 
A pisszegésből szóváltás, a szóváltásból 
teltlegesség lelt, a teltlcgcsségből pedig véres 
párbaj lesz, amint A Reggel bécsi Intim Pis
tája telefonálja..-.

— Ó, én ökör! Hát nem megelőzött, neki már 
van egy bécsi Intim fiókja is; hogy ez nekem 
non jutott eszembe...

— Most pedig a pesti pletyka (ezentúl min
den héten kap egy bécsit és egy pestit); az 
cranyhaju sanzonénekesnő, akiről a múlt héten 
megírtam, hogy válik azért, hogy újból ferjhez- 
mehessen, végkép visszavonul a színpadtól — 
ami igazán komoly kára lesz a kabarénak is 
és a. magyar vígjátéknak is. Szerződése értel
mében 12 millió pönálét kell majd fizetnie a 
színháznak ezért a visszavonulásért... 

* ilíuiffvor. cnyek. Földessy Arnold gordonka
művész, n hangverseny világnak hosszú évek 
óía méltán dédelgetett, virtuóza, nagyszámú, 
előkelő közönség jelenlétében tartotta meg ez- 
idei h-.ngversenyel a Vigadó nagytermében. 
Amikor két év előtt itt járt, Bach interpretá
ció in befelé irányuló, elmélyedő törekvésre en
gedett következtetni. Mostani szereplése e föl
tevés’ nem igazé’.ja. A művész technikai fegy
verzete csillogóbb, mint valaha, a szédítő futa
mok legjelentékenyebb átmenő hangja is tisztn, 
pozitív csengést nyer, széles meleg tónusának 
vibrálóját a legkényesebb helyeken sem 
akasztja meg a vonóváItás alkalmával előáll
ható kellenmílen mellekzörej, napfényben íiir- 
dik itl minden egyes — másoktól bizony gyak
ran elsikkasztott — dii) kifogás. De e magos
rendű te-hnikai fölény föl szív ja a művészet 
mestoreéy.yn kivid álló komponensét: a stílus 
egységes égét. Haydn O-dur koncertjében a 
szépen eisi Hált, frázisok ritmikai önkényessége 
r. ■. ü.'ilt az elgondolás bájos e >•> r/»r.'iségén, a 
pompa maga alá térne,le a dallam naivitá .út. 
I'óh’essy fontosabbnak latja, kivételes ogyénisé- 

Í gének bélyegét ütni a kompozícióra, mint a 
szerz i intencióit követni. És ez neki meg lehet, 
engedve, de csak módjával. így Csajkovszkij 
variációiban, amelyet \ .'dóban magával raga- 

: < . ii adott elő, lágabh tér nyílik szeszélyes 
‘ agógil íja számára. Kis darabokkal szerepelt

még ós számos ráadással kös,zönte meg az ün
neplő közönség szűnni nem akaró lelkesedését. 
— A szombat délután a Vigadóban rendezett 
modern estély műsorából kiemeljük Jemnitz 
Sándor egyik régebbi poétikus dalát, amelyet 
Havas Gyöngyike adott elő, továbbá Bálint 
Alice Ravel és Bartók interpretálását, amely, 
amott a puha sejtclemdus billentés, emftt a biz
tos ritmikai érzék által tűnt ki. (V. M.)

• Originel estélyi ruha Berkovitsnál.
• A „MézeekalóeH" jelmezei. A „Mézeskalács", Ernőd

Tamás és Szirmai Albert daljáték:!, amelynek szombaton 
lesz n bemutatója » KiráJy-Színházban, olyan pazar k - 
uililá-sal kerül a közönség elé, amilyen Bmiapcsten évek 
óta nem volt. A jelmezeket, amelyok ínesu&tiltisban vau
nak tartva. Faragó Gv%a festőm ti vész tervezte. Tegytk 
a. „Mézeskalács" első kilőne előadására válthatók a Király- 
Szinhúz pénz-túrónél és a szinlapou jelzett árusítóhelyeken. 
A „Mézc-kaláes" bemutatójáig, hétfőn, kedden, wserdán 
és csütörtökön a natry sikert aratott volt orosz cári 1.allét, 
együttoce játszik. Vasárnap délután „Ellelor Fanny ‘ ke
rül színre. /____________________________
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Ó. Jegyek ogósz hétro elővételben válthatók "
MŰSORA!

DECEMBER! UJ MOSOR

ÉKEFFhBOROSS
KABARÉBAN

Rákóczi-ut 90. Telefon: József 99-42

Kökény Ilona
Súlyom Janka

Gombaszöghy Ella
Petbes, Pap János, Somló Emma,

Naffy Mária, Heltui Andor, Ivlátray Jenő, 
Veór Dezső stb.

Sdl.ndot»
ma énekel először a

az
Jegyrendelés: telefon 33—35

TgT?

Budapest legnagyobb iwta

Elemér, KAroly-körut 13, félem. Telefon J. 11 $—20
A ruhAlc botót nólkíil házhoz szólUtntnnk. Braun 1
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Megmondom (fealutátr. »z u cm^lani műsorom nem jó 
hit u Toréz-küruti bslupadou. Az a jó, hogy ucm jó. 
Ez megudju a. lehetőséget, hogy me.jd jobb lehessen.

lh> lilv. nem Is lehet jó Így egyszeri®. Ml most még 
lábadozók vagyunk: éli is, do a közönség Is. Miut a 
nagy betegség után, újból kell kezdenünk zz életet. 
Újból kefl kezdeniWc nevetni tanulni. Sói lüe/tteni is.

De lm n kabaró-iuüsorom nem ts jó, van ebben ti gyö
nyörű kÍB Hainháaban, ami mindjárt első este végleges 
lökéllyel jelent meg a színpadon: 
bizony azelőtt alig ismertein és 
laui meg ez egészen különleges 
mivoltához cj;y grireúszt, egy 
festékfoltot se ragaszt, amikor a 
— vagy talán épjioa ezért 
bármi]yen rendű, rangú, 
próbálsz uiogorv áskodni, 
hogy barátaim el akarnak jönni a 
első előadására, energikusan le nem 
gain gyöngeségót belátom, de nem 
hogy Salamontól meg fosszam őket.

—.... ------------------------------------

• Vvettc Gullbert BuAapestea, a MűBiüssaaee-Szhiliúzban. 
A nagy Yveite, wkim-k veudé'Xszeropló«e mindig ünnepe 
volt a. békebeli hiulaix.slieknek, szombaton és vasárnap 
eí/to ’ .ll órakor, két i ;íéu út, v-uJcgszernpel a Koiials- 
»• inec-Szinházimv.. A i sljyiárú müvószv.ö oaúttal nemcsak 
mint dlaőz lép éöl, hanem tár.mlnttal z eredeti pr.visi delro- 
rúeiókkiii és kosztümökkel jön Budupostre. Valóságos 
teljes szir.luiú estet ad, amelynek témája: „A francia 
fcmizou az illői; surau". Yvette Guilbert s a vele érkező 
,1i) párisi művésznő ere,.1, ti jehnezekbeu és dekoráciéik 
keretében mutatja bo uz

• A „Wcsyasasíiwyháimrw 
miisorát. 
e-áo műsoron van. 
huszár" 
adásában, 
vendéglőnél ; vei a

Salamon Béla. Éu 
most megdöbbenve úll- 
saluéza előtt. A masa 
szélesebb gesztust, egy 
színpadra lép én mégis

eUenállhatatluu. T,ehetsz 
korú, nemű enib-?r, Itt hiába 

itt uoYctui muszáj, ö az. oka, 
Tcróz-kör u 11 Szí n pad 
beflzélein Őket. A ma
venném a lolkemro, 

Nagy Endre.

Budapestre.
umelyiick tárnája:

eredeti
érdekes kortörténeti témát.

“ uralja a Városi Színház heti 
újdonság kedd kivételével minden 

Kedden „A vén bakancsos és tia, a 
kmül sz-'.ire, a Nemzeti Színház elő- 

A nugysikevii
.1 van. 1..

n.-p-Z.i 11 III il kuiui né”irv, a is ,;u íz.,', i .. utiz. v.w
Vasárnap délután Sái-dar Erzsi kiitmira-'-nckcsnő

iv.rádéu 
i Mária ui 

z.'t ének lo.-íuau
__ w Mu üury. Hl

Várnai c*>  u aiáiihúa uj tagjai közül;
’ ' — ' Info.

heti műsorát „A 
ehíadásán z; ufóit 
jut „Az orvos dib-mmájá

„j’ob.éu élet" kerül színre.
• „Az elaő hajnal" u Hettals-sanec-Bslnliúzhan.

