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Bethlen István kfiSSdn tárgyalásai a kisántánt delegátusaival 
Januárra remélik a végső aláírások kicserélését

Paris, december 16.
Azok az információk, amelyek az eddig létre

jött megegyezésekről szólnak és a politikai 
helyzetet kommentálják, kiemelik annak a na
gyon szívélyes légkörnek jelentőségét, amely 
a tárgyaló felek között uralkodik. Tegnap, ami
kor az ülést rövid időre fölfüggesztettek, Be- 
nes, Titulescu és Gyurits Bethlen gróffal még 
külön megvizsgáltak az első jegyzőkönyvnek, 
bizonyos részletes pontjait, A kölcsön pénz
ügyi oldala

töhh nehézséget fog okozni, mivel a köl
csönt nem garantálják a külföldi államok. 
Az esetleges angol hitelezők azt akarnák,

Bethlen januárban 
föltétien rekonstruálja kormányát

Daruváry és Nagy Emil távoznak.
(// Heggel tudósítójától.) Már hosszú idő óta 

jár a hir politikai körökben, hogy gróf Bethlen 
István újjáalakítja kabinetjét. Ezeket a híre
ket eddig illetékes helyen mindig a leghatáro
zottabban megcáfolták és pedig teljesen meg
okoltam amennyiben a miniszterelnök föltett 
szándéka volt kormányát a kölcsöntárgyalásoh 
idejére épségben, változások nélkül egy á ti
tartani. A Heggel munkatársa azonban föltét
lenül megbízható helyről most arról értesült, 
hogy

Bethlen Parisból való hazaérkezése után, 
de mindenesetre még januárban föltétlenül 
végrehajtja kabinetjének rekonstrukcióját. 
Hiteles információink szerint ez a rekonstruk

ció megtörténik, akár befejeződnek januárig a 
kölcsön tárgyalások, akár nem.

Minden körülmények között kiválik a kabi
netből legelsösorhau Daruváry Géza kül
ügyminiszter, aki megrendült egészségi 
állapota miatt szabadságáról valószínűen 

vissza sem tér töblié hivatalába.
Régi keletű Nagy Emil igazságügyminisz-

Megszűnt a „Bécsi Magyar Újság"
december 16.

(A Heggel bécsi tudósítójának telefonjaién- 
tése.) ,\ „Bécsi Magyar Ujsau“ "iái szanm 
'■Iső oldalán azt a hirt közli, hogy a lulej' 
tornyosult nagy anyagi nehézségek mialt

a megjelenését beszüntetni kénytelen
•’s hogy az általa eddig végzett munkát ezen
túl az ,.Arbeiter-Zeitung“, az osztrák ■jzocial- 
‘lemokraták lapja fogja folytatni. Ezzel a je
lentéssel a magyar emigráció legsztlsobb bal
oldali orgánuma is megszánt Idézni. A „Becsi 
Magyar Újság* 4 tudvalevőm közel két eszten
deje .lászi Oszkárnak a lapja és azok a tea- 
^'-elsőbb elemek csoportosultak koreje. ah* 1' 
Garami és Lovászi/ politikáját megalkuxónak. 
Polgárinak c# naclonulistanuk tekintettek, 

hogy Magyarország a jóvátétel terén 
ugyanolyan kedvező elbánásban részesül
jön, mint Ausztria és hogy minden jóvá
tétel i fizetés a törlesztés egész időszakára 
fölfüggesztessék. A kisántánt természete
sen nagyon erélyesen visszautasítja ezt a 

fölfogást.
Mindazonáltal a tárgyaló feleket áthatja az a 
kívánság, hogy a tárgyalásokat minél hama
rabb befejezzék és ez a rendkívül kényes és 
más kérdések tárgyalásával bonyolult, ügynek 
kedvező megoldására nézve jó jelnek vehető.

Határozottan remélik, hogy a végső aláírá
sokat januárban ki lehet cserélni.

— Klebelsberg vatikáni követ lesz
tér távozási szándéka is, ami a jövő év ele

jén szintén meg fog valósulni.
Az igazs.ígügyminiszter terve, értesülésünk sze
rint, különben is az vojt, hogy amint, a parla
ment letárgyalja most benyújtott törvény
javaslatait. főleg a bűnvádi perrendtartás re
formját, nyomban távozik állásából. Nagy 
Emilt még csak megerősítette ebben az elha
tározásában a kormány pénzügyi politikájával 
ellentétes fölfogása. Ugyancsak távozik a. kabi
netből minden bizonnyal gróf Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter is, akinek a helyét a leg
több valószínűség szerint Vass .József népjóléti 
miniszter fogja betölteni. Klebelsberg távozása 
már olyannyira befejezett ténynek tekinthető, 
hogy számára már díszes visszavonulásról Is 
gondoskodtak, amennyiben

gróf Klebelsberg Kunó van kiszemelve a 
gróf Nemes János távozásával megüresedő 

vatikáni követi állásra.
.-/ Reggel-rmk a kormány rekonstrukciójára 

vonatkozó információi olyannyira megbízható 
forrásból származnak, hogy azok minden eset
leges cáfolattal szemben fönnállanak.

A ..Bécsi Magyar Újság'*  összeomlását első
sorban

az emigráció bankárjának. Hajdú Sándor
nak szökése idézte elő.

Hajdú volt a „Bécsi Magyar Újság" voltaké- 
peni financierja, meri gróf Károlyi Mihály 
támogatása már akkor megszűnt, amikor a 
gróf családjával Londonba költözött. Ilock 
János amerikai útja sem hozta meg a kívánt, 
eredményt. Ilajdu, aki az orosz bolsevisták 
bankárja volt, nagyon nagy összegekkel támo
gatta a szélső irányú lapot, de egyúttal födö- 
•zetképen hozzá folytak be a lapnak az utód
államokból származó jövedelmei. A „Bécsi 
Magyar Újság**  bukásával*  megszűnt a lap ki
adóvállalata és válságba jutod a „Panoráma'' 
cl mii képes hetilap i*.

Lehner és a honvéd
Ültem én is kihűlt magyar katonák sír

ján. Nem a farkasréti temetőben. Galícia 
sarában, Karszt gyilkos kövein, török ten
ger partján. Üz völgyének förgetegében, ki. 
tudná elsorolni Európa harctereit, ahol ma
gyar fiuk szemhéja kifordult vagy arccal 
estek az útra, utolsó halálos csókban össze
forrva. az anyafölddel. Nem jártam azóta 
e számomra örökké kísérteties tájakon, mert 
a kenyér kifordulna a számból, arra gon
dolnék mindig, hogy a búza magyar link: 
Ínyéből nőtt. ki. Olykor, ha egyetlen hajna
lon megtelt egy temető, ha izzadva, szu
szogva százszámra dobálták a kimeszelt tö
megsírokba a honvédeket, engem is meg
ejtett a gyűlölet. fúriája, átkozódtam, 
tetemrehivtam a. gyilkosokat, éjszakánként 
arra riadtam, hogy halott katonák ülnek az 
ágyam szélén és üzeneteket küldenek itthon
maradt kedveseiknek. A háborúban, szenny
ben, könnyben, vérben ismertem meg né- 
piinket és van jussom legalább is úgy sze
retni és úgy siratni Tremmel Mátyás őr
vezetőt; akit agyonvertek a Dob-utcában, 
mint Lehner-Lendvai urnák. Ug.v szeretni 
és úgy siratni? Most, érzem csak, milyen ál
dás, hogy Cegléd követe Pesten töltötte a 
háborút, a fájdalom az eszét vette volna és 
puszta kézzel rohanna árkon, bokron, drót- 
akadályon, aknamezőn, hogy megfojtsa ezer 
és százezer magyar fin gyilkosát. Hála u jó 
égnek, ez a veszedelem elmúlt, fölöttünk, köl
tőnket nem döfte le a kozák pika és igy 
most teljes lelki és testi egészségben küzd
het a sakterkós ellen, amely szerinte, a mo
hácsi vész óta napjainkig, minden magyar 
bánat egyetlen oka, Hogy el ne felejtsem, 
a sakterkós miatt mentünk neki a világ
háborúnak és emiatt nyerték meg a marnei 
csatát a franciák. A tankok, amelyek Lu- 
dendorffot legázolták, voltakép gigantikus 
méretű saktorkések. A trianoni, békét pedig 
a Dob-utcában szövegeitek és Lobi baromfi- 
kereskedő igazában Döhinel bajor meghatal
mazott. őrmester, akit idegen zsidók küldtek 
Magyarországba, hogy Bobulát, az igaz ha
zafit és amerikai állampolgárt késbe, illetve 
tőrbe ejtse. Mindez oly világos és érthető. 
Csupán néhány pohár spriccer kell hozzá éri 
minden józan polgár belátja, hogy Lehner- 
Lendvai logikus elme, elfogulatlan állam
férfiú, aki vizel prédikál es bort iszik. Az 
itthon töltött háborús évek pszichózisa ez, 
egy fiatalemberé, aki csupán vízióiban fel
rengett a szenvedések fekete iszapjában. 
Aki kint volt, kevés patológikus kivétellel 
néni szomjazik többé kínra, jajra, gyűlöletre, 
aki kint volt megértő leiekké nemesedett 
Ha Lehner-Lendvai vérbeborult szeme előtt 
nem sakterkések behúznának, ug.v talán hon
védek tragédiáját keresve, meglátná azokat, 
akik a bécsi utánpótlási irodából hajtották 
úgyutöltoléknek a már elvesztett háború 
magyar áldozati bárányait.,.
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Eckhardt Tibor az ébredők uj elnöke
Zajos ébrecSó-kózgyGHés az Újvárosházán. — Budavárit ki- 
buktatták. — A vllágmegváBtó fehér internacionalizmus. 

Eckhardt nem tűr egyéni akciókat!
(A Reggel tudósítójától.) Az Ébredő Magya

rok Egyesülete vasárnap délelőtt országos köz
gyűlést líirtott nz Újvárosháza közgyűlési ter
mében. A. nagyterembe csak háromszoros szi
gorú iga zol tatáson keresztül lőhetett bejutni. A 
földszinti, padsorokban helyezkedtek el az aktív 
tagok, akik (‘célból külön igazolványt hoztak 
magukkal illetékes kerületűkből. Az igazol 
ványnélkiili passzív tagok a karzaton foglaltak 
helyet. Horváth. Géza múzeumi igazgató, mint 
.körelnök, nyitotta m<‘g a közgyűlést és konsta
tálta, hogy az alapszabályok állal megkívánt 
250 tag jelen van. A korelnöki megnyitó alatt 
megjelent a Ieremben Héjjas Iván, akit éljen
zéssel fogadott a közgyűlés közönsége. Egy ki
sebb csoport a. pódiummal szemközti sarokban 
Budavári Lászlót kezdte éltetni. Majd' pedig a 
korelnök bejelentette, hogy a kamlidálóbizott- 
ság az elnöki tisztségre Eckhardt Tibort, társ
elnökökül pedig Buday Dezső mérnököt és 
Zilahi Kiss Jenő fővárosi alpolgármestert je
lölte. A nevek említésére hosszas éljenzés har
sán! föl. mire a. kisebb csoport ujra Budavárit, 
kezdte éltetni.

Szavazást, kérünk kiabálták a. Biidavárir 
pártiak. A korelnök föltette a kérdést, szava
zásra, de a. nagy zajban nem lehetett hallani, 
hogy mit. mond. A zajongó kis csoport egyre. 
.Budavárit éltette. A korelnök a lárma csilla 
pultával bejelentette, hogy mindhárom kandi
dált elnök szolidáris egymással és egyik a má
sik nélkül néni vállal tisztséget. Erre egy 
szemüveges, reverendás pap fölpattan helyéről 
és keresztűIsiivil a termen:

— Hozzászólást kérek!
Odaszalad a. pódium elé és heves gesztusok 

kai magyaráz valuinií az elnöknek, mire Buda
vári hívei újra, vad éljenzésben törnek ki.

A köreinek kénytelen ;l közgyűlést fölfiig-
■ . geszten i.

Szünet után a korelnök azzal kezdi, hogy nem 
rendelkezik kellő energiával és ezért

kénytelen az elnöklést átadni Héjjas
Ivánnak.

akinek említésére ismét kitör az éljenzés. 
Héjjá?: energikusan és gyorsan elfogadtatja a 
.kandidálóbizottság által jelölt, három, elnököt és 
konstatálja, hogy a közgyűlés elnökké megvá
lasztatta Eckhardt Tibort, társelnökökké Bu- 
day Dezsőt és Zilahi Kiss Jenőt, alelnökökke 
pedig Bcnárd. Ágostont, CsHléry Andrást, Da
rán yi Ferencet. Horváth. Gézát, Vróiiay Pált ás
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dr. Prohle Vilmost.
Héjjas Iván ezután kiadta a jelszót, hogy a 

nifígválasztott elnököket egy bizottság hozza be 
a terembe. Negyedórás szünet után a háznagy 
jelenti harsány hangon: , ,

Raj társak, az országos elnökség megérke
zett. ,,

A közgyűlés zajos éljenzése mellett vonul be 
a megválasztott elnöki kar. Majd pedig az el
nök fölszól i fására előáll a három megyaJa.tjZ- 
1ott elnök és jobb kezét szivére téve, leleszi, a 
fogadalmi esküt. Turchányi, Egon olvassa elő 
az eskü szöveget és legelőször Eckhardt mondja 
utána:

í'n. Ecl.litirill 'liboi. nihil <>' Ébredő Matt.iei e.l EtOJr' 
sültilének orsxdffos /•/><<»/.-**.  hccsiilntlol <■■> igaz islklismina’i' 
t.l Irxn-lc fofwlulmnt orról, hr.fiU nandun. erami;! 'a <'Uir. 
siltcliiitknfík szent céljnhn ftg/oni furőihu >. F,rj>irsuic..''»'‘ 
'l>ronrtiinj<i alap.'>:'ibólj/ti.i. s:erinl n karest:. ICmi viai'ry-

O(i politikai és <ju’flns'i(li. ixilósiliisriiirt Ionéit bar*
i-Qhii. Mhyleit erőmet az integer keres,tény Momiororsf.ig 
• • ol(/fiia hívok szentelem. Isten itiacm iifi’i xrgrljen.

I gyanezt az esküszöveget, mondta, el Zilahi 
Kiss Jenő és Buday Dezső is, mire hangos 
ováció közepette Eckhardt ’J’ibor tartotta, meg 
székfoglaló-beszédét.

- Hálásan köszönöm o. kitüntetést, amely ; 
úgymond- nem nekem szól, hanem az, eszmé
nek, a törhetetlen lOÍF'n-os ébredő hitvallásnak. 
Kívül veszedelmek l’en> égetik az országot, 
bent pedig szu rágja, bomlasztó törekvések 
gyöngítik az országot. Ua körültekintek, azt 
látom, hogy e táboron kívül alig vannak az or
szágban, akik a törhetetlen magyarságot. kep- 
viselnék. ígéretet leszek, hogy w indenckfölölt 
az ébredő eszmét fogom képviselni, mert ni m? 
ismevek ennél nemesebb eszmét. Az egyesijét 
már túlnőtt ifjukorán. Elérkezett az ideje 
annak, hogy <•</»/ átgondolt, nyugodt szervezet
nek vessük meg az alapját. Ehhez azonban 
áldozatkészségre, fegyelmezettségre, ex több 
munkára van szükség. Programot ón uero 
adok. Azt. ti adtátok: a keresztény, integer Ma
gyarországért küzdeni. Ezután arról beszélt, 
hogy az ébredőknek két veszedelmes i>\ter- 
nacionalizmus ellen kell küzdoniök: a vörös 
internacionalizmus és az arany internaciona
lizmus ellen. Beszélt ezután a török, az olasz, 
a. spanyol és a német, nacionalistákról. akikkel 
összefogva, meg kell alkotnunk

s fehér internacionalizmust
Első kötelességének ismeri fölvenni a kapcso
latot ezekkel az internacionalista szervezetek
kel és velük együtt harcolni. Bejelenti, hogy 
az eddigi tervok szerint a legelső fehér inter
nacionalista kongresszust Budapesten _ fogják 
megtartani. ;n’g pedig igen rövid időn belül. 
Azután arról beszélt, hogy a. munkástömegek 
bizalmát, sikerülni fog visszaszerezni. Kr. egye
sületnek távol kell tartania magát, a pártpoli
tikától. Nem tűrhető, hogy az egyesület bármi
lyen pártpolitika szolgálatába, szegődjék. Majd 
a fegyelemről beszélt.:

— Ha már bizalmatokba fogadtatok, meg
követelem tőletek, hogy senki részéről többé 
egyéni akciók ne veszélyeztessék az egyesület 
érdekeit. Azt üzenem innen: ha bármelyik cso
portunk meg néni engedhető térre tévedne, azt, 
jelentsétek azonnal- ide.

Mi hünrselekményéket pártolni nem fo-
fogunk.

Inkább menjünk, haza, és aludjunk el örökre, 
mintsem meg nem. engedett eszközökkel az 
eszmét diszkr editáljuk.

1923. december T7.

Francia katonai megbízott 
a kisántánt belgrádi kon

ferenciáján
Ráma, december 16

Azon a tanácskozáson, amelyet január első 
napjaiban tartanak Belgrádban a kisúntánt 
miniszterelnökei, Mitlclhauser tábornok, a prá- 
ga—-francia katonai misszió vczct&je is részt, 
jog venni.
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Apponyi Albert a kölcsöntárgyalá- 
sokról és az indemnitásról

fA Rraael tudósítójától.) Gróf Apponyi Albert már 
töhb mint félesztemiejo tökéletesen

kikapcsolódott a belpolitikai életből
és sem a parlamentben, sem a sajtóban nem hallatta 
súlyos szavát « lcafnntosahb politikai kérdésekben. 
A R<iO!)pl munkatársa éppen ezért vasárnap délelőtt föl- 
kereste és fölkérte, hogy tájékoztassa A negyei utján az 
ország közönségét a legaktuálisabb kérdés,

a külföldi kölcsftntárgyalások
dolgában megalkotott véleménye felől. Apponyi a követ, 
kérőkben válaszolt:

— A kölcsön ügyét illetőleg tartózkodni kell 
az embereknek minden nervózitásől. Azon nem 
lehet csodálkozni, hogy azok a tényezők, ame
lyek agy hiszik, hogy Magyarország konszoli
dációja nem áll érdekükben,

mindent elkövetnek a kölcsön meghiúsító'
. sara

és ho$y erre nem az egyszerű’ tagadásnak alak
ját választják,

hanem elfogadhatatlan és teljesíthetetlen 
föltételek fölállítását,

de utóvégre bíznunk kell a nagyhatalmuk 
mindegyikének azon belátásában, hogy Magyar
ország pénzügyi összeroskadúsának elkerülése 
elsőrendű érdek,

bíznunk kell abban a pozitív támogatásban, 
amelyet Anglia és Olaszország részéről már 

eddig is nyertünk.
bíznunk kell Franciaország befolyásában a kis- 
ántdntra, amely talán csak nem lehet kisebb, 
■mint a lii.sántánt befolyása Franciaországra és 
remélnünk kell, hogy mindezeknek a reális 
erőknek működébe folytán régre is eredményt 
érünk el. Csügg "lésre és nervózitásra tehát 
nt in Jár k kot.

a nehézségek nem váratlanok.