Hugó, u jeles ii,. .A ->.j <;. íz-‘tál 
aminőt rz ihlet különös lyc tuiu.,
meglútr.iu és mt-giírnia c.ry írónak. ...Aa első hujnnl 
inAja, niMéje valami <•••'■••■..•n z ■....- áa m.yJátr' 
nek sziiipa-'íi kivitele iz a lóghat' 
lőbb. ' '
játszik, me-j-cot.' 
érdekessé aiukul elibon földolgoz 
Kziuhdz uiin-leu tekí iii :b. a 
ezt u ritka lilkol;'. . • -■ 
szZ>[>. Törzs di né u:ilv 
lendül, Nagy Aiiirrii, 

nek és Kűúzeghy
• A Vigczinliúa 

amelynek minden 
(kedd és szombat) 
tökön esto pedig az „1 
a „John. Gábriel Borkinan“-t

• „Tavasz óbredése**  25-üdrziir. V. s -
mektragédiája, u „Tavasz ébredezi' 
25-ödsíiir a Itolvároai ’ . ___________ _
eiőada.áiit csütörtökön megismétlik. Kedden, nónlekmi 
vásárnál’ esto „A nac-v b»r‘ten"-t ..
eimszerophon, rzordán és szombaton 
sómat) délután „A buta cintn r"i- a- 
©•G&i

Csergő 
olyan durubnt irt, 

illán csak egvszer ad 
...............................1“ \i- 

, nmely- 
__ ___  ___ i. a leghatásosabb. a lógIwbUi-icse- 
A» eredendően sz<uu»‘u n.iiiő, amadybeu a darab 

Hie-pzépül. iiat'!"ú'v|t'uá ás cxyheu izgalmasan 
i ebben a íöh'.-.iigoz ' -bnu. A ileuai.i-unee- 

el ő ti d és U s.‘.t> l g; i 1 j u 
ígin iitúan mély év 
yóbb ningasi»úgui ba 

:uyi, II IJticsúnyi, 
Somié. tionda, í.tnrti-

király“ dominálja, 
húz mulat. Kőt ősi 

iák, <-.<nitqr- 
Jv«nov“-ot fidják. Vasárnap délután 
........“ l, ismétli!:.

We.'ekincl nagyhírű gyér- 
m,«i kerül színre 

Halnb.á''.btni. A navyallccrü darab 
. ,—----- 1 ás

este i,A nagv bariton" t adják, t s ifioíA il a 
u ,.A jé<i»ap“-et. Vu- 
ndják.

A világhírű

:<3E>:o

I

egy liftesének vendégjátéka
4 napig tart a

8«föSa©«B 
s^ersS&sa és
m •’L- G. w

$

::<3E^®--.-a—

Ab élelmid < rek fokozódó drégasáft'a 
mellett az Óvómat ti ne olcsó, mert kon
centrált i rósitő tápszer.

1000-nél »Ubb orvosi M«í>iiyltvány igazolja, V 
ho«y u g

S
$ 13 sáv u !ü $
torműszstai liHorüvk 

hatása mindenkor bevált.

BII

"28

EStogaeS©^
... . . ... gyaital, úlsztár^yakat. (Por-

Ur^ínt? dt8aTö^«,lkí-nby"tl’M ‘fl °J a'*
veket, komót, sekreíiir A A U B. ® TCS ü GÍÍ ŐS

(Luk u Gyula) VII, Erzsébcf-kiirut 
------- . . Li, szám. TolefOn: .lózRcf j8 tW.

wriw ~~IM» l<l • L*MVWMI

MBTOTMVr -JWW «rnMMMBML-1 -UMLULM<«•»**  ’

• A „Pcmpadovr" pvönyőtködloll ennn a hólon 1- mlu 
di n <■.!)« u l’evérosi O| <. n tt ■iülu'.z lcczönv-gAt. \ 
délután ,.A három grm}lá’‘-t i'dják. A l'őviirosi Operál- 
Bzlnliáz pénzi.T.’u u jejtjcaet már de^otnlmr L’l-ig árusítja.

• , A vörös múlom" Tö-lU eU!aűéw>. Mohiár Verona imay- 
aikerii f„injátfka. aiimly álla uiáan betölti u M'asrr 
Hzinbáz mús.or:it, kedden juú el "óik elútu’u-.uhoz. A dnt'.'.ii 
azon jul U mindv:i esto ssluru kerül, továbbá vásárnál*  
dilutári 1', 3 órakor ínernókeli holyúralckai.

• Legjobb mi mulat a IfBzöuég „A rózsalú'iy" chia-k.ti.in 
a l’.íaliu Ln.ii it-Szinliúzbiiu. :iho| núu-reu < l;> ii:ogl-un Ilin 
az iuei ü-zezón 1 .,!:< dve„ !>b m-ore tt.tet, )ai:id«nn' Wx<»f r. 
bemutató kivá'ó ogyii.'.lesével. Vasárnap didi t .n a ,,sz -p- 
usfízmiy kocssa" kerül színre.

• Jp.niCH F. Wateon. Ha a llj-ycl Orfeum űeet i.ib. .-re 
eeju'ni má;t nem volt voluu müsorúbn, osak ti Wat.on 
uovii vakmerő uugoh-.uk. i utf.vnövéséit ..viUnuu-s (M-oila- 
u.-.li” saéilülolez, orodi-kcióit, akkor i» z.iifulvi'. le'l
lei >.;e <x,téről-c-téve, mert - zt U uti.uKiimk lunn.i k II. 
Olyr.u rejtóly i-i és nagy 'Oi-il az Jli.tiuti volt tes,; ültKÓflf.i 
árammal előadott inntuivau.v, hogy anwkértök alii'.:'.-tv 
szerint ennél az i::lonis'.-! termetű »'->*  6»épHegii tintát nivtol 
mii vnla-Dii rc.t-.-lkivüli tcrmó*Mli  tüneménnyel állunk 
szemben. Hasunlóau megfejthetoUou Sihvas,’a>-nk. eg.v 
il’ju hulltutthi-n".t u bemuhitkozáxi, aki szemünk lóit u’a 
olyan anatómiai kuévlotoket csinál öwmi-gtin n logszebb 
e .;lé>ikai 1.ívit. Ib '-.i. umimiket ól wüi képzelhetünk. Az 
ÍAihu.'iort, az dlem'.Uhatalauui haló ozlncy-i l.mnU.unuiaK 
ö.iiK l;hiiiy«t adják iJim- és llalml, ez a Két Utcm-hiutta 
müvét.z, akikre. iMvvmíiszliku., olcmtlávni világhírűek. 
E’e'zki.lv. v-ö. iit'v ■ .sc-'.f és hát egyeaiilt \ ;ui d- Vt.de- 
ooojurt fe töi uiilióbeu bainuiaiott pvodukriólban. Ki- 
v ilóuk a Taté aud Taté akrn!>utiininta\'áii.val. ti Hweot 
Ueav trió. Pi-llymo cl Aida, Nepr.noft, Katin ami Htany 
j>a»-:r t. illvl.okl-i ti előadott s> ,|iiletv.s tüiieiJ, ilitv!.miiu 
p;xir.pá» zeiivp.odukciói és a wli iiazi vA»z i'leai Holti livr- 
miu’iek r.ti.b-.rhit -t’in eredeti*  <»■-! ás gré.oiávttl előállott 
u.j Serkmita kópiái. A Ui^al tirímnn kcia.'l n.'gvóra*.  
szmuzá'.diwan kitiimi dc-eiunbori nj mi'worának nőm í»o,i>.ta. 
ha olvun szé.liiletis sikere volt a premiureii. amiimre még 
ul’g volt )4h|a. Aa előadás órakor keadőd-k es 11 óra 
előtt ér véget.

• •á-ii-lsaiir JAtsvik keddrn u» Ar.dráasy utl Saiüliásbau 
a nagy öikevii nuvetnbori tuli-mr darui ir.it, tvéiái! «s . lagác.- 
sz.luizi’, amolyokhen a színház csaknem valamennyi t.’-yja 
esiéi-ől-esióro megújuló eikzrl árut. A ij.»iiipu, nu.mr 
vch. ruup déhitáu is ismíiiásre kőiül, b;l órakor, mérsé
kelt heíyáv«kl.al.

■ i wa—iWiiKI* 1*"  ■” •’

Két wj magyar íihn
Girdonyi megfilmesített veRénve. — M'Anvrkezeit 

a „Három árva". — Takáts III uj Hr-erepben 
z\ magyar houszeroíeíuck és > iU'¥h 

üi'ökcii'.léí;ii példáját hirdeti ,..,7 Cicza
mesníaiesitoit „Itíirl csliluiicik" tiiiül vegé- 
vyv, melyet u tmpokbaii látniuk leperegni a 
lio.ijal Apolló \á'' 'iiúu. Rvnih/i's, kláKitd#, dh>7-; 
letek, füiogrt’dlák eg\ uránt elb-ueróere íuéitő 
piudnkmók. Fejős Pál, A'aup Gyalu, Búxthy 
István, a Ilim U asi'.ői és u s: ereplók. !• iilimösvu 
Jankam'A^.: Hlma, Ili, Sziklai lto'ln ós
u többiek. Mcktári, Slvlltt. Rétkey, h'aló, Eiilöp 
értékes alakítást produkáltak. Az . Egri vsilla- 
goku-aí megelőzően egy felróuyviceu kacag
tató amerikai izü artista magyar fthnhiirlesykpt 
mutattak be. frenetikus ►Ikerrel; Khrt'fPhal 
Hóiéval, a magyar Zigntóva.1 a főíherepban. 
A film címe: „Cibere és a láralkóbuiiáilák''. 
Iríu és rvndewto: Áltnuiihr látván igen ügye
sen. Alég csak annyit, hogy Ehrviifhal Hála 
népszeriiségo iiőttön nő majd u film révén, 
amely bhmnyítja, hogy itthon Is lehet bur- 
lesr.k.'t készíteni, jó erőkkel és mnnkankarnt- 
tal. A kát filmot a luizöuség me’eg azereiotfel 
fe.jj.odla uh H'.t,.v<ibi]'OKte a .Víí/;,u(ir f\ uh
hirl.út (iMífaihii t's ál..i Lneli Ht. jó hirnovrt.