Budapesti detektívek elfogták Németh 
József mátészalkai ügyvéd gyilkosait rasiaérefitt sjil&ossk SHék meg. — Csermák 

ős két társa a tettes
(A Reggel tudósítójától.) Ismeretes az a bor

zalmas és példátlan vakmerőséggel végrehaj
tott gyilkos merénylet, amelyet a múlt héten 
követlek el Nyirinedgyesen. Dr. Németh József 
mátészalkai ügyvéd rokonai látogatására ko- 
<-.siu utazott Nyirmedgyesre. Este családi kör
ben többen beszélgetlek a lakásban, hölgyek is, 
akik közvetlenül az előszoba melletti szobában 
tartózkodtak. Dr. Németh, ügyvéd és két másik 
férfi a szomszéd szobában beszélgettek. Már ké
rőre járt az idő, amikor betörték a kaput és 
abba. a. szobába, ahol az asszonyok ültek

két bekormozott arcú férfi toppant be, ke
zükben revolvert és fegyvert tartottuk.

— Senki meg ne mozduljon, maguknak 
kp mini Jutjuk nem lesz —

szűcs

szőrme
i

IV, Váci-utca 6, szára 
Kristóf-tér sarkán I
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•— Nagyon szomorú volna -- folytatta nyilat
kozatát Apponyi , Albert ha a magyar
országú politikai tényezők bármelyike magatar
tásával ezt az eredményt megnehezítené és 
ebből a szempontból is

melegen kell ajánlanom, hogy az indemni- 
tásnak kellő időben való létrejövetele Ő3 az 

ex-lex elkerülése sikerüljön.
— Ennek lehetővé tételével az ellenzéknek 

egyetlen egy árnyalata sem vesztene semmit 
parlamenti föladatainak teljesítése szempontjá
ból, de már viszont

a kormánynak módot kell nyújtani, hogy 
az indemnitás tárgyalásánál mellőzött poli

tikai vitára más alkalom adassák.
Annyival inkább kötelessége ez a kor

mánynak, mert ő sem hibátlan abban, hogy a 
fölhatalmazást törvény, amelyet sokkal koráb
ban kellett volna benyújtani, a kellő időben 
tető alá nem kerülhet.

— A kormánynak is tehát méltányos előzé
kenységgel hozzá kell járulnia egy olyan 
megállapodáshoz amely az ex-lex-ef elke

rülhetővé teszi.
lúgész általánosságban szólva — fejezte be 

nyilatkozatát Apnonyi —, akkor, amikor a köl
csön ügye még függőben van és amikor nagy
számú ellenséges tényező minden ürügyet föl
használ, hogy azt meghiúsítsa,

minden politikai tényezőnek közreműködnie 
kell abban, hogy ilyen ürügyek ne adas

sanak.
Mntil.attirsuuk ezután a belső poUlikui helyseire vonat

kozóan intézett kérdést -'.pponj’ihoz, aki kijelentette, hogy 
több mint lóié i hallgatását a belpolitikával kapcsolat
ban most som akarja megtörn-, mert egyelőre nem óhajt 
résztrenni a polilikttl életben és éppen ezért — az ejyes 
pártok polilikd jóról sem akar kritikát mondani.

szólt az egyik kormos arcú és marcona külsejű 
férfi. Majd igy kiáltott:

— Németh ügyvédet keressük.
A választ be sem várva, az egyik fegyveres 

bent maradt az első szobában, a másik bekor- 
■mozott arcú férfi fegyverét ■magasan tartva, hir
telen beugrott a másik szobába, ahol dr. Né
meth tartózkodott.

— Németh ügyvédet keresem —• szólt, és egé
szen 1 I lépett a férfiakhoz. Németh ügyvéd 
fölálli:

— Én vagyok. Mit akar tőlem.
Választ azonban nem kapott, mert a fegyve

res ember csak ennyit mondott:
— Mindenki maradjon csöndben.
Ezzel revolverét Némethre szegezve, né

hány pillanatnyi célzás utón elsütötte.
A golyó Németh ügyvédet homlokon találta. 
Azonnal szörnyet halt.

A tettesek a vakmerő gyilkosság után elme
nekültek, anélkül, hogy bárki f öltar ióztatta 
volna- őket. A nyirmedgyesi csendőrség kezdte 
meg a nyomozást. Megállít pi látták, hogy a tá
madók hárman voltak. Egyikük a kapuban őr
ködött. Retten hatollak be a szobába. Többnapi 
ercdménytoleu nyomozás után a budapesti 
állanirendőrsóg kipróbált, detektivjoit küldték 
ki. Pettendy főfelügyelő vezetésével. A gyil
kosságok nyomozásában jártas detektívek va
sárnap délután telefonon röviden jelentették 
Budapestre, hogy a borzalmas gyilkosság tette
seit elfogták. .

A gyilkosságot Csermák Gyula és két társa 
követte el. akiket, a nyomozás eddigi adatai 
szerint, fölbércllck a gyilkosság elkövetésére. 
A nyomozást tovább folytatják és amíg a rész
ieteket nem derítik föl, mind a három tettest 
Nyirmedgycsen tartják és csak a nyomozás be
fejezi é'el hozzák őket Buda pestre.

87-ik Karácsonyi kiállítás
** “ KlPFr-L Játékboltjában. IHk Fcrene-utca 1?. t,r. 

Wolff Károlyt miniszterelnökké 
kiáltották ki Csiliéry beszámolóján

(A Reggel tudósitójától.) Régóta nem volt 
ilyen izgalmas beszámoló. Az Arcna-iiti iskola 
tornatermében délután 4 órára 4—500 ember 
gyűlt össze, nagyobbrészt tányérsapkás egye
temi hallgatók, Wolff Károlyi, Csiliéry t és a 
többi megjelent képviselői és városatyát nagy 
éljenzéssel ós tapssal fogadták.

Első szónok Csiliéry András dr., nemzet
gyűlési képviselő volt, aki „úgyis, mint tör
vényhatósági tag" üdvözölte a megjelent „szép
számú" közönséget.

— 1919 óta —mondotta —- a nagy politikában 
bizonyos lefelé irányulás, mondhatnám le
csúszás volt észrevehető, de a községi politiká
ban fölfelé irányulás volt észlelhető. (Közbe
kiáltások: „Ugyvan!**  — „Helyes!’* — „Különö
sen a tori fákban.’")

Majd az erélytelen és megalkuvó, engedmé
nyeket adó keresztény vezető politikusokat tá
madta. ..Elég volt már ezekből a konjunktúra 
emberekből, hadd jöjjenek már a gerinces, 
igazi keresztény fajvédő férfiak." Ezután a kül
földi kölcsönről beszéli, amely szerinte ,.a biz
tos romlásba viszi az országot". Beszéde végén 
a következő szenzációs kijelentést kockáztatta 
meg: „Az közismert tény, hogy az egész vilá
gon Budapest városában van a legolcsóbb vil
lany- és gázviláriitás és seholse lehet ilyen ne
vetségesen csekély tarifával villamosozni..." 
Utána Petrovácz Gyula tartotta meg szüz- 
beszámolóbeszédét, amelyben eddigi működé
sét vázolta. Az építkezésekről mondta cl véle
ményét, azután áttért a községi politikára és 
annak „nagy vívmányait" dicsőítette. „Mi el
tüntettük a zsidó tanerőket, az iskolák idegen
fajú igazgatóit mindenhonnan kidobtuk és 
valamennyi zsidó kerületi orvost megfosztot
tunk állásától...“ Végül a numerus clausust 
és annak megteremtőjét, Haller Istvánt éltette. 
Ezt követte a műsor fénypont.ja, dr. Wolff Ká
roly több mint eg.v óráig tarló beszéde.

.....A Szahara struccjai. ha vihar közeledik, 
hegy ne érezzék a dúló vihart, fejüket mélyeit 
beleássák a sivatag homokjába. A keresztény 
politikusok is ilyen struccok, ők is jó mélyen 
beleássák fejüket a homokba, pedig a vihar 
nem fog elmaradni...**  Majd a zsidóságra tért 
át, és kifejtette, hagy a kommunizmus nem 
más, mint zsidó plutokrácia.

Itt állok cs hirdetem a végtelen nagy szeretet, 
én itt állok a krisztusi szeretet jegyében és to
vábbra is fokozott buzgalommal fogok harcolni 
a fajvédelem nevében..."

Egy közbekiáltás: Éljen Wolff Károly, az 
uj magyar miniszter elnök!

Erre, mintha csak valaki előkészítette volna 
a megjelent képviselőket és városatyákat, 
Csilléryvcl élükön percekig tartó tapssal, és 
zuaó éljenzéssel felellek a közbeszólásnak.

Wolff Károly pedig köszönetképen lehaj
totta fejét és csöndesen, boldogan mosolygott.

Mi is.

rendez, hogy )>. verőinek karácsonyra 
különösen kedvező nlknlinnt nyújtson 
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Erkölcs
Becsukják a piktort, mert a színésznőt mez

telennek rajzolta és a színésznőt is be fogják 
csukni, ha elcsípik a személyleirásos köröző
levél alapján. Ez tiszta ügy: a színésznőt mez
telennek rajzolni erkölcstelenség. De vannak 
bonyodalmasabb sérelmei is az erkölcsnek. 
Ilyen a ..Lila ákác" például., Szép Ernő szín
darabja, amely több más társával együtt helyet 
foglalt a városatya interpelláció jóban. A vá
rosatya — azt mondják, meglett korú úriember 
— végigjárta a színházakat s azt tapasztalta, 
hogy mindenütt ralaml véres manipulációról 
van szó. amelyet hhnnemü és nőnemű lények 
közösen akarnak művelni, vagy müveinek, 
vagy nem művelhetvén, ezen búslakodnak s ez 
a szerelemnek nevezett destrukció megmé
telyezi az ifiabb polgárság lelkivilágát. Két
ségtelen. hogy az írók nagyobbrészt erről írnak 
s nagyobbrészt nem elítélően, kell tehát, hogy 
az erkölcs érdekében valami történjék — így a 
városatya —, mert a szerelem, nyilvános per- 
traktálása gusztust csinál az ifiuságnak. és el
vonja azt a községi keresztény párt elveinek 
szépségeitől.

Ilyen nevezetes dolog az erkölcs. Ne beszélj 
cr. szerelemről, ne áruld cl, hogy a. ruha alatt 
meztelen lest honol, de viszont öltöztesd föl. 
fülig a nőt. és lehetőleg csa.k a kettős könyv
vitelről engedd, hoan beszéljen: így erkölcsöd 
tiszta marad, különben megromlik, fia csak 
egy kis gyöngyházlapot mutálsz is a nő bőré
ből vagy lialk célzásban utalsz arra., hogy a 
férfi nemcsak szociális missziónövérként szokta 
a nőt fölfogni, akkor az erkölcs már szédeleg 
és az iftu eltér a helyes nemzeti, ideáloktól. 
Nem is képzeled, milyen, kevés kell, hogy az 
erkölcs megrendüljön. A városatya vészes bi
zsergést érez bensőjében egy savanyürítés pla
kát. előtt, amelyre fogyatékos öltözékii nőt 
miveit a destrukció s az ifiu gumibottal véde
kezik a kísértés ellen, amidőn Csacsinszky ur 
szeretni szeretne egy békebeli pezsgőz éjszakán. 
Mi, régi erkölcstelenek, el se tudjuk képzelni, 
hogy az igazi erkölcs, a lélek harmatos, szűzi 
tisztasága milyen labilis. Mi, elvetemült kéjen- 
cek, még javában élvezzük a művész alkotását 
és emberi dokumentumokat veszünk tudomá
sul és problémákat bontogatunk és eszünkbe, se 
jut a szerelem, gyakorlására, gondolni, amikor 
az igazi erkölcs már tótágast áll és különféle 
illetlenségekről fantáziái s olyan gerjed el
mekre hevít, amiről a destrukciónak, úgy lát
szik. fogalma sincs. Az igazi erkölcs egy kira
katba. helyezett nőt alsónadrág láttán is meg 
tud rendülni s c. bűnös iparcikkbe beleképzeli 
az ördögnek mindazt a praktikáját, ami, úgy 
látszik, egy pillanatra sem szűnik meg az igazi 
e.rkŐIcsöl klsórIeni.

Nehéz, de dicsőséges a küzdelem az erkölcs 
védelmében. Am ha megismertük a veszedel
meket, akkor ez a küzdelem reménnyel kecseg
tet. A színésznőt ne engedjük ruhátlanul lái- 
tafní, meri az Hiúságot az ilyen műi apók ta
nulmányozása elvonja az erkölcs képeitől és 
a színházakat is be kell zárni, nehogy az i-fiu 
házilámyok olyasmire gondoljanak.. Tudnivaló 
ugyanis, hogy a festők erőszakkal tukmálják 
az Hiúságra aktképclket és a, színházak ki
zárólag a bal:fisok céljaira alapittattak. És ha 
majd nem lesz szó sem írásban, sem képben 
semmiféle szerelemről s non látunk semmi 
olyan Ingerlőt, ami a fogékony erkölcsű ifiak 
és vének erotikus húrjait megremegtetné, 
akkor erkölcs lesz, vagyis nem lesz erkölcstelen
ség, meri az erkölcs tudvalévőén nem -más, 
mini a mindig jelen való, tehát mindenben ki
elégülést kereső szexuális izgalom. Öreg urak 
és elszáradt hölgyek meddő izgalma, amelytől 
joggal féltik az ífiuság erkölcsös fantáziáját.

Ez az erkölcs. Ezen túl nincs többé erkölcs, 
mert nincs erkölcstelenség sem. Legalább az 
igazi, fajtiszta, kereszténynek paicnlirozott 
erkölcs részéről sohasem hallottunk egyebet 
rckrintinálni, mint ami a. két vem testi érint- 
kezesével kapcsolatos. Sosem hallottuk, hogy 
erl: öl esteien ség lenne a gyűlölet, az ártatlanok 
üldözése, a közvugyon prédádása, a tehetség

, aReccel_____
telének kártevése, a mások jogainak elkobzása, 
a gonosz korlátoltság felelőtlen, garázdálkodása, 
nem hallottuk, hogy erkölcstelennek bélyegez
ték volna a közférfiul, aki a maga viselt dol
gait leplezendő, másokat ítél szigorúan, a fehér 
vésztörvényszékeken, bíráskodó néhai vöröset, 
a maga szemében a gerendát nem látó szálka
keresőt, a családokat földönfutóvá, kárhoztató, 
bűnökkel terhes erkölcsbogarászt, a panamistát 
és azt a sok mindenfélét, amit üzletnek, poli
tikának, konjunktúrának neveznek közönsége
sen. A viteldíjemelés a használltatu.tlan villa
mossal, a telefonáljemelés a használhatatlan, 
telefonnal kombinálva^ a piszkos utca. a. ve
szendő gyermek, az akadályozatlan tüdő vész, a. 
munkát!  anságr a, botos korteskedésre nevelt 
fiaiul generáció, a kultúra hanyatlása, a jövő 
cinikus elherdálása, a, balkán, a bikacsök, a 
bomba ez mind nem erkölcstelenség, leg
alább erről nem interpellálnak -.városatyák, 
mert, úgy látszik, az erkölcs kizáróan az első- 
cs másodfokú ivari elemekben teljesedik ki.

Márkus László.

-• Érdeke*  főúri eljcgryzós. T'rxtrtirh Tnnsilri herceg 
leányát. Ellát, eljegyezte báró Cltiutsch, Of.k’h. Ausztria 
volt miuiszterelnökónc.k fia.

— „WolfT ur, jóéjszakát!" A fővárosi válasz
tások kimenetelére az első fecske. az első jel
adás az erzsébetialvai liberális győzelem. 
I’éldaadáaa, döntő számaránya, nagyjelentősé
gűvé teszi ezt. a választást, amelynek lefolyá
sáról és az uj rezsim terveiről a kérőiéi, de
mokrata képviselője, dr. Fábián Béla, a kő
vetkezőkben nyilatkozott A Rcggcl-ock:

— Az erzsóbet falvai választást. műiden oldalról a lég 
hevesebb korb’skedós előzte rang. A túlsó oldalén maga 
a vezór. Wolff cs az alvezórek. Csillár •/, nallnr. járták a 
kerületet. Mi is. kivétel nélkül, uiiuden este gyűléseket 
tartót’ mik. Az újpesti IX. kerületi rőt választáson dórt 
siker után Wolffék azzal jöttek ki Er/.s<;i>ct falvára, bogy 
a környék ez <5 „keresztény gondolatuk" burkával fogja 
majd körül • Buda ne árt. Mi pedig azt hirdettük, bogv a 
környék városai a tisztult liberalizmus ó« szabad gondol
kodás eredményes és erős bástyái. Az. eldöntő g?'ózel'>m 
arányai, őszintén bevallom, bennünket i- megleptek'. Az 
orr: “botfáival polgárok munkások szavazatai mellett 
törpe minoritásban r>oradtak Walffék.. A jövő héten 
lesznek a tigzfvIjr.Uv-álosatdsoli. Polgármesternek Ciikány 
Bála rendőrfoga-lmazót. választjuk. <’ rikxiuy keménykezü. 
határozott, és becsületes ember, aki képes lösz a hatal
mas fejlődésnek induló é? a csepeli kikötő partjain 
világvárosi tempókkal nekilendülő város ügyelt kenő 
megértéssel vezetni- Nem púrtember. nem ro'Zoszínnfc 
pdrfjtoíiíáraicsíert. Mi a tisztviselőktől. nrm kdrdoz.tiik, 
hopy melyik párthoz tartoznak. Minden tisztviselőt meg
tartunk. senki tőlünk politikai múltja miatt úgy rossz 
szót hallani ueiu fog. Békát akarunk, munkát. követe- 
lünk! Aki tegnap az erzsébotfalvi utcákon hullámzó tö
megek ragyogó szemébe nézett, az vágyva-vágyódik az 
est után, amikor Budapest egén is meg fognak jelenni 
a nagy világitó transzparensek, amelyek jelezni fogják, 
hogy Budapest követte Erzsébet fal ca példáját:

— Wolff ur, jóéjszaMI!

— Letartóztatták a kalifa szárnysegéd  jót. 
Konstantinápolyból táviratozzék: Jia ismét, 
több személyt tartóztattuk le. így többek kö
zött a .fTanin'*  egyik szerkesztőjét, a kalifa, 
egyik szárny segédjét és az ügyvédi kamara el
nökéi .

— Halálos vHlamosFzaicncsétleuség a keletinél. A kebó-j 
pályaudvarnál, a Hernád-utca és Thököly-nt. sarkán. ha
lálos villamosbaleset történt. 5~aöő Mihály 44 eves mnn 
kásember az áldozat. Oly szerencsétlenül került Szabó 
Mihály a villamos alá, bog.v azonnal kiszenvedel’. Holt
testé,t a villamos alól a tűzoltók emelték ki.
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mórt azt hiszi, hogy ba többet fizet, jobbat kap. 
Győződjön meg rólá, hogy ugyanolyan lóniinóségü 

árut sokkal .jutau.voj.abb arban vásárolhat

Grosz Ernő
női divatdrufidedbán
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— Rajtaveszteti tolvajnő. Kármán Dezső 
igazgató, amikor Gézn iitcu 1. szám alat.fi laká
sára hazament, azt látta, hogy lakásából egy 
asszony szaladt, ki, aki batyui vitt magával, 
amelyben Kármán k,ObO.()üu korona í'rtékit ruhu- 
és fehérneműje volt. Szaladás közheti elvesz
tett. egy papirost, ainolyeí Kármán fölvett. I'.z, 
Adok Jánnsné névre szóló levél volt. A Faze
kas-csoport emberei az írás nyomán elfogták, és 
elöállilottók az ugyanazon házban lakó Adok 
Jánosnét, aki a betörési beismerte. Letartóz
tatták.

linóleum
viaszosvásson
wiiimwiiwwwvw^aiMaggKaMwnfriyaaR^wpwrawz/ww^

VII, Rákóczi-ut 24. SZ-Tel.: József 12M4
VII,ErZSébet-kÖi llt28TeI.: József 116-7R 
V, Lípót-körut 24. SZ.Telefon: 12(1 80
IX, Ferenc-körut 36.Toi.: József 49-20

békebeli minőségben, harchent háttal, fehe; kék, 
gyönyörü inozuikmin<ákba 11 50<■ m.széles 14.700 K 

16.900 K 
19.850 l< 
22.9110 K 
29.400 K 
33.800 K

r*
-»

Gll
65
78 

ion .. 
115 ..

Konyhakészeteki gyönyörű minták
ban, teljes készlet, asztal-, kredenc- ós
széktakaró.............................................. 33.990 R,

• s

különféle gyönyörű perzsa, virágos, mo-
zaik és parkettmintákban 67 cm. iszéles 21.000 K

87 „ .. 27.100 K
100 31.200 K
115 .. .. 35.900 K
130 .. 42.100 K
150 .. .. 50.000 K
200 ., .. 08.700 K

kitűnő minőségben, piros és zöld bordűr
rel ..................................... 65 cm. szóiéi-15..>60 K

90 r ., 23.430 K

nagy szőnyegnek összevarrható vagy 
egész szobák bevonására használható, 
nehéz minőségben,gj önyövii színekben 
és különféle mintákban . . ÍWt cm. széles39.050 K

2 ágy-, 1 asztalterítő, nagy választék 
bán, gyönyörű színekben.................. 297.000 ]<•

SeslősMátwekoU: perzsa- ós gohelin- 
rniTitákhan, teljes nagyságban, rend
kívül nagy választókban.

Hó- és sárcipők elsőrendű minőségben 
Gurnmikabáfok, varrva és ragasztva, a legfino
mabb kivitelben. Pólya,giimmik és pólyanadrá. 

gok rendkívül olcsó árban
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Kacsóh Pongrác az este meghal®
&0V hétig agonizált• — Vasárnap már csak a szive éli

(.1 Béggel tudósítójától.) Vasárnap este 
pont 8 órakor az l j Szent János-kórházban

megszűnt élni Kacsok Pongrác,
a magyar muzsika mestere. Egy hét óta agoni
zált, egy éve élőhalott volt. Az Uj Szent Janos- 
kórliáz elmeosztályán kezelték több mint egy 
esztendeje Kacsóh Fongrácot-, a „János vitéz" 
szerzőjét. Néhány hél eltilt olyan súlyosra for
dul! az állapota, hogy minden pillanatban 
félni lehelelt a közvetlen katasztrófától. Több 
sulyos rohama, volt a na.gybetegnek, de szívós 
természete akkor még ellent tudott állni a tá
madásoknak. Körülbelül egy hete ismét beállt 
a válság.

Kacsák elvesztette az öntudatát
és azóta merev tagokkal, mozdulatlan feküdt 
szobájában. Vasárnap délelőtt látogattunk ki 
hozzá, Kiilön szobában fekszik az első emele
ten. A hossza folyosó bezárt, ajtaját megnyi
totta előttünk az igazgató engedélye és egy 
pillanatra beléphettünk Kacftóh szobájába. 
Mennyezet re szögezett szemekkel, minden 
iránt teljesen érzéketlenül fekszik a. fehér 
takaró alatt eg> csontig soványodott, bőről- 
\ált fejű, sárgás bőrű férfi. Arcán a szenve
dés nyomai, szentén már a halál tükröződik.

— Csak a szive él már!
mondja kísérőnk, az idegosztály főorvosa. 

Tőle tudtuk meg Kacsóh betegségének a le
folyását.

— Egy esztendő előtt került a kórházba, gyó
gyíthatatlan hajjal és azóta liónapról-hónapra 
rosszabbra fordult az állapota. Az első hóna
pokban még tartotta magát. Betegsége csak az 
utolsó fázisában rontotta el a kedélyét, gyak
ran még dolgozni is próbált. Almokat szőtt, 
légvárakat épilctt. és

Dorottyáról, utolsó munkájáról ábrándozott.
Szerette volna, ha előadják és néha napokon 
keresztül készült a premierjére. Sokat kérde
zősködött a barátai után és folyton a kisfiái, 
Jánoskát kívánta. Már nagyon sulyos volt az 
állapota, mikor egy napon az ablakából meg
pillantotta a portás gyermekét.

— Jánoska, Jánoska! — ujjongott felé boldo
gan és nem nyugodott, míg hozzá nem vezették 
a liucskát. Hetekkel ezelőtt

két nap alatt kilenc, rohamot kapott
és \égigállta valamennyit. de az öntudatán 
tátongó hézag maradt utána. Vasárnap mull 
egx hete, hogy tökéletesen elvesztette öntuda
ta'. Azóta injekciókkal tartjuk. Órák kérdése, 
hogy meddig él még a szive, mert, a teste már 
halott. December 15-én volt 50-ik születésnapja 
és nem találtam egyetlen árva, virágai, sem a 
szobájában. De minek is küldtek volna. Olyan 
rózsa, ami Kacsok Pongrácot újra megszólal
tatná, nem nyílik kertben, növényházban. Csak

neki volt mindnyájunk számára egy gyönyörű, 
hervadhatatlan virágja, az örökélotii rózsaszál.

Vasárnap délután az ágya körül álltak, akik 
életében a legközelebb voltak hozzá. Ott volt 
egyetlen testvére. Schmidt József né, azután 
Barna Mária, Kacsóh házvezetőnője, a család 
régi bizalmasa, dr. Nádor Henrik egyetemi ta
nársegéd, aki a. zeneszerzőt éveken át, kezelte 
s vele benső baráti viszonyban állott, dr. Ger
gely Illés ügyvéd, aki Kacsóh ügyeit intézte. 
Kacsóh Pongrác végrendeletet hagyott, hátra, 
.melyben vagyona felét János nevű í éves kis
fiára, másik felét hűséges ápolónőjére, Barna 
Máriára hagyja, és végrendeletének végrehaj
tását Bárezy István nyugalmazott, miniszterre 
bízza. A vagyon irodaimi és zenei miiértékek- 
ből áll, hozzátartozik a. 3 szobás, szépen beren
dezett lakás sok műtárggyal és a hatalmas 
Bősen dorfer-zongorá.va.1. Hl van azonkívül 
Kacsóh posthumus. történelmi tárgyú operája, 
a „Dorottya", melyet még ebben a. szezonban elő 
fog adni az Opera. Kacsóh Pongrác temetése 
felől még nem történi, végleges intézkedés., A 
főváros a. maga, halottjának tekinti és előre
láthatóan kedden, a déli órákban fogják a. leg
nagyobb magyar zeneszerzők egyiket a Kere- 
pesi-uti temető díszsírhelyén örök pihenőre he
lyezni. —-

— Batthyány Tivadar a kölcsöntől az ország 
függetlenségét félti.-' A Függetlenségi 48-as 
Kossuth-párl. szombaton est<*  pártgyiilést. tar
tott Újpesten és ezen a párt országos elnöke, 
gróf Batthyány Tivadar éles bírálatot mondott 
a kormány politikájáról:

— Vállalóin Hcthlen arától, htipu xiercw.tfllcn belpoli
tikáidra! elidcfjcnilettc külföldi barátainkat. idehaza pe
dig elkeserilattc, a tömegeket, llakovtzky é.« Kagn Emil. 
legujohbnu beterjesztett törvényjavaslatai nagy részük
ben /•íj’/r.iifsrn iskolapéldái a középkori fölfogásra!,. a 
legszélsőbb reakciónak, az antidemokratikus politikának 
és teszik ezt akkor, amidőn gróf Bethlen Genfben. Pa
risban és Londonban a nqgy demokratát és szabadság 
tisztelő politikust adja. A nemzet- nagy többsége ellem*  
a habsburgi>>la, legitimista. törekvésekkel, amelyek a-, or
szágnak súlyosan ártalmára, vonnak, de u. miniszterelnök 
mégis szemmelláthatóan támogatja a legitimista irány
zatokat. Nem csoda, hogy gróf Bethlen a. külföldön nem, 
falát hitelre, amidőn antl-Habsburft-nyilatkazatokal tesz. 
Vádolom Bethlen grófot és politikai barátait, hogy sze- 
rencsétlcn politikájukkal <i határkUgazitácok terén alig 
pótolható mulasztásokat lövettek el. Ezekre nézve tárt
körben készséggel adok föl világosító sokat. nyilvánosan 
még nem. mert ártanék velő az országnak. külpolitika 
terén, számtalanszor figyelmeztettük, hogy térjen át az 
ország érdekében egyedül helyes azon politikára, amely 
<7 kisóntánttal való őszinte, megértésre, vezet. Nem tetto 
és ennek köszönhető, hogy a. kölcsönügye.t olyan nemzet
közi miliőben hozta napirendre, amely abszolúte nem 
kedvező reánk nézve. Már eddig is e fórén egész sora 
a kudarcoknak, érte az országot. Kértünk JJO—(f/M millió 
aranykoronát, adnak állítólag nóvl.eg 250-at. de ebből 
is mindenféle címeken további levonások jönnének, úgy 
hogy beruházásokra semmi, a szanálás egyéb elmeire 
pedig oly kevés jutna, hogy ezzel nem szabad, a-, or
szágot. kompromittálni, függetlenségét elejteni.

— A lóversenytóri gyermekgyilkos. A ren
dőrségről átszállították az ügyészség Markó- 
utcai fogházába Privna Kis András munkást, 
aki. mini ismeretes, múlt, héten egy 12 éves 
kisfiút meggyilkolt a régi Lóversejiytéren. A 
hüntetőtörvényszék vizsgálóbirája előtt részle
tesen beismerte, hogy miképen fojtotta, meg a 
gyereket, majd beszámolt arról is. hogy felei
mében azért ölte míg a gyereket, nehogy az nz 
elsikkasztott bicikli miatt, beárulja. A vizs
gálóbíró szándékok emberölés, rablás és sik
kasztás büntette elmén elrendelte az előzetes 
letartóztatást és az erre vonatkozó végzést. 
Privna Kis András megnyugvással tudomásul 
vette.

-- ÁRION angol fogkrém a legjobb.
— A Gutniann J. éa Tan cég ÍHákóczI-ut. Ifi) téliknb.iijal, 

rnglíinjai. öltönyei n leirelejrn ísnbbnk. Szflrnu’bundni. bőr- 
bekecsei és koesisdolmáuyni szintén a legjobbak.

— A nagy ski-llhn — „Éjszakai kaland a 
hómezőkön" — az Urániában 5. 347. ’/2<j és lti.Kt 
órakor.

— Adventi lamentáció. A piacokon és csar
nokokban kínálják már a karácsonyfákat. Száz
ezer korona darabja. Rettenetes összeg, de leg
alább nem kell megvenni. Mert ha inegyennők. 
képtelenek lennénk feldíszíteni, ajándékokkal 
teliakasztani. Lemondunk hát róla, nem azért, 
hogy megmaradjon a pénz, hanem inért nincs 
már arra való pénz. A gyerek szokjék hozzá a 
karácsonyfa nélküli karácsonyhoz és érje be 
ajándék helyett egy apai öleléssel, egy anyai 
csókkal. Pedig nincs fájdalmasabb, mint nem 
adhatni azoknak, akiket szeretünk. És mégis 
hozzá kell szokni ehhez a fájdalomhoz is, mini 
ahogyan hozzá kell szokni a teijes örömtelen- 
ségbez. Micsoda, forró izgalmak előzték meg va
lamikor ezt az ünnepel! Micsoda boldogság 
volt örömöt szerezni másoknak és másokon ke
resztül magunknak! Adtunk és kaptunk. A szi
vünk épp oly teii volt, mint az erszényünk. 
És a. kedélyünk is sugározta a melegséget, mint, 
a. földiszitett karácsonyfa ezer lángja a világos 
ságot. Milyen őszintém tudtunk örülni, örülni 
egymásnak és az életnek. És mily boldogtala
nok lettünk volna, ha a Megváltó születése 
napján nem simulhattunk volna egymáshoz 
odaadó és megértő szeretettel. Mindebből 
semmi sem maradi meg. És az emberiség jövő
jére. nézve talán az a legborzasztóbb, hogy már 
semmi sem hiányzik és már semmit, sem nél
külözünk abból, amiről évek alatt lemondtunk. 
Az emlékek még élnek, de már nem fájnak. El
fásultunk vagy talán elfáradtunk. Olyanok va
gyunk. mini lm. kilátástalannak tartanók a to
vábbi harcol. Az arcokon ott borong a. lemon
dás árnyéka: jöjjön, aminek jönni kell. Kétezer 
év előtt nem ilyen volt az emberiség. Mert, ha 
ilyen lett volna, akarásából, vágyakozásából, 
hitéből és reménykedéséből r nem sziliét betett 
volna meg az, aki megújhodást hozott a szivek
nek, a leiünknek. A prognózis rettenetes: ha jön 
is kölcsön, jön-e megváltás is?

— Bardócz Árpád kolloid tv kiállítása. Hordóét Árpád 
festőművész. kollektív kiállítást rendez a Nemzeti Szalon 
termeiben. Az érdekes kiállítás, amely egy igen értékes 
tcbotséff fejlődését reprezentálja*  jovwir hetébe^
nyílik meg.

Krccsányi sírboltjának tolvaja. Két, napja, 
temették ej a jó öreg Krecsányi, Ignác, szín 
házi direktort, aki betegsége első napjaiban 
nagy fáradsággal kivánszorgott a. Németvöl
gyi-úti- temetőbe, hogy ott körülnézzen. Termé
szetesen fölkereste a temetőben a saját családi 
sírboltját is, ahol megütközéssel tapasztalta, 
hogy annak drága értékes vaskerítését meg 
rongálták és duplaszárnyas vasajtaját valami 
gonoszlelkii ismeretlen tolvaj ellopta. Panasz- 
szal fordult a. büntetőtörvényszéken dr. Ko
rit sánszky József táblabiró vizsgálóbíróhoz, 
aki kihallgatta a beteg szinigazgatót. Az öreg 
Kroesányi temetése előtti napokban a véletlen 
rendőrkézre juttatta a tolvajt. Egy vidéki kis- 
Ífazda az Andrássy-utón látott egy mnnkás- 
rülsejü embert, amint hátán több sírkeresztéi 
cipelt. Megismerte, hogy ez az ember járt, leni 
az ő falujában, kint látta ott a temetőben és 
másnap hiányzott a temető minden értékesebb 
sírkeresztje. Rendőrnek adta, át ezt a gyanús 
embert, akiről megállapították, hogy Kovács 
Nándor villanyszerelő. A rendőrségen beismerte, 
hogy 37 faluban járt rövid, két hónap le
forgása alatt és mindegyikben összeszedte a. 
temetők vasból és rézből készült sírkeresztjeit, 
behatolt a családi sírboltokba is, ahonnan 
értékesebb gyertyatartókat és egyéb kegyeleti 
tárgyakat, ellopott. Beismerte azt is. hogy ő 
vitte, el a német völgyi temetőből a. Krccsányi 
sírbolt rasajtaját is. Vele együtt letartóztatták 
orgazdáját, Faltér Hugó ócskavaskercskedŐt
—

Mindennemű

a legjutányosabban csxkftzöl

Egyesült Ujpost és „Monfalcone" vegyószotl gyárak

KoHáir ésBreitner
mihiaki osxtóOya

Budapest, VS, Bajzs-utca 28. sz.
Telafon 12- 54. Tolafon 93—54,

fedési árajánlattal és szakszerű fölvllágosi*  
lássál díjmentesen szolgálunk.

nemcsak Magyarországon, hanem az 
dCrlaaliBii^ ÍE. egész világon közismert, amennyiben

J. SEMLER, LONDON, 14 GOLDEN SROARE,
a cég márkáit a világ minden részébe exportálja.

Naiv karácsonyi occasiója
AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB LERAKATA 

eredeti angol férfi és női szövetkülönlegességekben. 
Főüzlet: Fióküzlet:

Bécsi - utca 7. sz. Koronaherceg-u. 9.
(l)eák Fcrene-utcn sarok)

ALAPITTATOTT 1850

alkalmat nyújt az uriosztály azon részének Is, mely jelen
leg talán szerényebb viszonyok között él, azonban a 

békebeli minőségekhez 
ragaszkodik, hogy szükségleteit a legjutányosabb árakban fedezze.