♦
A magyar íilmioáriá. ujjúéi; dt és ez fő- 

r. zuxwmt.umm xriaccsr • r.+rsmwPBrw . xvanyro n:4-íuix;xh;i-<u-' £.*v^ca  j

íöllúi' » PESTI KABARÉBAN. I rZw WMU.4aa^*xj^. 1Mb • 'IVw>> 7--------- --- ----------------------- a---- ---------- --- - - ------- - —-- «
CWmutill /mi—ti - m
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S mihUlokkíil n LEST? K.\RARfi|5AN. (
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részt Antalnak, a
ilonusának kihzöiihctő, t ki lunkticlatla,’ 
glávul doJgoilk az uj mugyar iihnelcen 
nxiilotatt mag n „fi ét rom ri’nii i<-
„G/dráf-ílhn, jnc’ynolr sikere a. „/•

fl«u» 4WM KM*

,/.7őr*" ‘- film tulaj
on er- 

! gy 
h ie.'vujíibii 

........... .. ........ ............. ’■ t 
is fölülmúlja. .7iwhoí Hello. (Jóik I P.na, Pá,i-

■ . ' • ,'^tAió Gitt,
Mikó László i1'ii\ú zi ii •: Ipjt. 
A ,.l űröm ú,rvú“-i!iik na^y si-

(luri. Sfnlítt. Kompoth u. S.tli latoló, 
Szécxi Ferkó óh 
javát, nyujiiák.
k<-rt jósolunk...

*

Siar filmgyár a olt prima- 
Hzüiict ült ii ismét szerepeli, a 

c.:ilh>uiinii törté- 
“ 7 b tlczii! föl újra a 

llOgV

Takála fii a 
donnája hosszú 
nótntt vásznon nz vL’p/7 
r.elmi filmen. F 'jbs Pál f tlczle föl 
filmre T atkáin Ilit, aki beblzonyltofhi, 
télces tagja lehet bármilyen miisúszl együth-y. 
nek is. „lügri cKlllagok' -boji sikerét ini ;-tn 
bizonyítja jobban, mint az, hogy húr >n 
uj magyar film főszerepére hívták inej 
és a íilmdiva öiömhicI fogudia el a f 
ajánlott szerepe,kot. A jövőben Tokáit 
Ilii sok magyar filmen láthatjuk vi 
s/.out.

~r ,.A vérző Mrénu“, Vincente. BIoóco ibnuűz 
vilútflilrii vetidP' Mink mosteri !lhnváltoz;.i;i, ku- 
losazális i ikerí iii'utotl n Royal-Anollóbtin ús i;z 
ílnuiiábun. A moryszt i .i íihn hulhitinu sikerű
ben neniuLuk h reftVmy icraiuliÓAUH í -mnjúiHik, 
luiuem Rodolph Valentiné uiólérheíethm mű
vészetének is jtdfulö*;  része van. Videnthioniik 
ez az aluk.líásn felejthetetlen 1. sz ni'udazi/k 
előtt, akik „A vérző aréná“-t ne (••rózíék. A 
iioyul-Apolló óh az ilmnlii a páratlanul érdeke 
ás szép ülmkoz a kiiinig.iiio . ? 'foto é-: a golii 
úriuulnt**  oimü kéffölvuné..-.os hurleaz 
(linuia ezenkívül meg u Gannnmt-híradó h / 
aktualiíásaiiiak kcratélu'ii u legújabb párisi m>i 
dívatkraáeiókat is t.zlnns fölvételben, nielníju 
be. A Royal-Apolló előadásai 5, 7 ás 9 órakor, 
az Omnlii előmíásai podlg l/«í>, 1 »7, S és ’.ill) óra
kor kezdődne!;, .legyek bármelyik eb’kid.u-hnz 
mind a kát s/iuház pánzidwniwil előre válthatók.

UTÓDAI
GYEUMEKHIH’A • K f 1.0.\ LÉG ESSÉGEK ÜZLETE
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aReccel

Hadik János és Somssich László grófok 
a földbirtoknovella ellen

„Magyarors®*#  mezőgazdasága krízis előtt áU.« — Az Omge elnöké
nek bírálata a kormány gazdasági politikájáról. — Hadik Szerint a 
Fiildb^ tokrendezŐ bíróságnak olyan széles jogköre van, amilyen 

nincs töbiD a világon. —

' (A Heggel fiidóslióAiiól.) Az Orwigoft Mu- 
ff)Jar (Irizílasc'rjl Enyesillel vasáruap délelőtt 
.központi székhazában országos közgyűlést tar
lóit. amelyen a gazdatúrsadalom tagjai mtgy 
,«z;ínihau vettek reszt. A közgytilést Soinssleh 
/,fü :'ó gl'óf, az Omna elnöke, nyitói la meg, aki 
.írről a támadásról szóTott, amelv úgy allitja 
he H ímgybirtokosokat, mint akik az óilUnl- 
ldl ' ’iok volna, hogy a l.'wlfiildl kölesön meg- 
adthó1 n földbirlokrefornitúl torjiie függöré.

X.»IU"«k n hR7>a ellen - rnlvhftlft , nltl rt SH’dtv 
tHr«'i<l!Lh>inbnn most elícniétekct «ii‘. A sokat tflinRiU'U 

niurvhlH '< l'htiositolta na-g ebben ne. <nk>>rtirliAfi n the/Ó- 

paz<la.-ml kultúrát. Kértlée, hogy 

Ják« m-iiil pótolni a földbirtokéi i'orm 
n) fílidln't.iih>nnnt>k. Majd 

brs >11, rímeli/ >r '’meulette 
nat/’i réf.'.ét, 
ulalt a utal aát 
stílt s :<i :ttl,'! !;til 
Mler. hosy 

tflrril it/ '!'■ dll'Hn ti rí ríi, 
rxyobl ilm K ellen tillils! I.' ll jfir/lehii. 
a kiilföldi i iilula a. ili Itt .éli> ícri'lj >ti, 
Xevelui ,?i l’ t;ir;ja nzl nz dllltiisl 

A Icin- e a liónn|iok 'iln t ial ll. ti- 
mér l’ihli 1» "I i/ii ’’ -leil árá/hdl. 
m:n':■ t ini Ifi’ ti ru uhii i's 
ih/'ii tr ibisthif ti'>ll(Ht‘fii 
?"■ ■ ii h !y:et járuló.,!
>‘-s:<'bii sem lehet. Ilibiizbit.iii I 
1*.  n: l.a.'ii ■ . .'Ihlely n ifujr bt fejt ■_('II l:ls'i}á>fiá::i 
tilsai; fiiiitjiblS'if l(“-zi leholÁví'. !>. jiidbit n 
finn frnht'r/M v :-zvl//t -leli. A me,'ui'nzd.'ie.’iui 
].íq fr.Héfnle Voltin rt fpítltrl’’, llllqélhblltfO. 
liínnbatl efl'ink nz rlleHherfp'fr I-i'iivjO rill 

beilli: n t ritmlí‘o(> itiettrrtzköilltiMsisnl lér. Un o kurni’hiti 
iii'/ilátt ti t's rtll(i'ltt)'á Itivihli lirililii'-.il jit ■nhlu Uf.rj tíf, 
eyt/es l> t mtlliiyrlc tlruil. li h'rrn áil'iltcn's ,-ii’b>-'‘'iiril: l.-,ll 
lötlónni", mert Irtílfhthen nem nrr/tt rríjltmlt még a l.-in 
/niái Itálciián sem.

ezt az /isi kultúrát bír 

nyomában túmiPló 
rtí ú/>'l bftsf’iirsr tCi iFlllltbffll 

ti; aitgiif/l rumliétól n finyl'ili
A iiiez/'iraz.!. i.T-j 1 •■rinéiiyck ára mcsstC
" nrtin.i/pa> ittírifi!, amíg ír/. t
jól Uhuul lóit ntl. Ennek okát iibb,u ],UJn 

" i. ' (itiif iltiKtii/f h unt nyt !<,i> ntajdnun hl- 

állóm ti r. r>i, timthi lltlhlljn ii< árultril. Ef’ll 
ellen állá'' L’ll higl'ihii. Követeli, hoif.v 

• ’1"!<i t ilt In :< h' leriiljúii. >,'il,- lei'ltiPlni'ít.
I 'j-.ja nzl az dlll-’i I. Imi;.- >, li,i-p thátill. 

<’>■■■ il,f. It áin iihijnbitn 
<hz óta n: állam há

ti ptislál. 
ililt':ll- át

■‘■iától t
i. •ílílll'i. "41

óta nz
UhvhiiltHlh ti ni Iá

ti) lh)y t, tf 
ti liihbti óz

ti birtok r<‘f >rHi 

tárgya- 
U”t'i irhtlii] 

t.'bbt
A inai liriti’'1! 

a p-tizti.tf. I>

MRn«l«nnenliU 

íWsi Máíololiöl 
a Kcg«ui6nyo«Bbban eszk&söl 
E^yasOtt UJpoH é» „Monfitlcene" »ejf4sie!l gypak 

KoüJíir g^lSkíős ésBreitner 
mhsnrhl usatftlyn 

Bu«:«ab»R£t|, WQP Rajza»utca 28. sz. 
Telefon IS-S4. Telelőn 83 B4i

Fedési ftrnjánlütti'l serthftr.erü tlUvIlAgOsl-
tÁssál (lijinetih'seii stolgálúnl;.

----—------- .

í Fehérnemű

A és a Jegybftfiik
Í'IrJ elluri’.l',liu ki\rtnWti n jtar.Üdko.t — motidotla 

lin<Jr dtmAoiljUl'lr át PylltihlálH f/iíbtíláth!liWpléalÓl. A vl- 
liilt|>ltiö helyein iflalftltllobáu van. A küWljöVO w-ínéDro 
nz lesz, hogy Orosz ir.s-.ra/; mojjelenili a maya iinhoiuijth 
vfíl rD rlálttntlja n ClldtlplttObti A giiádílknnk
a hiipu.lrrinónijttk fOltlolfinítíírtra ki‘11 ht>t-eiid(‘ákniUitök. 
SziUimiitntiit kell az uj blHOtrálPáDizlát kfl1r>tkttlHtbli/eí- 
rd. \ .li'nt/lláálf ldteslléflébéti HtliitlnyAJnli Vi’lyiilflt részt, 
ezzel oídltibBÜ ldholt'IJilk, Jhiw.V rt k'if tlirini/ ti imtUytada- 
náfl Itiráiitihnail IfljcPilin. Műtlifl 1‘Pll nynjlant arra, hogy 
a nemes rrtlntU/rlitis, antéiynlt ItídM. máz kezVklmtt vahndk, 
it trrlhelftk h liotrdztfdfáS'.stiiltilc. klríre Ircll btdolutbóiitittit 
i’l l'tbii/eO Hl rt ffíliíllfltiitfló iláfU/bnitk álatttntlidhittluHl. 
Ht'f‘1 fcérlíHlt ánntilc rezvtVsi'b'n is. Követeljük tit i'J ■táfli- 
lálifíl mrijallttiláftál. Iáét) hvll tcl rnilenl i>; cr/ihta/i s t'fj- 
ttltfiunltlh tlH'.'/i/ In Iráfitn 'I U0ilf I

Mtljtl gi'úf thidlk Júiina cmrlkiMlctl szólásra 
úr nagy ictefeúgpvilvánitás mrik’H isincrtctte 
«.*f  a líiizdcltml, mitujyul mint u küzguziUi«ági 
p/.'iktmz.'ily clnöl't’ kifcjlclt a földldi'tbkmivt’l- 
lávtil pjácmbuii. A mivrlla mit olym sl/idiumbiin 
van•• - immticlhi . hegy már nem lehel: lmritó 
RKólni. Ml u mmi-rrti ímmitdest tédlük, imm ez 
c<y(“s<>k Im'imdfaól. Még roméliiik, htiffy If,jz- 
iick k'MH i'tolök) okik li. a-mzetixvíllé-ón meg
védik n imvcllítvtiI szt’tftbr»li it mi álliisrioiltlji!- 
kat. Ezután az Grszáfios i>'öldbirt()ki’(,ilda.zfi Ili- 
rónán jogkörét bírálj;' 
srdiol r'b'rta' nhtr-s ioDtr ií,/c>i itöiiauan ii'tlr'- 
lomrtiul fölruházoll birá»ú<i. .1 jadikatura töb
bel lii/t't ísuit'i , Iliz'tviA...
jog érllmfb. d?‘ buitrlc hr. Iliit kelt n.btbiii. 
kí’iva:iil>ir 1 okok osztogaíqj(i 
törli'nik. Az (bhíiiltl'lh j 
náfi annak adjlt, ílkliibli 
ellcnörizb.v’ii MrDráiiHk pa Ors/iógoa FÖldbirlhk- 
remb'/ö Ik.'-ósitgmik i« lllinkoiíuin keíkmo ezen 
korJóllali diszk re itim'ilif? jogkör tdlöU. vúgiil a 
filldhlilnl,)ir>i,rlldi*ot  ihdifr. notlllkai atfÜihdöról 
beszelt Hadik és ttKF.al fujC'Jn be, höey Magnar- 
omzári ijintotltiidünáfltt kidzth elölt áll. A világ- 
illtlrtfit bbáthll't tt IrbllkUt-r-’Heltl. Ml tmrti véde- 
'('’zIipíülik, mi nem kaftclirozhaittiik. A hül- 
fíihr Idi'eniju. n leijntig.iiribb nnytitjl áldhzgtokra 
foci bennllnltel ffrHuszerlleni, pcdltf mór az 
Ptídlgi terheket l« alig bitjük elviselni.

mii II Ilii HlulSilOUt |H'- 
Földbirtokrcbltfezfí II l- 

és azt mondja, hogy 
< több ilyen korlátlan. latl'i- 
' ómig. A járj'ikat ura töb- 

111zaii yti-i d iszk rctfi mial 1 s 
..... .................. \

á§|’ ,-.'írí faluk közölt 
í fil(lbirinl:i,pfi”‘f iíi BhÁ- 

Ibi! iilifti'Jti. Sen/A gém

Rejtélyes g^Xosság 
a regi iőversenytéren 
FöggíSnySiwnőxisSinős’raB megfeitottak egy 

tkiEira'Jíái éiíGS fiúd
(A Heggel tudósitójdtól.) Vasárnap reggel 

8 órakor a régi lóversenytóren levő postáa- 
R)jortlejrp melleit, a (JjJurJtócta tJózctef istállói
hoz vezető gyalogösvény mentén, a szántó
földeken,

egy 12 év lilirHH flü holttestére bukkantak.
A fízerenesétlen gyermeket, aki pisze orrú, 

vastag ajkú, szürke szernii, magas, nyúlánk 
ferinotii, a tettes, amint ez a nyomokból meg
ái íapi iható.

futva ühlüzíe a szántóföldeken keresztül, 
tnujd amikor utolérte, hosszabb dulakodás 
utáh egy függőnjfhuzó hevederrel megfoj

totta.
i\ boHtcnt zsebeiben csupán egy ceruzával irt 

le véi részlelet találtak, amelybe clgafetta- 
drdifitiy volt t'Bümngolva. Ez a levél 1923 április 
bó 21-én kell, a Kec?kempt mellett! Katona
telepen, „éítr.i öngilkár^'Aw?. van címezve, a 
levél Írója ebben dohányt, gyufát és cigarettát 
kér és crtetíitl a címzettet, hogy ai ügyvédje 
minden kár! mbcltérit R igii nem fonnak a cím- 
zettfil hcnimii f^in lefoglalni. Az aláírás elmosó
dott. lobőt Feri is, Jani is. A rendőrség véle- 
métiyc szerint

kéJgyilkoHság esete sincs kizárva.
Mimh-nkit ftíllíúfiiek, hogy aki a*  személy- 

leirás alapján a ím'guyijkpll, fiúról, a. levél Író
járól vagy a 
gyilkosságra 
min), nzoimh! 
tflllálSOftl'ál, 
szám nlatt,

elmzicttröl bármit tud, vngy a 
bármilyen füivilóeoöitást tud 
jph itlkpzzék Horrúlh Jtiíal fő- 

Fíjknpitúiiysíuí, II. éttielct 183.

/■'Kittiét: f\->ron/iherceg.tt, 10 
Fiőltolt: CF, Ctrhrin-fár

1'11. ftlileiitti-ut 39
II, Fii-utca ő»

karácsonyi áraival
mindenkit!

K 
K 
K 
K 
K 
K
C
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K

Bültasciyem, sehottiBch, 50 cm. . . . 
jeponsely0m« 00 érti..........................
BollrettWielymH. türökös, 100 cm. . 
Crépe soire. mintás, 100 cm. . . 
Foulnrdsbly^n, mintás, 90 cm. . 
t'répr de cniíié, milliós, 100 cin. 
Mosódeléih 80 cm. . .....................
Greiuuíin L millllelír, 80 cm. . .

•

XKíBR*-’
- - fEL

re
■>• 
z

20-24
25-3«

33 -38 
:l» -88 
M-94 
48—55 
»—48 
42-52
2-4

I 8
* 

íi

ÍE tt DÓS
: H E I, V A R O N 1 V R I N Z A B 6 S A « A 
% Deák-térnél IV. SÜTŐ-UTCA 8 (Udvarban)
^9taiiinniiiiiiir)>ciiieE>iii>K3iiii«>aaar(Mi

a ka rác miiyl vásár keretében és 
gyári wirafc

VL5, í'lMMeMSFt-ltÖE'tóí 2
(volt. N'-nir<‘( i SzittJiHX-íJliiilef) 
’l’tlInidOHrtR: IHH fíltlyes

Arab e-«r hírnnáfcbBn

3 
C 
t* V.
c u.

m
EBiSíaáí'Míhifexa

IV, MlaooMm-k&e’wt 1 
eJcfiembeír O — J?.4»ig

9 Ferii liálóhíg príma., kompi. . 
[I Zcll'higrk IlJoaíllÜ mmtábdil .

Fl ’itil'lft frCHWI’illtfík............
I Nclynp’H rayeingek . , . . . . • 
p Frakk?ngrk príma minőség . 
í Rézelős Hzmokinging............
I Puha gallérok ......................c <- • •

rendez, htfgjr l>. verGHitk knrfidfionyra 
kitlötilis-ii keth >.>.0 alkalmat nynjtsott 

hevt■ s11 r' é8a I le rés ADre.