Folyó hó 23-ón, aranyvasárnap, délig nyitva. 
Ajándékoknak alkalma*  maradékok é*  plaldkvndSk,

n%25c3%25b3vl.eg
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— Vasárnapi filharmonikus főpróba. A mai 
hangversenyt Bach u-mollban irt liármasver- 
senye nyitotta meg. Magánszólamait Dohnányi, 
Danzinger és Dömötör játszották nemes 
stílusban, azonban csak a második tétel tük
rözte vissza részleteiben is az ö^zeforrol tság 
ihletét. Újdonság gyanánt a skandináv szár
mazású angol zeneszerző Holst Gusztáv „Pla
néták" cimii zenekari szvitjéből három rész: 
Mars, Venus és Jupiter került bemutatóra. 
Nem esnek egységes elbírálás alá. Mig az első 
részt karakterisztikus ritmikai motívum, érde
kes harmonizáció, erőteljes, olykor kissé eről
tetett fordulatok és váratlanul lecsapó befeje
zés öntik formai egységgé,, a továbbiak nem 
elégítik ki a. fölkeltett várakozást. „Vonus“ 
csupa lágyság; íinomszövésü orkeszterkolorit 
sugárzik kibomlott hajára, mig alakjának kör
vonalai elmosódottak. Legkevésbé eredeti a 
harmadik rész. Holst Jupiteré ugyanis Wotan 
lándzsáját forgatja, rácéíoz Leoncavallo parti
túráinak könnyen eltalálható pontjaira is, s 
szemben az első rész lapidarifásá.val. itt csak 
hosszas bőbeszédűség után szánja rá magát, 
hogy előírásos tűzvarázst vonjon befejezésül. 
Kár volt .Jupiternek Holst szerencsétlen plané
tája alatt megszületnie. A szvit előadása, 
egyébként igen gondos, jobb ügyhöz méltó 
volt. Befejezésül Beethoven IV. szimfóniáját 
hallottuk, különösen az első tétel átmenetei és 
bájos melléktémájának plasztikus bevezetése, 
továbbá a. második tétel bensőségesen fölépülő 
tematikája képezték az interpretációnak ki
emelkedő pontjait. (V. M.)

— A német birodalmi gyűlés elnöke a sajtó 
fontosságáról. Berlinből jelenti A Heggel tu
dósítója: A német, sajtó munkásainak súlyos 
helyzetéről szombaton újságírók, kiadók, pub
licisták, politikusok részvételével nagyszabású 
gyűlést tartottak, amelyen Locbe, a birodalmi 
gyűlés elnöke is fölszólalt: „Az újságírók exisz- 
tenciája — mondotta — nem elszigetelt, szűk
körre szorítkozó kérdés, hanem </ közönség, a 
nyilvánosság érdekeli is a. legközelebbről érinti. 
Nincs még kél olyan tényezője a közéletnek, 
amely annyira, egymásra lenne utalva, mint 
a parlament és sajtó. Ezért a sajtó munkásait 
nem szabad háttérbe szorítani, nem szabad 
megélhetésüket kockára tenni. Amikor én ma
gam a szedőgéptől a szerkesztői asztalhoz ke
rültem, anyagi helyzetem lényegesen rosszab
bodott. Az újságírók számára ma még a lét
minimum sincs biztosítva. Ezért üdvözlöm a 
Sajtó munkásainak szervezkedését, ami nem
csak az újságíró, hanem a közönség érdeke is.“

— ÁRION angol fogkrém ma is olcsó.
—- Sárcipőt és hócipőt javít, bőrcipői gumival 

talpal „Unió“ cipőgyár, Budapest, VH, Dohány - 
utca 16.

— Sétatér J. posatókereskodófeének lapunk nini számában 
közzétett hirdetését olvasóink különös figyelmébe ajánl
juk. A világhírű cég karácsonyi oceasiója a lkaimat nyújt 
a közönség nnindcu rétegének angol különlegességeit a 
legkiválóbb minőségekben, a legjntányosabb árak mellett 
beszerezni.

5 fölvonásos film
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divaiáruházában, V9i, Kárály-utca 53 (Akácfa-utca sarok)

december 24-ig nagy karácsonyi occasió

FÖLDALATTI TEKSER"

N ANTAI

A kormány nem járel hozzá 

az emigránsok hazatéréséhez
(A Reggel fudánUójdtól.) Az indemnítn.c benyújtásával 

kapcsolatban a kormány n»t a kívánságát fejezte ki az 
ellenzék előtt, hogy az ex-lex elkerülése céljából a fel
hatalmazási törvényjavaslatot engedjék még a karácsonyi 
szünet bekövetkezése előtt tető alá jutni. Az ellenzék 
egy része, honorálná is a kormánynak ezt a súlyos hely
zetében sok tekintetben indokolt kívánságát, a szociál
demokrata párt. ellenben a Icghatdroxottabban arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy csak abban az evetben 
járul hozzá az indemuUds gyors letárgyal ásd hoz, ha a 
párt régi kívánságait a kormány teljesíti és érek óta 
hangoztatott súlyos sérelmeiket orvosolja.

E kívánságok között legelső helyen áll a zalaegerszegi 
Internálótábor föloszlatásn, általános amnesztia és az 

emigráció teljes likvidálása.
A Reggel munkatársa illetékes helyen a következő in

formációt kapta a szociáldemokrata párt kívánságaira 
vonatkozóan:

Szó sent lehet a szociáldemokrata párt, ama 
követelésének teljesítéséről, amely az emigráció 
likvidálására vonatkozik. A kormány ugyanis 
semmiféle körülmények között nem járulhat 
hozzá, hogy azok az emigránsok, akik bécsi

— Jótékony teadclután. Szerdán délután <> órakor az
Cgyvédi Körben a Terézvárosi, .lótékony \iiegylcl tea
délutánt rendez, amelynek bevételét a Terézváros közép
osztálybeli szegényeinek fölruházására fordít
ják. Húrom il'.veu toadélulán lesz karácsonyig. A hölgyek 
a régi bal > ubálok emlékéi elevenítik föl. A teadélutáno- 
kal Cdcsoa.i/i Vilmosáé. vezetésével dr. Lendvay Sándorrá, 
Kadosa Marcelné. Szegó Sándorné. Itatási Manóné. For
gács tstvánné. ár. Palit zer Gusxtdvné, österreleher Fe
renc,rá. Kemény! Lajosné, ár. línváes Krnfíné, Raek 
Rafaelné, Gyónni Lajosáé, dr. Klciner Arliirné. Szalag 
Zollánue, Fónagy Rélduá és Ribáry Mérné rendezik.

A Hungária cipőáruhár. és kér. rt. lapunkban ma, meg
jelent hirdetésére fölhívjuk a n. é. közönség figyelmét.

— ..Éjszakai kaland a hómezökön'1 — a nagy 
ski-film — az Urániában ő, Vh, ‘A!) és 10.10 óra
kor.

ERM1TAGE
Café-Restaurant, VI, Podnianiczky>utca N. sz

áz István-király kávéházban

újra megnyílik dec. 19-én 
este, Baratoff hercegnő 

vezetése alatt
Vacsoránál orosz zene 
A miivészszobábau 11 órától 
Lénárd Béla, Kalmár Tibor 
Zongoránál Dr. Fehér István 

tartózkodásuk alatt letézlék haztiellent's bűnei
ket, büntetlenül visszatérjenek az országba. 
Ha ebhez a kormány beleegyezését adná, ez d‘ - 
moralizálőlag hatna és a legnagyobb mérték
ben fölizgalná a közréh menyi. A kormány 
továbbra is szilárdan kitart azon alla-poní.ia 
mellett, hogy senkinek a hazatérése elé aka
dályt nem gördít, azonban ha bárki valamilyen 
bűnt az országgal szentben elkövet At, felelnie 
kell érte a független magyar bíróság előtt.

Ami az
általános amnesztia

kérdéséi illeti, illetékes információnk szerint, 
erről egyáltalában nincs szó, amennyiben most 
is csak a szokásos karácsonyi részleg •- am 
nesztiát adják meg. Nem terjedhet ki ez az 
amnesztia a legutóbb fölfedezett és elkövelett 
bűncselekmények szereplőire, semmi körülmé
nyeit között azokra, akik a bombamerényletek
ben részt vettek, továbbá, llainékra sem, mint 
ahogy azt bizonyos körük az amnesztiával kap
csolatban emlegetni szokták.

■ - -----------------------------—........—»

— Vllla’iiosclgázolás. Vasárnap délután a Tcrezz-köruton, 
a Magyar Ház. elán, égj 6-oa lelzéaii villamos el ütött egy 
7ii év körüli niunkáskiil-e.iii asszonyt, aki fején ée lábán 
szenvedett súlyos sérüléseket. Hz mélyazonosságát czldeig 
megállapítani nem leheléit. A mentők a k/.< i'-ncsétb a 
öregasszonyt élctve-zodelmes allap<.tfan a ltóktis kórházba 
szálli tolták.

•■r
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Ruhabársonyokat
Szép kabátbéléseket 
Perzsa utánzatokat
Vásznakat minden célra
Kelengyesiffonokat 
Lepedővásznakat 
Ingzefireket, köppereket 

föltétien szolid minőségben 
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Kartonokat
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Flaneleket
Kötényeket
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Kanavásznakat 
Női, férfiingeket

Ezenkívül sok egyéb alkalmas 
és mutatós olcsóságokat

s
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Pip&f. JWtrx ifi EfrnéeDertcíos 

Clrtimplon de Danse
Ferenczy Károly

in. v. 
és a szenzációt helló 

decemberi kísérő műsor!
★

Steinep Sí ml 
mUvézrZzeneíiaiPC!

X

í
X s

2
• «

2

a •

MÍÍBUTOR
i



7

luandomei* Eduárd
— Egy újságíró naplójából —-

1923 december 17.

Elhunyt barátom. Landaucr Béla volt kép
viselő. érdekes író és kiváló publicista 25 éves 
fia Eduárd, akinek sorsán, balsorsán e ködös 
téli éjszakán elgondolkodom. Úgy érzem, min
den politikai, világnézleti különösségen, szaka
dékon iiil van egy szolidaritás, amely láthatat
lan szálakkal összefűzi azokat, akiknek ebben 
az országban mesterségük, hivatásuk, gyógyít,- 
hatatlan szenvedélyük, szerelmük, narkoriku- 
inuk az újságírás. Landaucr Béla valamely is
meretlen égi testen talán neheztelve gondol 
ránk, hogy a régi pajtások, bajtársak és ellen
felek közül senki som ukad, aki helyfúl) érette, 
a poriadé, apáért, amikor a fia hetedik hónapja 
tömlőében ül.

Kora tavasszal történi, bőgj dr. Laudauer 
Eduárd nagyon súlyos föltételii kardpárbajt 
vívott Kirchner Sándor fregatthadnaggyal. A 
párbaj második menetében a szerencsétlen kis 
Kirchner, egy elhibázott, akciója következtéd 
ben, ellenfele kardjába dőlt, amely a hónalj 
illáéról átrágta. Két héttel később, irtózafis 
szenvedések illán, a Verebély-klinikán megszülni 
élni. Ez a néhány sor bizony nagy tragédia. 
Kincs jussom a párbaj okát kutatni, de a meg- 
Jűzottak által megállapított föltételek (lovas
sági kard, bandage nélkül, szúrás megenge
dése) arra engednek következtetni, hogy az 
átférnek komoly<J>b háttere volt, mint, az a most 
divatos, valóban mániákus lovagiaskodáshan 
szokásos. És, ha minden emberi részvétem a 
tregatlbadnagyé. nem tudtam cs nem tudom 
az elementáris fölháborodást mindenben osz
tani, vakon helyeselni, amely, mint zsilipjeit 
szakította áradás, a párbaj életbenniaradt hőse, 
Laudauer Eduárd ellen fordult. Aláírom:

•‘"Kt. íursudtilmi fölfogó*  karddal védeni a 
becsületemet. Ebben a társadalomban azonban 
csak kévés igaz férfiúnak volt lelkiereje, bá
torsága ezt az elvet a gyakorlatban is keresztül
vinni. A közélet, reprezeutúnsai párbajoznak. A 
törvény uehan.v napi állam fogházzal bünteti a. 
párviadaltvétségnek és nem bűntettnek minő
síti. hs <tgesze.il őszintén: számos ügyet, a lo
vaglásaiig szokásjoggá avult szabályai hijján, 
csupán a nyers ököljog vagy balkáni vérbosszú 
intézhetne el. Halálos párbajok után mindig 
kitor a társadalom, a sajtó, a parlament szökő- 
kuiszeru morális fölháborodása, hogy néhány 
hónappal utóbb » legkenetteljescbbek, a leg- 
eugesztelhetetlenebbek lovagias ügyeiről olvas
sunk a napilapokban.

Laudauer Béla fiának azonban, úgy látszik, 
minden eddigi és ezután következő tragikus 

kimenetelű párbajért felelnie kell!
♦

Kirchner megrendítő halála után, május el- 
seiéu, két. detektív jelent meg Landauerék la
kásán, Eduárdot a főkapitányságra vitték, ahol 
őrizetbe vettek es Andor Elek kapitány kihir
dette letartóztatását. Landaucr Eduárd nem 
lévén tőzsdés vagy bombavct.es gyanújával ter
helt hazafi, az éjszakáit a rendőrségen nem a 
detektivszobábau, de a közönséges gonosztevők 
között, az úgynevezett 206-osban töltötte. Tizen
harmad magával zöld zsalu gáteres autón, szállí
tották az ügyészségre. Itt, harmadikként, két' 
személyes zárkában nyert elhelyezést, Duffek 
József, a Népszínház-utcai rablógyilkos és egy 
tolvaj hentessegéd — társaságában, akik ter
mészetesen — talán az ancienítás jogán - két 
priceset birtokoltak, a párbajvétséggel terhelt 
dr. Laudauer Eduárd a cella kőpaxllójáu ren
dezkedett be. Hosszas utánjárás után egyedül 
hagyták és szép csöndben várhatta a főtárgya
lását, amelyen négy évi ál hím fogházra ítélték. 
A törvényszék e szigorú Ítélettel nyilván valóan. 
riasztó precedenst, akart, teremteni. Szeptem
berben elkövetkezett a föllebbezés táblai tár
gyalása. Elrendelték a bizonyítás kiegészítését: 
bizonyítania kell a. párbaj előzményeit., hogy 
volt-e oka és jogú párbajt vjvni? A tábla hű
vösebb távlatból nézi az ügyeket, mint az első 
bíróság.

— Katasztrofális földrengés Délainerikában. 
Bogotáhól táviratozzék: Az. Equadorral hatá
ros területen heves földrengés volt, amely 
nagy károkat okozott. Carlosa-ma, Cokiié és 
Cumbal városok elpusztultak. Ipiales és Tuque- 
res községek nagy kárt szenvedtek. Cumbal 
városában magában 85 holttestet húztak ki a 
romok alól.

— Egy urinsKZony rejtélyes öngjllkoBSÓKa. A. mull hi-tenj 
élénk föltünóst keltett a fővárosban egy budapesti ti rí. 
asszonynak, dr. Lázár Béldnénak öngyilkos kísérlete. Az 
nrlasszony a margitszigeti Nagyszállóban lövő lakásán 
Veronáit, vett, be, innét vitték be a mentők eszniélctleiM 
állapotban a Batizfalvy szanatórhnniba, A llcnael munkai 
társa utánajárt a rejtélyes öngyilkossági kísérlet indo
kainak és -megállapította, hogy az uriasszony egy hajsza 
áldozata, 
kapcsán 
azonban 
amolyér*  
látják, 
körébe. Lázár Bólánó egyébként tegnap jött ki a szanató
riumból é- azonnal fölterjesztéssel élt a rendőrséghez, 
amelyben rávilágít, az. ellene megindított, amugyis cél- 
nélküli hojssa okaira.

-- Betőrőhajsza a háztetőn. Vasárnap, délelőtt. Molnár 
György detcktlvfölügyelö olkeseredeit bajsza illán kézre-, 
kerítette lievi.-s Llpot 20 öves csavargát, aki néli ns nays 
pal ezelőtt, betört Maezek Ferenc bognúrmester Timári 
utca 26. szám alatti műhelyébe és onnan értékes szer
számokat vitt <-l. A Határ-utca 11. szám alatti lakására 
követte nyomait a detektívföliigyelő, de Hevics fölszaladt, 
a padlásra, kimástoli <i ke letöri' és ott akart ehnanc- 
küllő. ( Idézője azonban utána, mászott és izgalmas és 
veszedelmes hajsza után végül <> negj/Odik /i'í; tetején 
xikeriilt elfognia Héricsét. Á főkapitányságon kihallga
tása alkalmával beismerte lettét, meg i.; találták nála a 
lopott holmit. Letartóztatták.

— ÁRION angol fogkrém sterilizál.
í j angol, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol, 

négye- csoportok kezdőknek, haladóknak. Magánórák, 
kereskedelmi •■-. esti nyelvoktatás, fordítások. Lipótvárosi 
továbbképző, Fáik Miksa-ulea 13. Telefon 116—95.

— A Mozgókép-Otthon nagyszabású műsora: 
Jannings-filni, „Pénzért mindent(Mám- 
mon) 8 felv., „Éjféli ütött az óra“, 6 felv., bűn
ügyi történei. Nordisk-flhn (4, 6, 8, 10).

- Balntonflired - gyógyfürdő Igazgatósága, közli, hogy a 
Már. keleti pályaudvaráról délután 3.20 órakor induló vo 
Hatóhoz a Déli vasúttól 5.10 perekor induló gyorsvonatnak 
Szabadbatthyáiiban csatlakozása van. Bulatonfüred igy át-, 
szállással 3.50 óra alatt elérhető; érkezés este íl órakor.