FírfitJltiJny . K 348.000
Férfi átmeneti kabátX"«« 283.000 
Férfi lílikeM!............. ‘
Síőrmeáruk (|X’A I 
rendkívül ölesén.
Fiú kosztüm K 108.0001- 
Fiú téliket, vaUlrozVíi . . 
""'"Kffi cliewcau cipő, :ílnli

E I íi b .1 h I a It l> it ii 
.Mhkö létiit uUyliileít'ii I

K 559.000

K 165.000
X 300000
K 09.000

I: prbleftifbi’ll
ketlvczniénycR

; Selyemingek minden színben, ere-
I deli gyári árban
• Női ing vagy nadrág
i Női hálóing, pvirna
I Női hatiszt H/snroR áh csipkés garnitúrák 

gyári nagyhnni Ariién dwembef -4*lg
A karácsonyi Riéml’f.n küzBIjfikt.

J hogy melyik napon vpsárojt áruk ossze- 
j^t flzej-jdk vissza

F e h é r n tt tu ü v a r r fi h b o B o 4 » 
n tty ágból Is.

yj

- ■ - ---------------- —

»HUÉÉRTUS«
CIP&SZALGN Muzeum-kfrut 2
Kifliin mértékosztőly

15.000
10.900
27.000 
:i2.üüo 
38.000 
58.090

8.500 
15.000 
21.000
12.900 
25.000 
48.000 
KWO

8.800 
45.000

• •
• •
• •
• •

Gabardinkclme, 100 cm....................
Bélés, félsclyem, serge, 48 cm. széles 
Gyapjúszövet, 100 cm........................
Gyapjú velttut, 100 cm.
Férfi gyapjh dublésíövfet, 140 cm. .
Bretontüll, függönyre, 110 cm. . . .
Bretontüll. ecru, függönyre, 300 cm. 
Fütyíinyetamin, azsuros és kockás,

1 • 10 (1111 • a,,...*.
Francia bütöffeáátéli, 80 cin.............
Gobelin butöfszÖVet, 125 cm...........

NrtSíy vfiBasmíéSifran sseaíag, csipke

nagy maradék vásár!

25.000 _
14.000 K
80.000 K

K

5F2EÍRÍFM 9i!^«G
St«»ll llílAMHMISWa >

Elsőrendű
tnlnősógbeii 

és iwpy 
választékban

E KXfiJS
Ríí OAPEfiT. IV tftYCTEM UTCA íi j 
GRÓf .KARQLYI PALOTÁVAL S7' MBEN,

a kltiróleg saját mlHiolyébon kástlllt sliSoaztilyu varrott 1 
utcai, estéig és sportcipőit. 

BARUA ISTVÁN
_ n ..Modern cipfípzalou" volt flzlolvnzntöto.

— IM—r IIWWMMWZWO—1,—Wnewr ■■■ iiimOIIii II —11® !«MBM

szerezhetek Champion Cipőgyár sz*  az'udvarban



1923 december 10.U aheggel—'■TTIW ■ mwiiim .................. ..................... .

A Kovács-testvéreket 
az ekrazitos merénylet ügyében a 
rendtörvény alapján vádolják meg 
Cselekményüket 15 évi f egyházzal hűn te ti. a rendi örvény

/

(A Reggel tudósítóját ÓL) A nemzetgyűlés 
mnlt héten tartott egyik ülésén Rassay Ká
roly interpellált azzal kapcsolatban, hogy mi
féle vallomást tett Kovács-testvérek és társai
nak ekrazitos bombamerénylet ügyében 
Andréka Károly fökapitányhelyettes, volt de- 
fektivfönök. Az interpelláló képviselő szóba 
hozta azt is, hogy milyen uton-módon kerül
tek szabadlábra ezek a Kovács-testvérek, akik 
egyébként hosszabb vizsgálati fogságot ültök a 
Reismoun Jakab eltűnt zongoragyáros meg
gyilkolása ügyében is. A budapesti kir. 
ügyészségen e héten elővették a Kovács-test- 
verek bombamerényletére vonatkozó hünpör 
aktáit, és dr. Moldoványi Géza, ügyész, amidőn 
az Eskütt-féle hünpör vádiratával elkészült,

több napon át tanulmányozta a Kovács
testvérek bünpörét és a múlt hét végén 

ebben az ügyben is vádiratot adott. 
Júniusban indult meg a Kovács-les vérek és 
bűntársaik ellen a nyomozati eljárás és abban 
az időben az ekrazitos merényletterveknek fo
lyományaképpen a rendőrség tizennégy egyént 
tartóztatott le. utóbb valamennyien szabad
lábra kerültek és most ennek az ügynek egyet
len érdekelt terheltje sincs fogságban. Az 
ügyészség a vádiratot már beterjesztette 
Sztrache főügyészhez, aki most tanulmányozza 
ezeket az iratokat Ó3 jóváhagyás esetén még 
ezen a héten klkézbesltik a Kovács-testvérek

nek és a többi érdekeltnek is a vádiratot. 
A. Reggel értesülése szerint a vádhatóság az 
állami és társadalmi rend hatályosabb védel
méről szóló törvény értelmében emel vádat a 
Kovács-testvérek ellen, mint akik olyan moz
galomban és szervezkedésben vettek tevékeny 
részt,

amellyel az állam és társadalom törvényes 
rendjét akarták megsemmisíteni és szer
vezkedésük alkalmával nagyobhmennyi- 
ségü lőszert, robbanyóanyagokat és az 
emberi élet kioltására alkalmas eszközöket 

szereztek be.
A rendtörvény erre n bűncselekményre a kez
deményezők és a vezetők ellen 10 évtől 15 évig 
terjedhető fegyházbüntetést ir elő. mig a többi 
résztvevőkre és az előmozdítókra 5 érig terjed
hető börtönbüntetés szabható ki. Megemlítjük, 
hogy a Kovács-test véreknek ezen ekrazitos 
bünnörében ugyancsak terheltként szerepel az 
a Márffy József is. akit a Koháry-uíeai és lle- 
viczky-utcai bombamerényletek ügyében nem
régiben letartóztattak. Márffy egyébként ve
zetője volt a. Fővárosi Operaítszinház ellen in
tézett fegyveres támadásnak is és ebben, az 
ügyében már kiküldötte az ügyészsva az összes 
érdekelteknek a vádiratot, amelyben Márffy 
Józsefet és kívüle még vagy húsz ébredő- 
suhancot magánosok elkeni erőszak elmém vá
dolt meg.

Verekedés, zsidézás és Bá&tOrés 
a futbaBmérközésekoa

Nagy 

karácsonyi 
vásár

IFJ. VAJDA
női divatáru iSsietéisen

3.

Legfinomabb kabátvelour. 
Kosztüm- és ruhakehnék . 
Crepe de chine és crepe 

georgette. . - -
Japán SOlySÍTI, minden színben 

Marocain, minden színben . . ■

35.000 K
60.000 K

78.000 K
48.000 K
60.000 K

DívatseJymek nagy választékban

rendkivtSS olcsó áí’onl

|

■

a napiámál

<A Reggel tudósítójától.} A futballmeccsek
ről szóló tudósítások lassanként botrány
krónikák lesznek.

Vasárnap újból három botrányos eset 
történt.

Az első a Millenáris-pályán a BAK—Postás
mérkőzésen robbant ki. A heves viaskodás 
közben harsány hang hallatszott a tribünről:

— Ki kell pofozni a bírót!
A mérkőzést vezető bíró, Kiss Menyhért 

rögtön félbeszakította a mérkőzést és az ügye
letes rendőrtisztviselőhöz fordult védelemért.

Az eset után a tribünön nagy tumultus 
támadt, amel.vnek csak a rendőrség erélyes 

közbelépése vetett véget.
Néhány perc múlva a pályán történt hasonló 
eset, mert a biró két, fegyelmezetlen BAK-játé
kost, Erbsteint és Telkest, kiállította, a játéko-

ZWIE0ACK LAJOS ÉS TESTVÉRE
IV, VÁCS-VTCA 14

a

karácsonyi occasio
eladása már folyamatban van.

Eladásra kerülnek:
Tói lettek, paSetók, batiszt- 
ruhAk, blúzok, pongyolák, 

fehémcmüek stb. stb.

sok azonban vonakodtak a pályát elhagyni.
Az ügyeletes rendűi tisztviselő erre a ki
vezényelt rendőrökkel együtt bement a pá
lyára és azt a kijelentést tette, hogy ki fogja 

kardlapoztatni őket a pályáról.
A második eset a Lágymán gazon történt, ahol 

a MAFC—Ék szeré sz-mér kőzés került eldön
tésre. Ismeretes ;■ sportközönség előtt, hogy 
a műegyetemi ifjúság sportegyesületében — 
ahol a politika a háború befejezése után kővet
kező esztendőkben sem tudott gyökeret verni — 
az utóbbi időbtn olyanok kerekedtek fölül, akik
nek a sporthoz ugyan semmi közük sincs, d1' a 
még mindig divatos politikai jelszavakat sike
rült becsempész ni ők a klubba is. A vasárnapi 
meccsen Stcincr Sándor szövetségi bíró kiállí
totta Alm, Pauer és Lukács MAFC-játékosokat, 
mert a mérkőzés alatt ellenfeleiket álbimlcnn 
becsmérlő, durva szitkokkal il’eíték. őket „pisz
kos zsidÓK-n&k nevezték s amikor a bíró föl
szólította őket, hogy kövessék mog ellen fojeikcf, 
azt megtagadták, sőt Pauer a bíróra a követ
kező kijelentést -tette:

— Ön is egy piszkos zsidó!
A bíró a. magukról megfeledkezett játékoso

kat följelentette a szövetségnél.
A harmadik eset színhelye a Lóverseny-téri 

pálya volt, ahol szomorú eset lorténf: Grosz 
ill.-nak, a VÁC kitűnő játékosának, a játék 
herében a. lábát törték.

Ezen a meccsen is mind a két csapat közön
sége olyan hangosan viselkedett, hogy

az ügyeletes leudörtisztvisslő az első fél
idő után elrendelte u pálya kiürítését és 
így .■» meccs egész közönsége a pálya kapu
ján kívül helyezkedett el és ott várta a 

mérkőzés befejezését.

ÉKSZEREKET IKföVEt3
becsül meg! F.lndé nrany, brlllláns, czthdlArgynkért óriási 
árat fizet: Ékszerfénihóz, Alsó erdősor 3 (Ual«<;czi-ut sarok)

f£0Sobt:an í<£szi9. elő maiján- 
vizsgáké?) VII, DohAny-uica 84

fő

Hozzátartozó ának
Barátjának

Hü alkalmazottjának 
a legalkalmasabb 

karácsonyi ajándék 
a következő tartalmú postaláda:

I

IH

I. Ára K9O.CRO
1 kg olasz rizs, príma
i kg hollandi cueau

’i kg pürküitkáv•ékeve-
rók, príma

1 doboz Shnnghai tea
‘.j kg doboz KocslPn-

cnkes
1 tábla csokoládé 200 g 
J doboz édes nemes ese- 

megepaprlka 1(X» g
1 üveg \egyes bc"ől-'

liter tearum, príma
ii( f.i c-jgunc ' io 
pleeo’ó ilvtg likőr
Vidékre a pénz előzetes beküldése ellenében 

vagy utánvéttel

tóvá- és ieana&jfámház
Vámos Gyula, VI, Toréz-k?riit 7. lelefun 25-27

Bt. AraK.SO.OOQ 
! !;g olasz rizs, príma 
'i kg hollandi cacr.o 
’/kr pörköltkávéke- 

s erélc
1 doboz ShangbnI tea 

!'•' r.
? !ig doboz Koestlin- 
ru kés
tábla csokoládé

200 g
I liofcoz édes nemes ese- 

mcgepaprlka 50 g
’j liter ha,um, príma 
1 üveg cognaa 0 35

1

J
1

LONDON, T?? G ® L E B
vSUágszerte ismert szÖvetícUleToSegességeSt.

Magyarországi fftlarakata s

uilDpest, Bécsi-Mtca T. ssőm
és ^oronahercegcutca 9

cégrack a fkaveftkez® váronsolkban

London, Liverpool. Paris, Ztiticli, Wien,
New York, Philadeifia, Csikágó. Toronto,

Buenps-Ayre$, §idney, etc.
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Utódjául Ramsay Macdonald munkásvezért emlegetik sauteren
IF, Kossuth Lajos-utca í/London, december 9.

(A Heggel tudósítójától.) Minél több kerület 
‘vákíjztási eredménye lesz ismertté, a választá
sok hatása annál lesujtóbb a fíaldwin-kor- 
mányra. nézve. A 615 kerület közül mindössze 
13 kerület, eredményét )’ . in ismerik inog, de ez 
a 13 kerület má r mm javíthat a'kormány hely
zetén. A pártok erőviszonya ma a következő:

Konzerválivpártl 256, szabódéiviipárti 152, 
munkáspárti ISI, függetlenek pártja 10. 
A konzervatívok eddig 91 mandátumot 
veszteitek, amelyek közül a munkáspárt48, 
a szabadelvű párt 43 mandátumot hódított el.
Baldwin a választások előtt közölte minisz

tereivel, hogv amennyiben nem tud a válasz
tásokon több éget szerezni, te fog mondani a 
konzervatív várt vezérségéről, ami annyit je
leni, hogy lemond a miniszterelnökségről. Be
avatott politikai körökben biztosra veszik,

hogy Baldtvin meg c hét. folyamán benyújtja 
lemondását. A kabinet hétfőn ül össze és ekkor 
döntenek a kormány sorsáról. Ugyanezek ben 
a körökben számolnák azzal, hogy a. kormány
alakítással lord Derbyt fogják megbízni és ez 
esetben Asfi^uilh lenne az alsóház vezére, Lloyd 
George pe<lig a külügyi tárcát vállalná, .Más 
oldalról valószínűnek tartják, hogy a király 
Ramsay Macdonald. munkásvezért fogja fő'- 
szólítani a kormnáy átvételére. Ebben az eset
ben a munkáspárt és a liberálisok között 
kooperáció jönne létre oly kérdésekben, ame
lyek mindkét nárt programjában beai foglal tat
nak.

A koalíció kilátásai csekélyek.
Amennyiben munkáspárti kormány alakulna 
liberális támogatással, programjából elhagyná 
a vagyonadóra és a vállalatok naclonalizálá- 
sára vonatkozó terveket.

Mitrad iw.ol£^já,val
Osman 
mondái a

Fund török kir. herceg Budapesten — A Reggelinek el- 
véleményét Kemalról9 az uj köztársaségrél és megismer- 

kedését Horthy
Dnnapalota mozgalmas 

!'tiad török királyi her- 
nnpot n magyar főváros-

Érdckes. megnyerő jelenség a herceg, nem 
hogy búsulna a trónért, amit Komái ba-sa 

nemzetgyűlés

tudósítójától.) \
f>- mán

Karácsonyi 
vásán 

íeszáílitott árak!
Divatos köpeny

tiszta gyapjúszövetből, bőlelve .,

Délutáni ruhák n
gyapjúszövetből, legújabb divat

Délutáni selyemruhák 
elsőrendű tiszta selyemből ......

Pongyolák
príma flanellbffl......... .. 7.........

Kötött kosztümök
tiszta gyapjúból, különféle színekben

Kötött mellények
legújabb divat...................................

Blúzok
opál batisztből................................

280

130

210

83

45

rA fönti árak ezer koronában értendők

(A Hairgrl
halijában mutattak be 
cégnek, olri Átutazóban néhmy 
han tölt el.
látszik rajta.
fis az angnrai nomzotgyülén „Jóvoltából1* úgyszólván 
egyik napról a másikra elvű. ztett. A török szultán uno
kája, Murádé, aki még minden törökök mindenható ural
kodója veit nem Is olyan régen. Elegáns, vllágosszürko 
rnhu van rajta, mosolyog és gondtalanul pödri hetyke 
kis bajuszát. A szálló egyik ürea földszinti termében 
— ahová a /tv« o'ctocA teo ro siotő hölgyek és urak 
rsibonnáea alól félrevonultunk — egyenesen kstonfi? egy- 
werüséggn) felel minden kérdésemre.

— Hamilncesztondőn, nős tőrök herceg va
gyok. A feleségein egyiptomi bercegnő. A 
Konstantinápolyban székelő kalifa nagy
bátyáim. Katona vngvok, alezredese a török 
nemzett hadseregnek ó» nem politizálok.

Mareiőtfltt. MUlőtt erro a kény na Urnára toroltam 
volna a bősséigátAat, kijelenti, hogy nem politizál. Pedig 
kogyotlentil kíváncsi voltam arra, hogy milyen érzések 
dultnk benne, amikor Kernel basa dekrétumát családja 
kézhez vette. TTossvaa kupáéit AMeomrn csupán ennyit 
mond:

— Kepjal nagyszerű ember. () mentette ne n 
Törökországot és nekünk bele kell nyugod
nunk a történtekbe. Most mindenki dolgozik, 
nagyszerűen fejlődik az ipar, a kereskedelem 
és kulturális téren is haludttnk sokat. A török 
ifjak tömege ment az idén Európa legszebb 
varoBftiuak az egyetemeire, hogy' műveltség
ben, Ízlésben, tudásban megizmosodva 
seriek majd vissza a haza szolgálatára.

- Mit szólok a. köztársasághoz? 
lem, én most kikapcsoltam az életemből 
fiirát.*  Azelőtt se nagyon szerettem, 
utaztam, tanultam, mint politikai kér 
feszegettem. Arról azonban incgnyuglnthatoiii, 
hogy én a magam részéről műn 
b n hí i kínná. Efl.V királyi herceg 
sem szói ialista, sem republikánus, 
herceg csuk rojalista lehet.

— Mit oiliiAi Magyarországon. meddig 
megy Innen tovább, kérdeztük ezután n

-- Nem először vagyok Budapesten.
háború alatt, 1916 elején, török katonák is har
coltak a magyarok oldalán, őket mentem meg
látó, :fíii Galíciába... Mórt csők nóháns napig 
maiadok Itt, mert Rarlsbadba kell utaznom.

térhet-

vagyok iv- 
nem lehet, 

Fgy királyi

marod, nova 
herceget.

A világ-

tengernaggyal
Oly közvetlen és mesterkeltség nélküli, hogy no. Soha 

in ég iljvu pó.'.ment«r, hercegét ur-rú láttam.
— Jól Ismerem a kormányzójukat. folytatta 

ezután egy hirtelen átmenettel Osman Fuad 
herceg, végígsimitja a homlokát, keresgél a 
múlt emlékei között...