Hetek óta zaklatták i-en<lftrfet:£’t följelentések 
kihallgatásokkal és lüi'zkulatú.sokkal, amelyek; 
eredménytelenül végződtek, meri az. az ügy, 
házár Béláuét a rendőrség igényűévé teléről zmJk 

egyáltalában nem tartozik a rendőrség hatás-

^láchirü
hatat

V’?, Rákócziit IS- sz.
LHiVÁS!

betöréses-lopás tör-Folyó hó ll-re virradóra .
Iónt üzemünkben. Különböző leketc, szürke an
tilop ők lakk felsőrészeket, továbbá kész szürke 
cs lakk női cipőket „Turul" cs „Maiim," vei - 
jegyzéssel vittek el. Kérjük mindazokat, akik 
ezen árukról tutinak, jelentsek lókapitanysiig 

II. eni. 162. szám alatt.

STRAUBERÉS TÁRSA
„MÁN US" Cl PÓLYÁK, II, VÉRMEZŐ-ÜT 8. SZ.

*■
A törvényszék ítéletének indokolása így vég

ződik: „Nevezett összetűzéseit fegyveresen, 
vagy- durva inzultussal elintézni hajlamos köte
kedő egyén, aki a művelt társadalomra köz
veszélyes." Landaucr Eduárd egyéniségének ez 
nem éppen találó fotográfiája. A halálos pár
baj után a társaságban, sör a sajtóban is, mint 
notórius párbajozó szerepelt a fiatalember, aki
nek sportja, szórakozása, hisztériája a lova- 
giaskodás. Nyegle, léha, haszontalan, nyugta
lan pesti fiúnak festették le. Eduárdot, egyik 
esti lap 2U0-ra becsülte párbajainak számát. Az 

a jóindulatú közlemény alapján 
remiéit el és megállapította, hogy 
elmúlt négy esztendőben valóban

ügyészség 
nyomozást 
Eduárd az 
húszszor verekedett. Párbajainak számát tehát 
valorizálták, de busz fegyveres affér is, be
vallom, föltűnő, szókul iau jelenség. Laudauer 
Eduárd még sem durva, kötekedő, elviselhetet
len, vagy éppen közveszélyes egyéniség. Inkább: 
túl érzékeny, túl önérzetes; az apja meg 
nem alkuvó, kíméletlenségig, tapintatlanságig 
őszinte természetéi örökölte. Laudauer Eduárd 
a párbajait, azokban az időkben viyla, amikor 
mások bizony kerülték, sőt elkerülték az össze
tűzéseket. mikor mások a kapualjba húzódtak o 
kiállott a koc.siutru. Ez a liu nem tűrte a brutá
lis igazságtalanságot és szembeszáll ott velük. 
Ezeknek az időknek izgalmai örülték meg az 
apjál, aki belepusztul! abba, ami a bolsevizmus 
alatt és az utána követő hónapokban történi. 
Ugyanaz a közvélemény, amely nem haragu
dott. tömeges párbajaiért, amelyet az elmúlt 
különítmények volt tisztjeivel, teszem a rette
gett Britann iásokkal vívott, most éppen ezek
ből a lovaglás ügyekből von le súlyos konzek
venciákat Laudauer Eduárd terhére. 11a való
ban mániákusa, volt a párbajnak, ez a tragikus 
lecke kijózanította annyira, hogy hét hónapi 
keserves xizsgálali fogság után szabadon en
gedjék? Egy összetört, beteg, meghajszolt 25 
éves Hűt...

*
Hogy mogszökhotik..’ Elugorha lőtt volna a 

párbaj után, három hét ideje volt, a rendőrség 
megengedte, hogy Berlinbe utazzék. Erőszak
kal sem tudnák elcipelni Budapestről. A Bel
városban, idh.’igyott lakásban, egy szomorú 
özvegyesszony hét hónapja várja haza a fiát.
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2 ’ . A főváros
főváros árvaházaiban cl- 

ffíváros szegényházaiban el- 
' > este 

mii vészestet. rendez. A 

.zaivk ié<z.i;";i prőlógot ílcrcze.g Ferenc irta és a?, 
árviiházi növendékek fölvonnlásával egy á----

— Théophil Síeinleu. Ö még látta a Mont- 
martret úgy. ahogy a költők énekelték. Béke
belinek. Neki a szakállas diák és a midlnett 
szerelme uiég valóság volt. Könnyű, bájos 
sanzonokat énekelt erről a világról, a Párisi
utcáról, az utcán levelet olvasó roasamódlány- 
ról és szinte gyöngéd karrikaturában becézte 
a francia nagyokat. Bravúros rajzoló volt, 
eszköze a pantózus kréta, technikája a győrs 
vonalakból alakuló leheletszerű trónus, téma
köre a bohémvilág, lírája az érzelmes köny- 
U.velmüség és kis dolgok bánatos szerelme. A 
Forrain, Caran d’Ache, Valloton.társaságból 
ő a legszelídebb. Litográfiái egy elmúlt világot 
őriznek s művészi kvalitásaihoz képest arány
talanul örökkévalóan, ahogy Alorger müvét 
sem az író nagysága, hanem a téma dokumen- 
lumszerüsége halhatatlan!tóttá. Most az hírlik 
Parisból, hogy Steinlen meghalt, de kis rajzai 
nem múlnak cl, azokat megőrzik az emberek, 
mint az ifjúság emlékeit, a háború tenger
messzeségén túl rémlő Parisát, melynek ma 
már csak a legöregebb emberek élő tanúi.

, — Irodalmi ős müvészest az árvák Javára, 
közjótékonysági ügyosztálya _a 
helyezett hauiúrvák és a "... - 
helyezett aggok karácsonya .javára december l'-en 
a Városi Színházban irodalmi és.
/bűvészeiden a magyar irodalom, és miiveszet legjelesebb
jei vesznek részi; a ---*  - --
összes árvaházi növendékek fölvonnlásával egy arvahuzi 
növendék mondja el. A megnyitó beszedet gróf Apponyi 
Albert tartja; azonkívül a műsoron szerepelnek: Rlalia 
Lujza asszony unokájával, Hubay Jenő, H'agy Izabella, 
Xérneth Mária, Ptasinseky Pi rá. Márkus fímilia, Var
sányi Irén, Somló Emma és Darvas Lili.

■ — Fönnakad a birtokreform? licek Lajos 
képviselő a mull, héten kimutatta a nemzet
gyűlésen a novella tárgyalásánál, hogy a re
form keresztülvitele elháríthatatlan pénzügyi 
akadályokba ütközik. A Reggel megkérdezte, 
miben látja a végrehajtás legfőbb nehézségeit? 
fíe-ck Lajos az alábbiakban volt szives vála
szolni :

Minden földbirtokreform akkor lehet eredményes, 
csak akkor hozhatja nyugvópontra a kérdést, ha 
I. <géx ■séges. életképes birtokegységckvl teremt és 2. ha 
képessé' teszi az uj I ulajdonost szerzeményének megtar
tására. A novella egyik föltételnek sem felel meri. 
rmrvóu hozzányúlni a 2,000.0911 kai ászt ralis holdnl 
haladó hit bitó mányi és egyházi birtokhoz; 
a legritkábban véve igénybe 
fundiumok további 3,000.000 holdját: nem is juthat 
a helyzetbe, hogy akár telepítés, akár kikerekités 
üzemképes birtokokat létesítsen és újra csak az 
képtelen parcellabirtokok számát gyarapítja. Az uj 
zemeuy egészséges föltételek mellett való megtartásához 
elsősorban ez »ij birtokkategóriákra a járadékeb) alkal
mazása válnék szükségessé. De hogyan vigye ezt keresz
tül mai pénzügyi viszonyaink között kormányzatuftk, 
amikor egyedül 400.000 katasztrális- hold vagyon'válts.eg 

azonkívül a ' műsoron szerelminek: 
unokájával, Hnbay Jenő,
Ptasinszky Pepi. Márkus

Xcm 
lllCg- 

utolsó helyen, 
«: 50 öv előtt, szerzett lati- 

abba 
révén 
élcl- 
szer-

földjeinkből az 0. F. B. által már eddig is kiosztott és 
járadékbirtokká átalakítandó . 200.000 katasztrnlis hold 
után r/z államot megillető 600 milliárd korona névértékű 
járadéki eveiét sem a belföldön, sem a külföldön belát
ható időn beül nem fogja tudni elhelyezni, aminél fogva 
ez az óriási tőke kiszámithatlan ideig az állam kasz- 
szájábav fog heverni bizonytalan buzakamatra, amit mi- 
nálunk gazdagabb ország sem engedhet meg magának. 
Ezen szomorú tapasztalat alapján pénzügyi kormányza
tunk aligha fog belemenni abba, hogy a többi 200.000 ka
lászt ralis hold vagyonváltságföldet, azaz további 600 
milliárd korona értéket is ilyen formában kössenek le 
vagy a járadókbirtokintézménynek más bi .•tokkategóriák 
átalakításánál tágabb teret engedjenek. A birtokreform 
— a novella megszavazása ellenére — fönn fog akadni, 
mert nincs pénzügyileg kellő formában megalapozva és 
mert a mai időkben lehetetlen megteremteni járadék
leveleink számára azt a piacot, amely nélkül nem tud
juk belevinni a járadékelvet a reformba, legfőob garan
ciáját annak, hogy az uj szerző meg is tarthasa szer
zeményét.

— Hatszázmilliós sikkasztás. Néhány nap 
óta a főkapitányságra följelentések érkeztek, 
amelyek elmondották, hogy Bordács Gyula, a 
Nemzeti Hitelintézet Rt, péuztári igazgatója 
nagyobb összegeket vett föl azzal, liogy magas 
kosztpénzkarnatra átadja megfelelő helyre. 
Bordács azonban kötelezettségének nem tett 
eleget, amennyiben a pénzt saját céljaira fordí
totta és amikor ezt követelték tőle, rendesen 
különböző ürügyekkel tért ki kötelezettségének 
teljesítése elől. Húsz följelentés érkezett ellene, 
amelyek kárösszege meghaladja a (100,000.000 
koronát. A följelentések között több kisebb is 
van, de akadnak olyanok is, amelyek 100,000.000 
koronát tesznek ki. A följelentett, pénztári igaz; 
gatót előállitották 
azonnal ki 1 ittIIgátták. 
hogy ha 
ben kifizetné a 
rendőrí anáesős vasárnap 
hallgatta ki és újabb 
hogy a pénztári igazgató

a főkapitányságra, ahol 
Ennek során elmondotta, 

haladékot kapna, akkor teljes összeg
követeléseket. 7->a/i Géza dr. 

délelőtt a tanukat 
tana kai is idéz be, 

. ___ szereplését, tiszt áza.
A rendőrség Bordáesot előzetes letartóztatásba 
helyezte és miután elmebetegséget szimulál, 
meg lioy elésre át kísérték a Sehirarzer-szanatá- 
riumba. Bárhol található vagyonára pedig el
rendelték a bűnügyi zárlatot.

Szervezett betörőbaiida fosztogatja a padlásokat. 
Dombori Hcláné magánzónő Baross-ulca 89. számú ház
ban levő lakásának padlását, ismeretlen tettesek föltör
ték és a padláson száradó fehérneműt elvitték. A fehér
nemű körülbelül 5,000.000 korona értékű. — (’gyancsnk 
betörtek a Koháry-utoa 21. szánéi ház padlására és 
Oberhatisei' Ottó bankhivatalnok paJlásfiilkéjéből H,000.000 
korona érté.kü ruhaneműt loptak cl. Mivel az utóbbi idő
ben több hasonló betörés fordult elő, n rendőrségnek az 
a gyanúja, hogy a vakmerő betöréseket egy .szervezett 
társaság követi el. amelynek azonban mindeddig nem 
jutottak nyomára. .

—- ÁRION angol fogkrém ápol, üdít

— Opera. Vasárnap este a „Lohengrin“ elő- 
adásán mutatkozott be Lehmann Lőtte, a bécsi 
opeia tagja. Gyönyörű megjelenése, királynői 
termete, nemes játéka szolgálnak keretül Iá- 
gyan zengő szopránjának. Elza szerepét mél
tóságteljes b<*jal.  muzikalitással alakította, az 
ariosokat muzikális átérzéssel énekelte. Az eu- 
sem bio, élén Leucrrcl, Kálmánnal, színié föl
magasztosult e kivételes tehetség dolejes va
rázsa alatt. Tilt el biztosan, szépen vezényelt. Az 
előadás egyébként társadalmi esemény is volt, 
egész autótábor várakozott, az előkelő, lelkesen 
ünneplő közönségre. (V. M.)

— ÁRION angol fogkrém mindig a legolcsóbb.
— Mielőtt karácsonyi ajándékot vesz. tekintse meg a 

VILAŐEDÉNYARUHAZ (Nópszlnh;iz-utea 29) sz<?nzációsau 
leszállított árait.

RUHASELYMEK
cregse saien, crepe de chirte, crepe 
charmeuse minden elképzelhető színben.
— Eredeti angol gyapjú köpeny- és 

ruhasxövetcfv nagy választ é k h a n, 
meglepő olcsó árban! Szöllösi és Ká’mán 

sólyom- és szövetű rnhá- 
zííb,»n, Budapest, Hajó
utca léi (Siitö-utca sarok)
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A szépség, poézis, izgatom, 
és ön lel áldozó szerelem Filmje!

Áruházunk 50 éves ffmsmálSésa alkalmával

női köpeny, 
téli kabát szö- 
^rusit^uk, 
fönállásunk 
is kifejezést 

cégünk tisztes

és r®M£9kivil!5 árHessáUíiaás keretében nagy mennyiségű 
kosztüm, ruha és aljkelnie, valamint férfiöltöny, ragján- és 
vei maradékokat a naipfi á<rnáU 25-o-kall dcső&bain 
hogy t. vevőink iránt érzett hálánknak több mint félsznzados 
alatt megnyilvánuló bizalmáért és ragaszkodásáért ilv módon 
adjunk. — Nem hangzatos hirdetési manőverek, hanem 
múlt ja a. garancia, hogy mvodenteor a a ll&?goll&5&bta>an

melyről, mielőtt bárhol vásárolna, udvarias előzékenységünket 
igénybe véve, győződjék meg

Nemzeti Ruhaház
Rákóai-ut 7, Pannónia siátló mellett

X 
f/yf Q

Főszerepben:
Vanda Ha wtép 
és Milton Sltls

kizáróki (jós jagyal a
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A külföldi kölcsön 
bizonytalansága és az uj ki
bocsátások tartják vissza az 

indokolt hosszt
(A Reggel munkatársától.) A tőzsde, sehogy 

sem tud magához térni. Hiaba volt minden bi
zakodása a józan embereknek, akik ma már 
nemcsak a gazdasági szituációnál fogva, de az 
országos pénzügyek szemvontjából is egyene
sen kívánatosnak tartották volna a hetek óla 
tarló indokolatlan bilissé megszűnését _  u.
tőzsde folytatta eddigi irányát és a hétvégi 
zár at azt mutatja, hogy az árfolyamok az el
múlt heti arakon is alacsonyabbak maradtak. 
A helyzet, magyarázatát alig tudjuk megta
lálni. Annyi bizonyos, hogy a tőzsdét súlyosan 
nyomják az

uj kibocsátások
R a figyelő kis megerőltetéssel észreveheti, hogy 
mihelyt a legkisebb emelkedés jelei mutatkoz
nak, legott megjelennek az uj értékek, amelyek 
óriási tőkéket szívnak föl. Mégis, nem lehet 
döntőnek elfogadni azt, hogy a tőzsde lanyha- 
ságát ez a körülmény okozná, mert hiszen

van
a. bankok igen nagy 
piacról, a kosz' pénz 
azt, mintha abszolút. 
?livel magyarázlmtó 

amely ti baissehangiila- 
Az ké*rh-n,  hogy a részvén u- 

kell 
de ez nem 

tökók hiányára, 
> vissza, hogy 

folpa-

pénz bőven
s annak ellenére, hogy 
összeget vontak vissza a 
még mindig nem mutatja 
pénzhiány volna a piacon, 
hát az a csökönyösség, 
tót fönt a ríja. \z ké’sé'ri(»j(-ii. nogy a 
özön az első tényező, amelyet figyelműbe 
'■(•nniink a helyzet magyarázatánál 
annyira a fölvételre szükséges ‘ 
mint inkább arra vezethető 
a nagyközönségben az v'oőó hónapok 
mán folytonosan megismétlődő, aazdasá'n, hely
zetekkel éppen nem indokolható, hullámzások, 
technikai akadályok miatt az egyszer elveszett 
bizalmat, helurcállitani nem könnyű dolog. A 
legtöbben, akik komoly pénzt fektettek érték
papírokba. még a szeptemberi hausse idején 
vélték meg papírjaikat. Azóta még mindig nem 
volt módjuk, hogy engagementjeiktől szaba
duljanak, mert kifizetett papirosaikat veszte
ségre eladni nem akarunk. játékra, pedig a bi
zonytalan tőzsde mellett nincs kedvük vágj’ 
merészségük. Emellett bizonyosra veszik, hogy 
értékeik árfolyamait látni fogják, mert ha a 
szeptemberi hausse-mozgaloniban raison volt 
hárommillión fölül szenet és nyolcszázötven- 
ezer fölött Magyar Iliiéit vonni, ekkor ma nem 
raison ezeket az értékeket, eldobálni. A korona 
azóta nem javult, a. szénbánva nem lett rosz- 
szahh üzlet. Ilyen módon a komoly pénz ezek
ben a komolyabb értékekben fekszik. I jabh 
bofektotésekHI tartózkodnak ez emberek, mert 
semmi kedvük ahhoz, hogy ismét niegriasz- 
tassá.k magukat technikai játékokkal.