— Pólóban ismerkedtem meg vele. Mielőtt 
Afrikába mentem, hogy, hogy nem, ide is elke; 
riiltem. Es Horthy Miklós, akkor tengerészeti 
főparancsnok, egy búcsú vacsorát adott a tisz
teletemre. Feled b eteti énül jó benyomásokkal 
szálltam a hangulatos diner után tengerre. 
Remélem, hogy Karlsbadból való visszatéré
sem után alkalmat találok majd arra, hogy 
beszéljek vele.

— Mit tud m elmenekült groltánról. V. Mohamedről, 
fenség 1

— Sanremoban, Olaszországban él most a 
detronizált szultán. Többet ő már, nem jöhet 
vissza Törökországba, mert, sok vád hangzott 
el ellene kormányzása miatt. A jelenlegi török 
kormánytól nem kap királyi apanázst. Abból 
cl, amit azon az emlékezetes napon kincseiből 
magával vitt.

Ezt úgy mondta, mint aki Mentül meg van győződve 
nz utolsó török 'v.ultán brtriöswgéről. Halálos komolyság- 
Kai. a hangjában mintha • gy i,í.« -zomornság réz- 
diiP volna meg. Aztán egy pillanat és ujra mosolyog, 
l.tolsó kérdésemre is így válaszol:

— tön a jelenlegi kalifa unokaöccse vagyok. 
Hogy b-hefok e kalifa? Tgen, a. család bármelyik 
tagjára eshet. a választás. Ez Allah kifürkész
hetetlen akaratától függ...

Vásárhelyi Gyula.

| CORVIN-SZÍNHÁZ 
i~~~~

DICKENS
világliirit regénye

I

TWIST OLIVÉR
I

Címszereplő

JACKIE COOGAN
«1 I

i 4V

tulajdonosa, régi tőzsdetag, aki nagy össze- 
öt t etőssel és belterületen levő gyönyörűen 

berendezett utcai helyiségekkel rendelkezik! 
családi okok miatt

keres
100—150 millió K tökével. Ajánlatok „Örökös 
üzlet* 4 jcligóro e lap kiadójábk küldendők

MA6V. KíR. UDVARI S2IÁLL8T® =

Mlit'K..

sütőpor, CUSTO rrJjobb0!^
GyAt-i RollenbiSlet'-utia 46.

Angol Híradó

A fogorvos dilemmája
2 fölv. burieszk.

Ö“ és a maharadzsáné
UAROLD LLOYD burieszk.

99

Eladások kezdete
V»8, 1 {10 órakor

név Z.m8k«‘,^r07H&n:

Az ország legn&gyobb tarakata eredeti angc! férfi és női 
szÖveUiiíönleö6SCégek?i&n,

Fióküzlet

Koronaherceg-y. 0

A mar foga-
lommá vi.it ü..- -m. -w. w vjto<. .1101,1/11,
közismert, amennyiben JLSemlera London, 14GoBden Stqtuara,

a cég márkáit a világ minden részébe exportálja.

dús összeállításánál fogva alkalmat nyújt az urlosztály azon részének 
is, mely jelenleg bár szerényebb anyagi viszonyok között él, azonban 
Ízlésénél és szokásainál fogva a bekebeli minőségekhez ragaszkodik, 

szükségleteit legjutányosabb árakban fedezni.

(PoAh iVrene-utc« sarok)
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Újból az Besz a
E^TK-UTE 2s© (2s©>

VilágreKordon belül úszott 
Siposs Márton

A Bankszövetség uszóversenyének hatalmas 
>, világrekordc-

Botrányos {©Beestek a páByá&on rencS^rS bsa^atSsozássall
(A Heggel tudósítójától.) Enyhére vált őszi 

Időben, 20.000 főnyi néző előtt pergett le az 
1923-as esztendő utolsó) nagy futballmérkőzése. 
Az MTK múlt heti gyönge szereplése után so
kan az UTE győzelmét várták, ám ez nem kö
vetkezett be, amennyiben a kék-fehérek pom
pás csatár- és védőjáték után 2:0 (2:0) arány
ban legyőzték ellenfelüket és ezzel a bajnokság 
sorsát is eldöntötték. A mérkőzés vehemens, 
durvaságokkal tarkított volt: az újpesti csapat 
egyes emberei nagyon kíméletlenül játszottak. 
A mezőny legjobb embere Mandl volt, őt sor
rendben Orth és Kertész 11. követték, míg a 
..Fogl-gát'1 a mai napra kivételesen összeom
lott.

A többi mérkőzések során valóságos ütköze
tek folytak az egyes pályákon. A .játékosok 
vad indulattól űzve támadtak egymásra, a tri
bünökön pedig a klubfanatikusok kaptak hajba 
úgy, hogy a rendőrségnek több helyen közbe 
kellett lépni. A Lóverseny-téri pályán pedig 
megtörtént az —- a magyar futballban párat
lanul álló eset —. hogy a rendőrség az első fél
idő után kiürítette a nézőtere' és csak, zárt aj
tók mögött folyhatott tovább a küzdelem, 
amelyben mindössze csak egy játékosnak a 
lába törött el. (Ezekről az épületes dolgokról 
lapunk más helyén számolunk be részletesen.)

*
MTK—UTE 2:0 (2:0). Bíró: Nagy László. MTK 

UTE kezd, mégis az MTK vezeti Jenny révén 
támadást. * 11, nevében C-ibi komért rúg. :i 21. 
ugyanezt teszi Paulusz. Vili szabadrugóst lő, 
Braunhoz passzol, beadását Orth kapu fölé 
Sénkey hibájából r. labda nehezen kerül Fábiánhoz,

választ, 
az első 
percben 
Síklóssy 

otrfcrdozza. 
_____. ____ . aki 
kiejti kezéből, u kifutó Kó.a .közvetlen közelből hibáz. 
Célúi veszedelmes labdát lő kapu mellé, r látogatást a 
következő pereben Szülőn adja vissza. SehiiiTcr szabad 
rúgása kerül az MTK-kapu fölé, majd a következő 
pillanatban

Orth hosszan szökteti Jennyt, centerét Orth Braunhoz 
továbbítja, aki gyönyörűen csavart lövéssel a kapkodó 

...................................... (29. perc.)

két ízben clkövetelI durva faultja 
bíró füttye a mérkőzést. Egy ké- 

kifolyóan
partnerével, Elchbauinmal és árszaka
dást szenvedve, kiáll,

__  Kutikot durva gáncs miatt kiállítják, 
majd Eichbaum kénytelen a pályát sérülés miatt elhagyui 
és a Harminchármasok most, már nyolc játékossal küzde
nek a kompiéit. Törekvés ellen. A 18. percben a Törekvés 
csatársorának Bsszjátékából Úrik védlictetlen gólt lő. A 
munkáscsapat további fölényének következménye volt, 
hogy Szántó balszólső a labdát, átcselozte a jobboldalra 
és a jobbösszekötő helyéről gyönyörű gólt lő. A harma
dik gól után a Harmlnchármasok föladják a reménytelen 
küzdelmet. A második félidőben Kulik helyéi Pipa fog
lalja el. A 10. percben Knntzky Úrik passzából a negye
dik. majd rövid idő múlva Bartos egyéni játékból az 
ötödik gólt lövi 
kapujába. Erős

Zloch Gyulát, 
o meccs után a

VÁC—III. kor. 
lan, durva 
gosan viselkedett,

a rendőrség az első félidő n-án a nézőteret kiürítette.
Az első félidőben u VÁC kilenc emberrel játszott, ennek 
ellenére némi fölényben volt. Az első félidő 00. percében 
jutott a VÁC szabadrúgásból első góljához Lébi révén. 
A félidő közepén Kenyeres összefutott Orosz. Hl-nml, 
amelynek következtében utóbbi a lábát törte. A második 
félidőben a TI f. kor. TVE kerül fölénybe, szép támadá
sokat vezet a VÁC kapuja ellen cs Horváth révén sikerül 
u kiegyenlilő gólt megszereznie. Weisz Gyula (VÁC) és 
Schwitzer (III. kér.) játékosokat a bíró kiállította.

KAC—Zugló 1:0 (1:0). Biró: Kiss Tivadar, 
mozzanatok nélkül való játék vibrál a játékterén 
KA('-fölénnyel. A zuglóiak Kapuja előtt Zwolenszky 
játékon kiviil levő ICisst gáncsolja. 
amit Ü' 
félidő durva 
nélkül, 
mennek. 
A 10. , 
izgatottan kapkodnak cs a labdát 
..elvesztik". Itt egyre láthatóbb 
de a legtisztábo helyzetben is 
Tehetetlen dühükben Birit egy 
zuglóiak jobbszélsöje fejenrugja, 
zuglói szélsőt, Blasnikot viszont

Újrakezdés után Oláh 
miatt szakítja félbe n 
éöbbi támadásból

Zloch összefejel

A !>. percben

a végleg összeroppant jfarininehármasok 
Törökrés-föl. -ínyei végződik a mérkőzés, 
aki a mérkőzésen árszakadást szenvedett, 
Szent l6tván-kórházba szállították.
TVE 1:1 (1:8). Bíró: Miiller Gyula. Nívót 

mérkőzés. Mindkét, csapat közönsége tulhau- 
amelyuek következtében

szenzációja volt Siposs Márton 
rönknek a startja a 200 méteres mellúszásban^ 
amelyben

2 perc 51.6 mp.-et éri el.
(JRademaeher világrekordja: 2 perc 5I.Í mp.)

A pálya utánrnérésénél azután kellemetlen 
meglepetés érte a sportembereket: öt méterrel 
kevesebbet aszott Siposs, igy az elér! nagy-, 
szerű eredménye nem hitelesithetö uj világ
rekordnak.

Dfsziornák. Szombaton este a BTC rendezett diszlornát 
telt ház előtt a Klotild-utcai klubhelyiségben, amelyen 
Pászthy Elemér bajnokunk pompás mutatványai tetszet
tek legjobban. Vasárnap a BBTE az Attila-utcal torna
csarnokban rendezett tornás:estélye -- amelyet az egyesü
let 66 hősi halált halt tagjainak az emlékére rendeztek — 
szintén nagy sikerrel zárult.

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós.

kapus mellett gólt lö. 1:9.
Kertész 11. taccsot dob, labdájával

Molnár szökteti Orthct. aki áttöri .. ... ___ _  .
két méterről a kapus kórra alatt, csodálatos precizitás- 

sál, az MTK második gólját lövi. 2:0! (35. pere.)
Az UTE durva játékkal 'felei, előbb Siklóssyt, majd 
Mandlt és .senkeyt látjuk a iöliicn bevetői é.-> jobbára 
hasonló jelenetek mellett telik el az első félidő. Kapu
csere. után az. MTK dominálja a teret, az UTE láuiadó- 

vcszedelmes, mig u legtöbb 
Molnár—Braun-szárny v esze- 
majd a rohamok irányítása 
kerül, de mindkét őseiben 
Jészmást egy faultjáért ki

általában kíméletlenül játszik, 
„pfuj“-t eredményez, mint a

a „l’ogl-gát'-at s

sorából Szidon és Csontos 
labda Schüffertől ered. A 
deimes támadásokat vezet, 
b. Jenny—Siklóssy• szárnyra 
Orth áll a vezérkar elén, 
állítja a biró; az UTE 
ami annyi fault és annyi ... . . . ____ _
szezonban még egyetlen mérkőzésen sem.

FTC-UTSE 1:0 (0:0). Biró: Sehicssler József. Viiltjzatos, 
erős játék jellemezt'! a mérkőzési. \z FTC-csatársor ak
ciói nyitották meg a meccset, a jólkidolgozott támadások 
azonban az. erőn UTSE-védclem ellenállásán r.-ndrc meg
hiúsulnak, közben azonban az tJTSE is kiveszi résiét a 
támadásokból, amelyek azonban visz.ont a tartaléknak 
beállított Hnngler I. váratlanul kitűnő védőjátékún szen
vednek hajótörést. Élvezetes játékkal, de effektiv ered
mény nélkül fejeződik be az el ö félidő. A mérkőzés 
második szakaszában ismét az. 1 i.'C-t látjuk frontban. 
Pataki, majd !»'■ nmen és .Halasa lövései rendre a kapus 
zsákmányává válnak. Közben mindkét fél 2—2 komort 
ér el, amelyek azonban a védelmek étital tisztúztatnak. 
A 25. percben egy 18 méterről megítélt szubmlrugá.sból 
az UTSE majdnem gólt rúg, de a jól helyezkedő Hnng
ler I. a kapu sarkából korrmrre fejel. A 30. percben a2 
UTSE részéről elkövetett fault miatt a Ifi-os vonalról meg
ítélt szabadrúgást Pataki hajszálnyira lövi a kapu mellé. 
Az FTC sorozatos támadásai Lövet köznek ezután és en
nek során Kelement, cgyiz.ben az. ujpes i védelem szabály
talanul szereli le. A megítélt szabadrúgást IVágner gyö
nyörűen védi, a labda visszakerül a mezőnybe, nagy 
kavarodás közben háromszor egymásután lövik kapura, 
mig végre Balassa nehéz helyzetből
az előtte tömörülő 10 játékos között éles, csavart gólt lő. 

A gól után a zöld-fehérek vehemens támadásokat intéz
nek a jól védett UTSE-kupu ellen, majd a lila-fehérek 
ellcnoffenzivája követ kez.il'. amely azonban eredményte
len marad. A meccs vége leié a biró Kujszát (UTSE) túl- 
erélyes játék miatt kiállítja

Törekvés--,,3I:’ FC 5:0 (5:&). (Bíró: Orova Henrik.) Az 
ősz.i szezonban pompásan szerepelt, de a forduló végért 
teljesen letört, llarminchármm . klói sokat nem vártunk, 
de arra mégsem gondoltunk, hogy a kitűnő védelemmel 
rendelkező fekete-fehéreken ily mérvű rcvánsot vegyen 
ffis egyélila’nt kitiiuő futballt játszó Törekvés csapató. 
Podig a mérkőzés úgy indult, hogy a győztest nehéz lett 
volna megjósolnunk. JTcves, változatos támadások vezet- 
lék be a meccset, mindkét részről, egészen addig, amig a 
7. nercben Kautz.ky Kulik fejő fő é emelve a labdát. - 
a Kifutó Zsák mellett magnsnu iveit lövéssel gólt ért el.
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Jfe vegyen 
karácsonyra w ö

Érdekesebb 
némi 

a 
    .... „...... . A bíró ll-cst ítél, 

Biii, a KAC kapusa, a hálóba lő in>... A második 
játékkal folyik, minden érdekesebb akció 

Még a ,.mellé, lőtt" labdák is ritkaságszámba 
. kapura pedig még tévedésből sem jut lövés, 
percben Zuglónak alkalma nyílik egyenlíteni, de 

■’t a szó legszoroiabó 
fölénybe kerül Zugló, 
rontanak a csatárai. 
védése alkalmából a 

Biasnik erre megüti a 
....... ._ ... ___________________Zicolenszlty. Blasnikot
a bíró kiállítja, majd egy félperc után lefújja a 
kőzést.

Vasas—BTC 1:0 (1:0). Bíró: Heitzka Pál. A két 
ellenfél közül n szerencsésebb győzött, bár a BTC 
visszament a formájában.
donképen már a harmadik percben esett 
révén, de a bíró föltűnő off sídé miatt 
meg. .Íz egyetlen érvényes gól a M. percben cselt Táltól*  
pompás cyyé-.ti akciója tévéit, alti Hl méterről a kapu
fáról kapuba pattanó gólt lölt. A második félidő leg
veszedelmesebb jelenete a 12. percben a Vasas-kapu előtt 
volt. A lövések zápora hullott n kapura, de a védőjáté
kosok, Siska kapussal az élen, erélyesen és sok szeren
csével is tisztázzák a komoly helyzetet. A győztes csapat 
lelkes játéka minden tekintetben elismcrésreméltó.

fi! ér-

erű#
__  ...... _ _ kissé

A mérkőzés első gólja tula.i- 
11 orváth Ili. 

ezt nem Ítélte

,Vilúgosság*’-könyvnyomda rt. Budapest, Vili, Conti-u. 4.
Műszaki igazgató: Dentech D.

DíCSÖ
40-Perzsaszőnyegvásár

A bajnokság állása. 7. osztály: 1. ,MTi< 
pont. 2. LTTE 20 j». 3. FTC 20 p. 4. BTC 18 
5. Törekvés 14 p. Ö. Vasas 14 p. 7. „33“ FC 12 
8. VÁC H p. 9. UTSE 10 p. 10. Ifi. Kor. TVE 
10 p. 11. KAC 8 p. 12. Zugló-VII. kér. z\.C 7 p.

II. osztályú bajnokság: ékszerész—MAF0 
1:0. MAC-Testvérifiég 2:1, BEAC—ETC 10:0!, 
TTC—ITusos 2:0, 8AK—Postás 1:0, Főv. T. 
Kör—KAO.E 0:0, NSC-EMTE 1:0.

Külföldi eredni én.vök. Brüsszel: Bohbam angol röpülő 
a London—Briisfezel-i 275 kilométernyi r.tvonalut 6 lóerős 
mótoraviettáu 16 liternyi benzinkészlottel tette ineg. -- 
Ne'vyork: A hatnapos nemzetközi l:c rékpárviad-ilt
Kockler—Tztvrcncc nevű amerikai legénység nyerte meg 
25í9 mérföldee teljesítménnyel.

Hécs: Adipirn -O.imn.-k 6:2 (3:0i, Vicnna—naJtoab 4:1 
(1:1). Az I<'l:il6 bajitoksági. a ,<násoi':l. ibaráésdgos, 
uirrt a biró o lábát törte, J-I> rth.v—Miovaii ■;.] (1:11, 
Wackcr—Himmering 0:0. -- llert.'m—Simmering 1:1, 
Wacker-Slovan 1:0.

24 
p. 
P.

Szép perzsa összekötők ...................
Keinek perzsa diváuytnkaró ....
Gyönyörű perzsa ebcdlőszőnycg .
Gyönyörű szmirnu eb -dlőszőnyeg

CsaSt mig a készlet tart.

SchiJiinger Béla, VI, Teréz-Körut 15. sz.
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Az osztrák—magyar birkózóviadalon, amely 
szombaton este Becsben kerül éld önlésre, a ma
gyar színeket — a válogató verseny eredményei 
alapján — Magyar (BAK), Kémet (MÁV), Ma
túra (ALTÉ), Szalag (BAK), Dömény (BAK) és 
Badő (FTC) fogják képviselni.

Sp i r a és Be regi
Kossuth Lajos-utca 15. — Telefonszám: 199—70.

Angol és francia úri divat
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