Ilátra. volna ezek után a spekuláció. Nos, a 
spekuláció sem nagyon bátor. Az utóbbi 10 hét

ismételten megéget te- magút.
külföldi kölcsön bizonytalansága ólom

súllyal nehezedik a tőzsdére.
éppen olyan kevéssé látnak tisztán a köl- 
figyében. mint három hét előtt. Egyrészről 

n U|, magát, hogy a kölcsön perfek-
f válása áprilisra marad és akkor sem bizonyos, 
mások már januárban bíznak a lebonyolításban. 
Aki a tőzsdét jól ismeri, tudja, hogy nálunk 
á la. haimse-spckulacio akkor van, amikor m.ir 
a kétségtelen hausse jelei láthatók. Az á la 
bnisse-spekulnció pedig vaimi jelentéktelen. 
Ismerjük a fő kontreminőröket s az egyiknek 
szájából halottink csak a minap ezt a jellemző 
mondást: Én csakugyan koutremiuor hajlamú 
vagyok s addig érvényesítettem ezt, a hajlamo
mat, amíg most telve vagyok papírral h la 
hausse.

ben
A

Ara
azt u hír tartja magát, hogy a kölcsön per fék-

*
Ez az igazi szituáció a tőzsdén. Valami csö

mör és félelem van az emberekben. De ez a 
félelem csak múló és ideiglenes. A tőzsdén meg 
sem a hangulatok dirigál iák az üzletel, ha
nem a gazdasági tények. Bzck pedig, hiúba, az 
értékek emelkedését követelik, A hangulatok, 
félelmek, technikák olyanok, mint, az aszpirin 
n lázbetognél. Lenyomja a lázat, de azeri a l.iz 
megvan. Mert a hausse láza megvan a tőzsdén 
s annak ki kell törnie.

Komoly tőzsdének ezt a kitörést közel na
pokra várják.

Talán a karácsony előtti hét meghozza inár azt, 
amit olyan sokan várnak: a bausse-t. t jev után 
azonban erős üzleteket remeinek.

^S^dpőkülönlcgességek

„Kési varrott, angol Hzhxli'ni" X I. Szondy-n-

S

azért is, 
ők tudják lerriob- 

be a közönséget. hogy 
legtöbb esetben

X Üzletiden a vasárnapi bankközi forgalom. 
A vasárnap úgynevezett magánforgalma telje
sen üzleti élen volt. Igen kevés tényleges kötés 
.Jött létre: főleg bécsi számlára Osztrák Hitelt 
kerestek. Némi érdeklődés mutatkozott: Salgó, 
Magyar Hitel. Angol-Magyar Bank, Kereske
delmi Bank, Kőszén, Urikányi és Cukor iránt. 
A hangulat nem ha rét súgta lan. de tartott; a 
spekuláció várakozó álláspontot tanúsít'. Sem 
áru, , sem pénzkínálat nem tapasztalható. 
Taxációs árfolyamok sem állapíthatók meg, a 
magánforgalom ilyen kurzusai légből kapottak 
és merőben hamisak.

X Mi is hát az a bankintervenció? Úgy a 
nagyközönség, mint a pénzintézetek állandóan 
hamisan értelmezik az intervenció szót. Tulaj
donkénen miről is van szó? Arról,

1., hogy az intézetek olcsón vásároljanak.
2., hogy ők vásároljanak, amikor egyébként 

a piac eladóként szerepel,
3., hogy tekintetbe vegyék végre azokat az 

állami érdekeket, amelyek most azt igénylik, 
hogy gazdasági osztályaink megerősittessenck, 
de sommi°s('re se gyöngít! essenek.

Miért lén föl olyan elemi erővel az a köve
telés. boay a bankok. interveniáljanak? Mert a 
forgalomban leve n'^irokimk legnagyobb 
mennyisége az ő kezükből került ki és mert ők 
élvezik annak hasznát, lio°-v a közönség úgy az 
in'''•'eteknek, mint a vállalatoknak egész tőke
erejével rendelkezésre átlőtt. Miért követe'-i a 
kő cé' ’méitu ez intervenciót? Mert a bizalom 
erős térvoző abban, hogy a hozzá nem értő és 
a vezr;ők után in’rdrS közönség meg merjen 
tartani olyan po:i"ió’;;;t. amelyekből látja, hogy 
ságit né’iz.szi é^’í-te cetén mindedkor nm^vin 
a kin is. De int'”’venlálnak a bankok 
mert tényleg legtöbb e e'ben 
ham hogy vem csaMák 
a forgalomban levő papírok 
sokkal többel érnek a végleges valuer behövct- 
kaztével. mint amilyen árfolyamon ma állanak. 
Miéri kell valakinek elveszítenie pénz/t akkor, 
ha Kő koronát 50 koronáért vásárolt? Aliért 
ne adhatná el 45-ért és miért kelljen 10-ért 
ideadnia? Interveniálnak a bankok azért is, 
mert, nagvon jól tudiá.k. hogy más vevő hijján 
vécre is Bécs és a külföld fogiák vásárolni pa- 
pir’ainkai és mi, akik elveszítettük a háborút, 
területeink javarészét és a reparációs kérdésre 
most, alkuszunk, már előre megfizetjük a repa- 
ráeiót és fizetjük újból a háború költségeit.

X Vasárnapi jelentés a bécsi tőzsdéről. Becs
ből jelenti telefonon A Reggel tudósítója: A 
bécsi tőzsde, a szokatlanul magas koszt-kamat
láb ellenére, barátságos, sőt minden jel szerint, 
szilárduló irányzatú. A magas kosztpénz, e 
tőzsdén oly ritka jelenség, oka a nagy sztrájk, 
amikor is posta, táviró és telefon hiányában 
kimaradjak az álutalások és téri lések. Az 
osztrák Nationalbank pénteken, a helyzet eny
hítésére kiíratta a tőzsdén, hogy akinek eladó 
devizája van, azonnal készpénzért átveszi. Ma 
már a piac lanyha a. kosztpénzre, amely U/t%. 
Meg kell jegyeznünk, hogy ez nem rendes 
kasszanap, mert 11 napig tart, e hó ‘”Mg. Az 
elmúlt, két nan vásárlásai nem lokális jellegűek, 
inkább külföldiekre vezethetők vissza. Az ér
deklődés előterében az osztrák bankpapírok 
állnak. Szilárdan fekszik az Osztrák Hitel, 
amelyre vasárnap délelőtt 345 o. k. pénzt kínál
tak Ez árfolyam alapján óriási prémia üzlete
ket kötnek: 40 tői 45.000-ig fizetnek január 
végéig nrémiákat. Dacára annak, hogy a 
Salgó párisi tranzakciója eltolódott, 1200 pénz 
áll a keresett árbitrázsvapirokra. Rima és 
A Ham vasút változatlan. Nagyon szilárdok az 
építkezési papírok. A magyar korona: 1.78.

X Uj kulcs szer’nf intézi a Devizaközpont 
az igénylést két. A Devlzaközpont legutóbbi 
ülésén foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a 
jövőben a régi és uj devizatartozásokat milyen 
arányban elégítsék ki. A Devizaközpont úgy 
határozott, hogy az igénylések 9(>nk-át. a belföldi 
korona kurzusának megfelelő bázison.. líWo-át 
pedig a hivatalos árfolyamon bocsátják az 
igény lök rendelkezésére.

ENRILO babkávéval

a Nemzeti Színház tagja 
vendégezerepel deo. >8 tói 
a Pesti Kabaréban tt

X 5 :2 arányban emel tökét a Guttmann. 
A Gwtímann-részvényeket, amint ismeretes, 
már hosszabb idő óta vásárolják külföldi szám
lára. A Reggel értesülése szerint a Guttniann- 
részvények iránt megnyilvánuló érdeklődés 
közeli tranzakcióval magyarázható. A Gutt
mann meg ebben az évben tökét emel, 5:2 
arányban. Az uj részvényeket 100 dinárért 
kapják a régi részvényesek. A zágrábi tőzsdén 
is emelkedett erre kissé a Guttmann. 1700 di
nárral kötöttek üzletet a részvényben legutóbb.

CIPŐK
(míg a készlet tart)

Női magas fűzős......................... 55.000
Női box fél, fekete és barna. . . 55.000 
Férfi magas és fél.......... 55.000—70 000
Női lakk és antilop, kivágott . . 85.000
Teveszőr házicipők, női............. 27.800
Teveszőr házicipők, férfi, I. . . . 32.800
Gyermek-, leány- és fiuclpők 

nagy választékban
LÁNG ÉS WERTHEIMER
Budapest VII, Akácfa-utca 13. szám

K 
K 
K
K 
K 
K

Használt 4-iiléses, 7/14 HP.

Hathis kisautó 
üzemképes állapotban, igen jutányosán sürgő

sen eladó. Megtekinthető: 
Fáczán-Garasé Rt.

II, Fazekas-utca 13. Telefon: 184—51

Rózsahegyi Kálmán

keverve, alig különbözik a tiszta habkávétól. Ez 
a keverék nz „ENRILO“ által erősebb és tartal
masabb zamatot és több tápértékét kap. Az 
„ENRILO* 4 használata a kávéfogyasztást olcsóbbá 
és takarékosabbá teszi. Az Enrilo egyedüli gyártói, 
FRANCK HENRIK FIAI cég, kezeskedik kitűnő 
minőségéért.

ENRILO
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X Ma uj órléküzleti periódus kezdődik, amelynek csak 
két napján lesz hivatalos tőzsdei forgalom: héttőn és pén
teken. Az uj hot kasszanapja január 4.

X A Salgó külföldi tárgyalásait januárban 
folytatják. Wciss Fülöp és ifj. Chorin Ferenc 
közel két, hétig tárgyaltak a Kereskedelmi 
Bank-, de főleg a Snfyó-részvényeknek külföldi 
tőzsdére való bevezetése ügyében. A tárgyalá
sok még nem fejeződtek be. A Reggel értesü
lése szerint .január közepén folytatni fogják a 
megbeszéléseket a párisi tőkecsoporttal.

X Közgazdasági hírek. A tőzsde mai helyzetében, ami
kor « tendenciájúiéi; fölfelé és lefelé egyaránt szünetel, 
csupán olyan éri étekben van mozgalom, amelyekben elő
nyös tranzakció készül vagy egyeb érdekek hatnak szi- 
lárditólag a piacukra, Egy Becsben, mint Pesten az 
Osztrák Hitelnek van nagy udvara. A bankpapírok pia
van a vevők vannak túlsúlyban nz Olasz-Magyar fiánk. 
Angol Magyar Bank és Hasal Bank piacán. A fapiacon 
a (lufi minin, a Sasiéi, Ofa és Hazai la tolulnak vevőkre. 
A különfélék piacán igen nagy tételekben vásárolták az 
Égiszt. — A nemjegyzett értékek közül, iöljegyzésre ér
demes. csupán u Mohit bánt, és Fabank tartja a kurzusát. 

IFerí/iei?ner Adóit, a Kereskedelmi Bank ügyvezető 
igazgatója, és a tőzsde egyik alapos ismerője, szerint, a 
bágyadt súgnak egyik főoka, hogy az utóbbi években sok 
olyan ember került a tőzsdére, aki nem odavaló. Azok a 
körök, amelyek czidő szerint az értékpapírüzletet a kö
zönséggel való vonatkozásban irányítják, színvonal tekin
tetében mélyen alatta állanak azoknak, akik a múltban 
c. pályán működtek. Az nj elemek beözönlésének ered
ménye a. tőzsde színvonalának lecsúszása.. Ezek ülnek föl 
hamar a piacra dobott, sokszor üres jelszavaknak, 
rovábbadváu hirtelen kialakult véleményüket klienseik
nek, miáltal dl menet nélküli gyors és gyakori irányzat- 
változásoknak lesznek okozói. tizek a gyors és gyakori 
irányzat változások rázzál; ki a tapasztalatlan részvény
birtokosok, illat re tfízsdénoperálók zsebeiből azt a kevés 
pénzt, amelynek eredményes mcgforgalásától remélik 
megélhetésük biztosítását. — A Hérán rt. 6 millióról 60-ra 
emelte alaptőkéjét. Az u.i részvényeket 1: 1 arányban
.•>800 h-ért ajánlják föl részvényeseiknek. — A Reggel 
irta meg. hogy a Baráti ;t tárcájában levő Gottschlig- 
részvényeket a regi Baróti-rószvényesek között osztja ki 
nagyon alacsony áron. Ezt az előnyös tranzakciót ked
vezően fogadja a tőzsde. — A Transdanubia január első 
felében tőkét emel. — A multheti tőzsdei periódusban 
mindössze 13J.000 kötés történt a december 28-iki kassza
napra. Hosszú hónapok óta nem volt, példa arra, hogy 
ilyen kevés kötés történt volna. — A tőzsdetauács leg
közelebbi ülésén foglalkozni fog, amint A Reggel, érte
sül, « /•dazréwycfc kötés-egységének leszállításával.

Fővárost Bank ős Váltóüzlet Rt. e hó 17-én tartandó 
rendkívüli közgyűlésének alaptőkéjének 480,000 000 K-ra 
való fölemelését fogja javasolni. Minden 1000 K névértékű 
összevont részvény alapján 9 db 1000 K névértékű rész
vény vehető át 4000 K kibocsátási áron e hó............ ....
az intézet, pénztáránál. E tranzakció folytán az

• ható saját tőkéje körülbelül 2 milliárdot fog 
közgyűlés a következő nj tagokat választja 
Hcinricli Dezső, Hiensbcrg Tivadar (Barmen). _____ ___
jós, dr. Leitner Ernő, Remshart Hans (München), dr. Ull- 
mann-Erényi József (Wien). Walder Béla.

x Mobil Bank közgyűlése alaptőkéjének 1.800.000.000 K-ra 
emelését határozta el. Elővétel e hó 22-ig gyakorolható. 
Minden régi részvényre egy uj vehető át 2W0 K ért tcl- 
quel l't’S-as szelvénnyel.

X Magyar Szalámigyár Rt. rendkívül! közgyűlése elha
tározta az alaptőkének a00,000.000 K-ról egymilliárdra eme
lését. Két régi részvényre egy újat adnak 7000 K áron. 
Elővétel e hó 22-ig a vállalat pénztárnál (X, Füzér-utca 
37). az Iparbank Iit.-nál, Deák Fercnc-tér -. A fönmaradó 
uj részvényeket az igazgatóságnak sikerült külföldön, fix 
.kezekben, több évre zároltan elhelyezni. A tőkeemelést 
szükségessé tették a vállalat uj érdekeltségei: Középeuró- 
nai Húsipari Rt., Első Temesvári Szalámi- és Flusárugyár 
Rt. és a Rheínhaflag (Handolsgesellschaft Fleischervor- 
band AG„ Köln) megalapítása, továbbá az Iparbank Rt. 
megalapításánál vállalt érdekeltség, ezenkívül a régebbi 
érdekeltségek: Kuczik utóda Debreceni Magyar Szalámi
gyár Rt.

Üzletátalakitás miatt

18-tól 21-ig 
intézet lát- 
kitenni. A 
meg: Dr. 
Kollár La-

/

A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK ES ÁLLAMI 
ALKALMAZOTTAK TAKARÉKPÉNZTÁRA RT.

BUDAPEST, VII. RAKOCZI-UT 76
Telefon: József 60-40, lőzsef 130-32

ISXti ingatlanforgalmi főosztálya 
föltételek mellett, ház. és blrtokcladását vállalja és 

vételét köztotlti.
Legjobb összeköttetési k n megszállt területen.

BUDAPEST IV, VÁCI-UTCA 11, b, FÉLEMELET

szörmefeabát
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A vételár értékpapírban is zethető!

Az árdrágításért elítéltek 
valamennyien kegyelmet kértek karácsonyra

Akiket az utánpótlási ár leszámításáért ítéltek aS, valószínűleg 
amnesztiát kepnak

(A Reggel tudósítójától.) Már hetekkel 
ezelőtt Ilire terjedt, hogy karácsonyra amnesz
tiát ad a kormány a politkai foglyoknak és a 
kisebb vétségekért elítélteknek, egyes közlé
sek szerint pedig általános amnesztiarcndelet 
kibocsátását 
híradásokra 
szolt, amely 
amnesztiáról 
más elitéltek 
csónykor. A 
nesztia nem is lesz,

sok olyan kegyelmi kérvény kedvező el
intézése remélhető, amelyeket az utóbbi 

időbeu intéztek legfelsőbb helyre.
Nemcsak egyéni kérelmeket, hanem olyan be
adványokat is eljuttattuk az illetékes ténye
zőkhöz, amelyek azonos bűntettben, illetve 

elítéltek számára kérnek ainnesz- 
ilyen beadványt a kereskedelem 

nz Országos Magvar Keres- 
dr. Wal/có Lajos ke- 
és dr. Nagy Emil 
ebben
elítéltek kérnek

tervezik karácsonyra. Ezekre a 
másnap hivatalos cáfolat vála- 
megállapitotta, hogy semmiféle 
nincsen sző, sem a politikai, sem 

nem kapnak kegyelmet, kará- 
Reggel szerint, ha általános am-

... *Z,  ■
vétségben
1 iát. Egy 
érdekképviselete: 
kedelmi Egyesülés intézett 
reskedélni i in in iszterhez 
igazságügyminiszterhez és

az összes árdrágításért 
kegyelmet karácsonyra.

A kereskedelmi érdekeltséget az árdrágitási 
törvény újonnan alkotott végrehajtási utasi-

'■< „Hermea**  Magyar Általános Váltóüzlct Rt. igazgató
sága elhatározta, hogy e hó 28-ki közgyűlésnek 400 K 
(8h%. szemben n múlt üzletévi 17'/j/ó-kal) osztalék kifizeté
sét javasolja. Fölhatalmazást kór az alaptőkének később 
megállapítandó módozatok mellett, esetleg részletekben, 
egymilliárdig leeudő fölemelésére: hogy az összes ul rész
vények a régi részvényeseknek ajánltassanak föl.

X Cbfnoln Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára 
Rt. alaptőkéjét 31 millióról 62 millióra fölemeli. Elővételi 
jog 1:1 arányban 6000 K-ért. az Anglo-Austrian Banknál, 
az Angol-Magyar Banknál cs a Kereskedelmi Banknál e 
hó 21-ig.

X Barótl Szeszfinomltó. Likőr- és Rumgyar Rt. részvé
nyeseinek a Gottschlig Ágoston Rt. részvényekre átvételi 
jogot biztosit. Minden Baróti-részvény után egy' 1924 feb
ruár 28-ig zárolt Gottsc'alig-részvóny vehető át 10.000 K-á< 
árfolyamon. A Gottschlig Ágoston Rt. részvényeinek tőzs
dei lajstromozását még december 1. előtt kérelmezte a 
tőzsdetanácsnál. Átvételi jog e hő 17—24-ig délután 4—7 
óráig a. vállalat pénztáránál. Dohány-utca 98.

X Collín! ezüst- és fémárngyár rt. közgyűlésén Brro- 
Bachruch Lipót vezérigazgató indítványára alaptőkéjét 20*1  
millióra emelte. A részvények a régi részvényeseknek 1:1 
arányban ajánltatnak föl 2500 K-ért. Elővétel e hó 38-ig 
a gyár pénztáránál VIII. Futó-utca 15 és a Strasser és 
Társa bankháznál, Nádor-utca 11.

X Magyar Kelet! Tengerhajózási Rt. rendkívüli közgyti- 
lése elhatározta a részvénytőkének 10 millióról 750 millióra 
emelését. Minden regi részvényre, négy 3000 K névértékű 
uj vehető át 5000 K-ért. Elővétel a Hitelbanknál c hó 
21-ig.

fása indította arra, hogy kegyelmet kérőén as 
árdrágításért elítéltek részére. A végrehajtási 
utasítás ugyanis sokkal enyhébben <5s igen sok 
uj szempontból határozza meg az árdrágítás 
vétségének, illetve bűntettének kritériumát és 
— ami a leglényegesebb — elismeri az után
pótlási ár f ölszámit ásónak jogosságát. Már 
pedig igen sokan vannak az elítéltek között, 
akiket éppen az utánpótlási ár kalkulációba vé
tele következtében marasztalt cl a bíróság 
annak idején. Ezenkívül pedig ugyancsak je
lentős számmal vannak olyanok is, akiknek 
elítélésénél ezek az uj, enyhébb szempontok, 
nem érvényesültek még.

A kereskedelmi miniszter és az igazságügy
miniszter áttanulmányozták a beadványt, majd 
rövidesen megérkezett rá az érdekeltséghez a. 
válasz, amely szerint .

általános igazságpolitikai okokból generális 
amnesztiát neiu ad a kormány az elítéltek 
részére, minden egyes olyan elítéltnek a 
kegyelmi kérvényét azonban, akit az után
pótlási ár fölszáinitása következtében bün
tettek meg, beható megfontolás tárgyává 

teszi az igazságügyminiszter.
l’gy értesülünk, hogy ezeknek az elitélteknek 
minden valószínűség szerint megkegyelmeznek, 
ha különösebb, súlyosabb beszámítás alá nem 
esik az ügyük.

leltározási idő 
alatt

Villamos iSiKttSKÍ: Izzólámpák.
Villamos Csi Járok

(’n? főzök. fűtők.
’«*■  izzó testek.

„ÁLTALÁNOS44
GÁZIZZÓFÉNY ÉS VILLAMOSSÁGI RT.

BudapC't VII. Vörösmurty-ntca 5.
Fióküzlet; József-kürut !4. Telefon; ,1. 16-14, .T. 16-15

KÜLLŐ, LEBLANG és ABT
- BANK. ÉS VÁLTÓÜZLET «—— 

(Renaissancc-palota) Nagymező-utca 22-21 
Telefon: 190-26, 190 -27 éo 75- 87.
Fiókok: llódinczóvaRÚrheiy, János-tér 
6b Orosháza, Táncsics AlibaIj-utca 3.

Tlnleta ’k állandó l<al>eló.s*oknttetézbm>  van a tóéi*.  
ó amimmel, mUiltal t. llgyfelrinkrt a bármikori 
ttivadehotytclről a legpontosabban Iriosithetj fik.

Di*.  GnlnwaUEmil
DanMlxíi9i&

Telefon • 792-27
Postaiak. számla MU7

6- F, Bdlvd.ny-n.tca 13 
fölemelet



Ami az Intim Pistából kimaradt
Mondja, kedves Intim Pista,

I >, a legboldogabb ember ma Budu pesten?

— A legboldogabb ember Budapesten. — 
Beöthy Ind, A „Mézeskalács'' premierjének 
diadalmámorában újból magára talált, a régi, 
zseniális Ilröthurc, aki úgy ugrott talpra a 
Ktrály-SzMihazzal együtt, mint egy gumi
labda. Beöthy saját bevallása szerint a K irály- 
Nziii házban ilyen siker a „János vitéz" óta nem. 
volt. Negyvenszer hinták ki a második fül
vonás után a szereplőket; s a szerzőket és Pe.t- 
ráss Sári és Honthy Hanna a régén Bcüthyt 
is valósággal kiharcolták a publikum 'lé, amely 
lelkesedésében nem ismert határi: hatszor 
hívta ki a. vasfüggöny nyílásához is a szerep
lőket. Amikor a. második föl vonás függönye 
lehullt, az egész zsúfolt színpad mintegy élő- 
képszcrüen megmerevedve föntmaradt a szín
padon, közben, a. munkásoh a színpadra. hord
tak minden virágot, amit a szereplők kaptak, 
agy hogy az óriási virágcsokroktól!, fáktól alig 
látszottak ki a.z erdői:, illetve a szereplők. 
Szirmai, aki. a második fölvonás előtt egy didi, 
vezényelt el a. zenekarban, alig tudott keresz
tülvergődni a nézőtéren, úgy ünnepelték. Elő
adás után bankett volt a, Fészekben, amelyen 
Beírass Sári kivételével mindenki megjelent, 
akinek a „Mézeskalács"-hoz a legkisebb köze 
is roll. A Iosztok között szónoki remek volt 
Beöthy beszéde, aki sugárzott a boldogságtól 
és két kézzel szórta, az (Iismerést a jelenlevő':, 
között. A menü mézeskalácsokra coll, írva, 
óriási, mézeskaiác.sszive.kct kaptak, a szereplők 
!s ajándékba, a szerzőktől, amelyekre, ez volt 
Írva: „Szív küldi szívnek sziveden..."

— Es miért, nem volt ott Pctráss!
— Mert már délben meg volt hűlve egy ki

csit, úgy hogy a premieren is csak az aranyos 
és egyetlen PoHasche.k. Elemér professzor be
avatkozása után vehetett részt. Gyönyörű, ön
feláldozással hazament Irhát, hogy kímélje 
magát. Nem volt ott Hitler íren sept, akinek 
tudvalevőén, álma, vágya volt, hogy Pelráss 
szerepét cl játszhassa, s aki, viszont nagyon 
rosszul érezte magát egész nap a „Mézes
kalács" nagy sikere miatt... mert zeng a vá
ros a darab dicséretétől...

— Óriássi!
— A többi színházak!
— A Fővárosi Operettszinház nehéz napok

nak néz elébe. Fedőik ugyanis nem változtathat 
azon a. szerződésen, amely öl legkésőbb február 
tő-én az Egyesült Államokhoz köti. .S' bár hir
detik, hogy Fedákmd: csze-ágában sincs Ame
rikába menni, menagerje a legerélyesebben ra
gaszkodik (di hoz, hogy Fedők teljesítse kötele
zettségeit, —■ vagy fizesse ki a. kikötött 10.000 
dollár párnáiét. A színház fölkt résére maga 
Blumcnthal vette ál az egyezkedési tárgyaláso
kat a magyar származású, amerikai menager- 
rcl, mert Fcdák azzal hárította el ma gúlái a 
színház szemrehányúsail, hogy ö már augusztus 
óla. rendelkezésre állati, mért nem tartották 
meg hamarább a premiert?

— Még operett?
— Hl aha. Lujza-szinház. balga szűz, ki volna 

más. Somogyi Nusi. Jövő héten lesz a premier. 
A darab mulatságos, a szereplők alig tudnak 
próbálni a sok nevetéstől. Azonban az egész 
darab nem tartja olyan derültségben a színhá
zat. mint az a bájos fiatal művésznője, aki a 
napokban megjeleni egyik hódolójának felesé
génél és köszönetét rebegett neki, hogy az ura 
eddig oly bőkezűen gondoskodott róla, — még 
a besszben is. A feleség biztositolla a fiatal és 
ötletes művésznőt férjének, további jóindulatá
ról is, mire a nagyreményű hölgy megnyu
godva távozott...

X karácsonyi ünnepeket legkellemesebben 

BALATONFÜREDEN 
töltheti el n téli tartózkodásra kitűnően be
rendezett fürdöigazgatósáRi szállodákban.

Teljes ellátás személyenként napi Li.liixi 
koronától fölfelé................... , . .Szobulefoglnlások sürgonyileg a balaton
füredi fürdőigazgatósagnal. 1*  olvilagosi- 
tnst n vilit a központi iroda: Budapest. 
VII. kerülőt, lirzsébet-körut 41. szám. 
Telefon: József 73 - 07 es József 119-3j. ■ 

_____ ——-----------r

—• Haháhu! Az én szemem, mint — a ssass! 
Kitaláljam, vaj' ki ö?

— Ne, ne az istenért... Csak semmi indisz
kréció. Apropos indiszkréció. Elmondom magá
nak. kedves Bendeguz-Balambér, dicső őse. az 
Intimeknek, hogy mely hartz dul-ful a Bel
város i Színhózban.

— Halljuk, halljuk!
— A Belvárosi Szín házba az Unió kancel

lárja, Lázár Ödön uram (vivátf) vizsgálóbiztost 
küldött ki. mert Csortos Gyula, aki, jogosan 
tartja magát egy fejjel magasabbnak, az újon
nan föltűnt színművészeknél, megtagadta a 
színpadi, engedelmességet, mondván, hogy: 
„műkedvelőkkel nem játszik?'. Ebből a kijelen
tésből olyan kalamajka támadt, hogy annak 
csak a színház primadonnája, Titkos Hona a. 
megmondhatója, aki meg is mondta Csortosnak 
is, hogy akkor menjen vissza oda, ahonnét jött, 
nem hívta senki, a műkedvelők közé. De közben 
csal: úgy „en passant", az angyali Németh Ju
liskával is vitáztál:, s hogy teljes legyen a föl
fordulás, Bársony, aki viszont főrendezőnek és 
színésznek. is kitűnő, emelkedett hangú szó
harcba. bocsátkozott a fantasztikus tehetségű 
Habossal, aki nem hagyta magái. Két nap óta 
szünetelnek a próbál: a Belvárosiban, siratja 
Fiydeau ur, — ő irta a darabot.

— óriássi ...
— Viszont kizárólag Bolti Klári irta, azt a. 

kis dalt, amelyet „A nagy bariton"-ban zongo
rázik és énekel. Operaház: Szombaton „Diana" 
cirnü dalmű, „Aphrodité" című ballet. Szerzők: 
7,ádor Jenő, Mohácsi Jenő, Hcntschell Károly. 
Magyar Színház: Szenes Béla: „Holdvilág". A 
holdat jálsza Csortos, a világot Péc.hy Blanka, 
Bcmaissancc: B. Fekete László: „A két Mihályí- 
lány". Vígszínház: Szomory Dezső.

— Esemény?
— Készül az idei színészből. Az Operaházban 

tart iák még, két- és ötmillióba kerülnek a pá
holyok. Három zenekar fog játszani, egy 
katona zenekar, egy cigányzenekar és egy jazz- 
btmd. Primadonnáterseny a színpadon és a 
nézőtéren; uralkodó szín: vörös-fekete. Csak 
vörös vagy fekete estélyi ruhában lehet meg
jelenni a hölgyeknek...

— Pletyka?
— Van egy jó súlyos. A bárónő barátnői kör

ben. kártyázott — és vesztett. Kereken 260 mil
liót. Azonban nem készpénzben játszott, hanem 
zsetonokkal. Lengyel ezermárkásokkal, ame
lyekről kijelentette, hogy egyenként 100.000 ko
rona értéket képviselnek. Lengyelország, álmod
tad volna ezt valaha? Másnap azonban, amikor 
a zsetonok beváltására került a sor, a- szép 
bárónő meglcpetésszereüv egyezséget ajánlott. 
Tíz százalékot. Vagyis 26 milliót. Ami testvérek 
között sem sok, hál mén — barátnők között. 
A hülyítek. mosolyoglak és elfogadták az egyez
ségei. Egy kivételével. Ez (Hz egy, ismert pesti 
szép asszony, kedves, burzsikóz modorú. Ez 
ragaszkodott az egészhez. Ennek azonban a 
bárónő súgott valamit. A közelállók csal: un nyit 
értettek belőle, hogy Siófok. Amire o is el
fogadta az egyezséget. he azonnal. En. tudom, 
hogy a bárónő mit súgót! a fülébe a szép hölgy
nek. Kijelentem, hogy a hölgy ír t vébe — en is 
elfogadtam volna... Nincs tovább.

• Jadlowlcer Ilermann, n világhírű berlini kamíiraonokes
n budapesti közönség rég’ kedvence. szci.lin ..(!:»vmen’( 
ben, pénteken a ..Zsidóm'!" l«--i>. i1- <t>-n a . Ha lazzól."-
ban vendégszerojiel a Városi >'inímzhan. A „1 ■’jnz.znk - 
kai egy ólén >i ..llasis“-t i.im'ltii. <:ky Pipivel e<
<ir. Puliink) ViM.;rrnl. Vn--rw.> délután „Jancsi •> 
Juliska" és a ..Törpe gránátos" kerül szilire.

* ..MézcskHiáes." Ernőd Tnnii-- Sziruuii Alhe’-t dal-
jiilékíi. il „Méz<-rl:nlá<-->“. a t/oO’bat • bein uh In k 'sin-
ségv elölt rendkívül mely l-enM.m.-is' k--lf 1. és min-’ i> ,:<-l 
arra mutat. bo-ry nemcsak a K ;ráiy színház. hanem a 
magyar színpadi irodalom s a-mj.'ini i i'.ml i-- jc’fintús 
mnvéwzi esiuiény leli. A darr'» ob.-iil > ■ it :i hél inind m 
estéjén me.-rijinélIi n színház Vasi-imn <1. Intim Bakonyi- 
Kacsok „János vitéz" elmii dnljátéka kerül szilire, :j óm
kor, ni -rséke.lt helyúrnkkal.

*r* „Nem csalom me< az uramat." hcniutntójn. Szérián, 
n hó 19-én, mutatja lm a T’elváro.i Színház i.i-m-gis i’ey. 
tloau ..Nem csalom mcir nz. iirnnml" -cintii vinJátekat 
Holtai Jenő fordilásábnn, a szinház Icirk>v.ilóbb miivé ei- 
nek: Mérnél Juliskának, Ti'koR lion.áimk, Tóth lhiskenek. 
('soríosnak. Z. Molmirnuk, Habosnak iolh-pievi-l. X i;t-ka 
szelleii '-SM'-g-u vígjátékot csiitörlökön, r rit.-k.-n < . . Jóvíí 
vasArnnp este megisim llik. llótfftn a , bredise‘-t,
keiden ,.A jégcsnp" o(. szotnb; Ion nag" h.u iton"-l
játszok. Vasárnap délután a ,,Kék'z:il:áll ny lik fele
sége" van műsoron. .3 ómkor, mérsékelt ■)■. kai.

...... . S z ö 11 ü» s «i 6 z s i
vendi'-gfollépéso a l*estl  Kabaréban!

Yvette Quilbert
. A Moutínarfre költészete. A rabárét. ’A! 
A nagy Züllöttek: Touloiise-Lauírév, Korain.

Salis. .. Egy egész, pokolian zseniális és ma 
(íuilbcrt. Sziin- 
furcsa. és forró 
liz-hu^z őszien< 
belőle. Akkor: 
(a németek ifi

már csak

csúcspont: Yvette 
ilyen egyéni izii, 
tovább: legföljebb 
mesterség, élnek

kabaré, esetleg kabarét/ 
mily jogon?) Mn már egy elsiilyedt, 

fis múzsája még él, ismét itt van

Yvette . .
t.'hanson.
Hodolphe 
már elsiilyedt világ. A 
bólum és géniusz. Az 
kultúra nem is Iarthat 
deig. Aztán
Montmurtrc, ma: 
ják igy, ki tudja: 
megkövesedett világ, 
nálunk és táncol és énekel és konferál, isteni gamine. Az 
öregsége — pardon. Madame! — megható, a fiatalsága 
csodálatos. Érthetetlen. Talán nem is volt világháború. 
Talán a régi békebeli Pesten vagyunk és imádjnk 
Yvettet. Érzi ezt ő is: hogy világok vannak közbiiJ, mélyi 
mély szakadékok: azzal kezdi az. estét, hogy remegett éri 
tünk a háború alatt és most, boldog, hogy itt van. Érzi, 
hogy ki kell ejtenie ezt a szót: háború.

Kiojtcfíe, és a varázs megoldódott. Kézen fogott és vitt 
a régi utakon, az emlékek utján. Pedig most szemmel-, 
láthatóan mást akart produkálni. Egyszóval talán azt 
mondhatnék: színházat. Megható és artisztikus 
est minden pillanata, áhiíatos érzékkel tudta 
tatni a dali, vagyis, ami nem egészen ugyanaz: 
són magját, erjedését, mélyen 
ködében (milyen szftbadszájuak, 
azok a középkori knr/.istnk!) .. 
nynltó nyolc párisi lány is elmés

Szóval több volt tulnjdonképeu, 
megszoktunk. És mégis, bizonyos 
A Siln.nad több, de Yvettc-nok i 
igazabb, gyökeresebb talaj, 
mert függöny nem különíti 
mert, a díva láthatóan más 
és dtstiliiiilja produkcióját.

volt az 
érzékkel tudta megmu-. 

egészen ugyanaz: a ehan- 
bent a középkor misztikus 

„pikánsak" is voltak 
A kórus, a segédletet 

; és eleven arabeszk . .. 
, mint amit Yvette-töl 

1 ckint etben: kevesebb, 
a ctoboffö lalán mégis 

Nem azért mert kisebb és 
el a nézőtértől. Hanem azért, 
törvényeit érzi a színpadnak 

Mozog, jár-kel, játszik. A 
régi Yvette, megállt a dobogón és csak az arca, a szeme, 
o hangja játszott. Csak... Tragédiákat, komédiákat, 
egész világokat . . . Maraxlóktalanul.

Talán azt is fájlaltuk, hogy a. régi nagy chansonok, il 
felejthetetlenek közül csak kettöt-búrmat énekelt. A kő-, 
zönség kérte, követelte őket. Megígérte, hogy a hétfői, 
második műsorban ezeken lesz a hangsúly. A chanson, 
egész történelménél nekünk többet jelent egyetb-n feje 
zet: Yvette Ouilberl. Hárilos Artúr.

55.000
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Emil Jannings 
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Kökény Ilona, Sólyom Janka, Gombasaöghy 
Ella, Pethes, Pap János, Nagy Mária, 

Holtai stb.
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Ma Bolt és Stelnhardt fölléptével „VINKOSTÁBSAK- ás 
„VILLA. ADOLFY". Koideto 8 árakor
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A „Mézeskalács^ spontán emléke 
a magyar „névtelen katonádnak

Király Színház gorlicei áttörése —
Cí Reggel tudósítójától.) A Király-Színházat 

hosszú ideig üldözte a balszerencse. Érthetetlen 
kudarcok, kínos félsikerek borították a kedvet
lenség és unalom homályába ezt a tradíciókban 
és sikerekben oly gazdag múltú színházat és 
valóban azt hitte mindenki, hogy a Király-Szín
házon csak az segíthet, ha földig lerombolják 
s vadonatújon újból fölépítik. Ez igy volt, szom
bat estig. Ez este azonban a színház bemutatott 
egy uj darabot. Hónapok óta készült reá. ide
geiben a krízis negyvenfokos lázával, elszántan 
és összeszoritott fogakkal, hogy megmentse a 
rongyos zászló becsületét, amely évtizedekig 
tisztán és épen lobogott a színház homlokán. 
Mint a csatadöntés pillanatában: mindenki 
beállott a harcvonalba, ide dobták be az áldo
zatkészség, tudás és tehetség utolsó tartalékait, 
is s a csapatok fölött maga, a. „vezér" parancs
nokolt, aki ezzel a felelősséget is: a győzelem 
diádéi 't vagy a bukás kétségbeesését is nyíltan 
•vállalta.

És a Király-Színház megnyerte a nagy ütkö
zetet. Megnyerte úgy, hogy nem követte szol
gai módon, kényszerűségből a rivális színház 
taktikai módszerét, nem leste el harcmodorát, 
nem használta föl eszközeit, hanem híven sa
ját nemes emlékeihez, a könnyebb és több pénz 
fölényével sem törődve, a régi, vértezetben — de. 
régi erejének és tehetségének teljében is — 
vette föl a nehéz küzdelmet, mit tagadjuk: az 
utolsót, a döntőt.

A kép: mikor a vezér ugrik a csapata, élére, 
hogy kiverckedje a sikert, magában véve is 
szimpatikus. Különben is, egy tehetséges em
ber minden posejóban kedves. Szombat este 
óta a Király-Színház és vezére, Beöthy László 
újból bírja a közönség mély és őszinte szere- 
tétét.

A „Mézeskalács**  egyszerű kis magyar mese. 
A bujdosó katona mézeskalácsszivet vesz a 
kedvesének a vásáron; rá van írva, hogy: szív 
küldi szívnek szívesen... A királynő katonái 
azonban elfogják a bujdosó katonát és elviszik 
a nagy királyi burgba, ahol a királynő marasz
talja a legényt: személyes szolgálatra. A buj
dosó katona azonban nem akar maradni. „Van 
már nékem kedvesem, jegyesem" énekli. És 
amikor erőszakkal ott akarják tartani, — meg
szökik. A királynő kiadja a. parancsot:

— Hozzátok vissza! Élve vagy — halva!
És visszahozzák, halva. Átlőtt szívvel fekszik 

a nagy királyi burg lépcsőin, fönt, magasan, 
arany hordágyon, ezüstös mesebeli szűrrel le
takarva, körülötte a megriadt udvari nép és 
mögötte a messzi magyar horizont, a. legszebb 
ívá.nyí Grünwald-tájkép — és ahogy itt fekszik, 
önkéntelenül a külföldi, illusztrált lapok képeit 
látom, az ö névtelen katonájuk tombeau- 
jóval, körülötte fekete cilinderek és fényes 
uniformisok s fönt a katafalkon sisakos kato
nák és lobogó gyertyák őrsége között alszik a 
francia, az angol, az olasz katona — az isme
retlen nemzeti halott. És előáll Buhu, a. mesék 
udvari bolondja, mintha szégyenével és gyalá
zatával a megcsufolt magyar nemzet, szimbó
luma volna, aki azért, öltözött, bohóc ruhába, 
mert szégyenlcné, ha sajnálkoznának rajta s 
lisztes orcával és égő szemekkel halotti beszédet 
mond a katona, fölött:

— ...nézzétek, bemutatom nektek a fekvő 
katonát. Poros a lába, mert álmában otthon

jár. Most fekszik... belépett, a fekvő regi
mentbe.

És a. lisztes orcán nedves barázdákat szánt 
a könny...

Talán azért van ez igy, mert a. költő nem is 
ezt akarta, mondani; Ez, ez a szimbólum, ma
gától született, a darabon Iciviil és a darab 
fölött, úgy ahogy a mese születik. De itt van 
és érzi mindenki. Méllóságos, nagy, hivatalos 
ünnepség helyett egyszerű színdarab. A ma
gyar névtelen katona könnyes, szerelmes emlé
kezete ...

...Aztán megjön, a. kis parasztleány és rá
teszi a mézeskalács szivet, amit „szív küldött 
szívnek szívesen" a katona átlőtt szivére. És a 
katona fölébred tőle.

Ez az egész. Szívből jön, mint a sóhaj. Szelíd 
mese. De költő irta, szívvel, szívesen. Ernőd 
Tamás. A muzsikája nádi szellő zúgása, harang 
kondulása, rigó fütyülése. Gazdag, szép és — 
magyar. Szirmai Albert irta.

Egyed Zoltán.

• Keleti Lilly sikere TJécsben. (lh'-cnl>fii jelentik .1 Reg
gelnek.) Vasárnap este a Simphonic Orehestcrrel zenekari 
hangversenyt adott Béesbeu Keleti Lili// magyar zongora
művésznő. XiliUK professzor dirigált a hangversenyen. 
Keleti Lilg Llstl e-dur koncertjét játszotta őszinte si
kerrel. A nagyszámban összegyűlt előkelő közönség hosz- 
szasan ünnepelte a fiatal magyar művésznői. Keleti Lilly 
hétfőn este újabb hangversenyt mi Becsben.

• Oriftinel estélyi ruha Berkovitsnál.
• A Fővárosi Opercttszlnbázbnn a „Pompadour**  ezen a 

héten elérkezik első jnbiivit-múimz, a 25-lk előadáshoz. 
Minden este és vasárnap délután (rendes helynrakknl) 
adják Fali Leó v-i .ghir i operettjét. .Jövő hétfőn délután, 
mérs'kelt bah árakkal, ,,A bórám grácia*'  kerül előadásra.

• A ..Pompadour" jegyeit bélfőtől kezdve már az egész 
karácsonyi hétre, december 31-ig árusítják a Fővárosi 
Operettszinház pénztárai. Torlódás kikerülése végett külön 
pénztár árusítja a délutáni előadások jegyeit.

• A ..Menyasszonyháboru" fényes sikere arra indította 
a Városi Színház igazgatóságát, hogy Sas Ede ás Szabados 
Béla mulattató mcséjii és (lompás zenéjü daljátékét, .Jad- 
lowkor operaestéin kívül, a hét Összes estéin is műsorra 
tűzze. Kedden, csütörtökön, vasárnap As karácsony első 
napján kerül színre a „Menyasszonyháboru", a bemutató 
ismert, elsőrangú szereposztásával.

* A Vígszínház heti műsorát is a szezon legkedveltebb 
szí min rabjai töltik be. ,..\ király" melleit két esi (kedd és 
ezombat) jut „Az orvos dilemmája-mik, c: ütii.tök este, 
pedig az ,,Jvam>v“-ot játszók, amely vasárnap -1 lnt/m is 
szinrekerül. C-iitörtök délután mulatják b- a ..lliibelw 
Balázs"-!. az. uj karácsonyi látványosságot, amelyet szom
baton délután és hétfőn délelőtt '--11 órakor megismételnek.

* Darvas Lili ,.A vörös malom".Imii.) Molnár Ferenc, 
ritka cikerii rzinjátéka, „A vörös malom", ízen a li-'t'-u is 
teljesen betölti a .Magyar Színház, műsorát. A mii ró-.. i.p 
ben, Mimii szerepében minden alkalommal Darvas l.iíi lép 
J'öl, aki Somjaival együtt, a szinj.il -k vasárnap délután 
tartandó előadásán is föllép.

’ Legjobban mulat a közönség ..A rózsulány" előadásain, 
amelyre esténként a l'.'gelőkelőlib közön .-g megtölti .1 
Bioim. Lujza-Színház nézőterét. \ a-árnnp délután a ,->z. p- 
a-i-zony kocsisa"! ismétlik, 3 órakor, m-'-rséki It bel-.. 
áruk kai.

j Jstván rt. üzleteiben december 15-től 

a Karácsonyi és 
újévi ünnepeK alatt

Igen nagy raktár következtében nagyobb \'telnél 

árengedmény! j i i imm >mi taa ■■ ■■ ■■BMaraanvrvn mumiiw.! k
Palugyay. püspöki pecsenye- és aszubo- 
roknál, Szimon. Zwack, Geszler, Braun, 

■ Hobé és Baróti likőröknél és konyakok
nál, borsó-, bab-, spárgakonzorveknél, 

íryüniölcfibefőtteknél és .jameknél. 

J ^z^ses ajándéKKosarak j
V, Fürdő-utca 12 VI, Bajza-ulca 16
V, Vilmos császár-uf fii) Vili, Bákóczi-ut 19

Minden
ember tudja, hogy a legjobb fájdalomcsillapító fris
sítő, idegerősitő és izom fejlesztő szer: valóságos 

első segítség a 

háznál
a Diana sóslmrszesz. mely ugy kiilsőlog bodörzsö- 
lésre, mint belsőleg kockacukorra cseppentve, azon

nali könnyebbiilést okoz. .Mindenki 

legyen
meggyőződve ártól, hogy csak akkor ér el igazi 
sikert, ha visszautasítja az. olcsóbb utánzatokat és 

ragaszkodik a

DIANA
névben, mely biztosítéka a leghatásosabb és lég 

értékesobi) anyagok összetételének.

1 kis palack ára...................1.30 ® korona
1 közép palack ára...........3.70 ® korona
1 nagy palack ára...........7.40 ® korona

Jelenlegi szorzószám: 3700

VII,

PESTI KABARÉ
Erzsébot-körnt 49. szám. Igazgat . t'Jváry Ferenc

Ma, hétfőn

Medgyaszay Vilma
foucscaföilépte K '

Szellemileg és lestileü kiméi ültöknek 
friss erőt, jó idegeket biztost az Ovoninl- 
t i no.

WATSON
a villa m o s csoda,

LÁ P P és 11 A B E L
a nagyszerű kémikusok, 

VAN DE VELDE 
a szenzációs eigrtnycsoport,

SILWOSCO
az anatómiai rejtély

ROYAL-ORFEUM 
<1 e c c m bori in ü s o r á mik v i 1 á g- 

szenzációi!
Előadás kezdető 1 jH, vége 11 óra előtt

A,I

köhögés 
eBB&n

Szent István 
győgvmsíiáta 

cukorkát, 
merte tiszta malátakivonatból készült kiváló nyálka- 
oldószer lehetetlenné feszi a gégehurutot és höhö- 

gést. Kapható minden jobb üzletben.

A HtTJHKBlI A

Bt II 7. A W Ó U. A iK Ci S iji J M Ü_S O Rjl t

r.

Regényes hiit'ii-l fél vonásban. 
A főszerepben: t’onstance Jllrney.

A SZERELEM ISKOLÁJA

::

Sláger- ig.iút k föl vonásban.
A főszerepekben: Wallncc Kőid és Lia Léc.

Előadások 5, 7 és 9 órakor.

• •

a legszebb Iiarácsonyi ajúndéK

• •

• •

>i j'fi-'-z köriiti színpad gyermeltc:ffn«l»>S7»lt decem
ber 22-é-n, szombaton déliitau '.-l órakor, 23-áii, xasár- 
nap délelőtt ’-Jl órakor, 25-en, kedden <2(i-án, szer
dán (karácsonykor) délelőtt l-jll orakoi mérsékeli 
liejv árak mellett. TerOz-körul Ki. Telefon 65-51

• •
• •

X

December hui 18-án, Bcedden

PREMIER
A PESTI KABARÉBAN

szinj.il
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Zárt tárgyalás
a.® Ulaim-féle biinpörbeni

.A vádlottak sürgetik a ftf tárgyalást
bij’ heti szamábun közölte .*/  Heggel, hogy 

yi’ I í in-féle pue.esügyhon tlr. Aféstncr Tivadar 
hír. iig}<*■'•  ’/> eíkéezi telte. a vádiratot, és a btin- 
pöniek mind a bárom let a rí ózAa fásban levő tor- 
hclljet. i Iáin í < renC'l, Bobtila Tituszt és ÍJS'C- 
in,‘Ve Bélát lúzadusra való .-/övét kezés bűntet
tével vádolta meg. \ terjedelmei \ádir;it sok
szorosítása mo>l folyik, ugy hogy a log.közo- 
1,1 ói napokban, de legkésőbb mar szerdán. lii- 
kezbe.sitik ji vádiratot I Ja inék nak. Bobula 
Titusz es Szemem Béli) védői Hellet)randi já
rás <1'". ' s /.iinmermunn Lajos dr. ülryvédek ki
je] -illették cl Hegyei munkatársa előtt, hogy,

sürgetni akarják
a fötárgyal’is llltizcsél. toppén ezért az ügyész- 
:i'l vádirata ellett nem adnak l/e kifogásoltál. 
imhogv a. vádltináes elé kerüljön az, ügy külön 
lárgyalás végett. Mihelyt ki kézbesítik a vádiril- 
t- ‘ rögtön beadványt intéznek a vizsgálóbiró- 
I i akivé! közölni lógják, hogy lemondanál, n 

jogúról és kérik az ügynek siidgös, 
soron ki r id' c: egészen közeli tárgyalási hatór- 
napr'1 való kitűzéséi, l’lain Ferencnek. amint 
i-; lerotes. ez.idő -zeririt’ nincs védőügyvédje, 
maga inti zi a védelmi munkálatokat a. fogház 
hói. Sógora és ügyvédtársa, Károlyi József 
dr. az-oiiban szinten agy nyilatkozott előliünk, 
hogy (fiain /x a tárgyalás mihamarabb való 
m' (Jártáséi kívánja, lehal ö sem ad be az 
'■<tyés? ■'<'ád írnia. elleti kifogásokat. Érdeklőd 
úíA i bi’iii"íöiörvónyszék elnökségénél, hogy 
i'.\en körülmények között mikorra várható) aZ 
i lain bünpör főtárgya lúsa. \ büntetőt örvény
szók elnöke azonban érdemleges nyilatkozatot 
nrtij jeheieit. i íert. hiszen a biinpör aktái ma 
még nimsenek a törvényszék (‘lőtt, de kijelen- 
1 ’íe. hogy az, riain-figyet mindenképcu

a puecsügyof zárt ajtók mögött tárgyalja 
majd a hüiitefőhiróság.

I;Iáin. Ferencnek a bűnvádi eljárás folyamán 
előterjesztett védekezése, de különösen a fog
ságban szerkesztett beadványai azt mutatják. 
','pg.V ,vla’n.f' főtárgyaiásón védelmi' érdekében 
külpolitikai kérdésekéi kíván feszegetni, Ezek 
a külpolitikai vonatkozású kérdések pedig 
olyan természetűek. amelyek nem valók a 
nyilvánosság ele. A vádlottaknak viszont teljes 
joguk van a l'őlárgj aláson, hogy az ügyre vo
nalközéi védelmüket, szabadon, részletesen elő
terjeszthessék és éppen ezért a vádhatóság lesz 
az. amelyik mindjárt n, i’őtárgyalás elején ///- 
ddt'ányozni fogja a zári tárgyalás elrendelését. 
’l ernieszrtes. hog-y az, Ítélő birósáff sz,u\ erén 
joga, hogy helyt ad-e az, ügyészség ezen indít
ványának s ha. igen, milyen terjedelemben? 
Aiódjn vau a. bíróságnak ugyanis arra, hogy az, 
ügy bizonyos részleteire vonatkozóan rendelje 
el a zárt tárgyalást, inig egyiMi részeire nyilvá
nos lőlárgválást, tartson. Arról még- nem tör
lőm semmiféle döntés, hogy a büntetőtörvény- 
széken ki fogja tárgyalni l’lainók bünpörét s áz. 
irai<\lian ^om intézkedtek még. hogy janttár hó
nap melyik napjára tűzik ki a fötárgyalá.st.

kntafaikot. is valóságos pálma- és délszaki A'i- 
rágerdő veszi körül. Kicsiny zsámolyon kot 
karcsú gyerí\atui-ió. Közöl lük ezüst feszület, 
A zsámolytól balra. CasligHoni CamiHó hatal
mas pálma koszorúja, jobbra pedig ;iz olasz
magyar kantora babérkoszorúja fekszik. Az, 
amforák tövéiben hevernek Ttirr Stefánia, 
Bárezy Islrún és családja. liignateUi herceg, tr. 
bndapesti, olasz kolónia, a fasclo budapesti szer
vezete, a Telt'Ici-család, di Süni s ('zttkor (labor 
Örökzöl(I koszorui.

Ma, délben l’ass József helyettes miniszter
elnök i.s megjelent az olasz követségen és a kav 
binet részvétéi tolmácsolta Vinci gróf elöli, a, 
magyar nemzet őszinte jódmrátja. (’astigneto 
herceg elhunytu fölött. Estefelé újra magas lá
togatót. jeleztek. Pontban, ti órakor csukott 
autói állott meg a palota elölt. Horthy Miklós 
ko-mányzó) érkezett feleségével és Jiíagashááy 
szárnysegéddel. \ inéi gróf ów Talamo követség! 
titkár fogadták. A követség lögadótermébe ve
zették őket, ahol kifejezésre juttatták a magyar 
nemzet részvétét. Néhány percnyi ottartózko- 
dás után Vinci gróf fölvezehtc a kormányzót és 
feleségét a koporsóhoz,

Holnap délelőtt. II órakor szentelik be a ha- 
loítíit. A misét nem Schioppa nuncíus fogja ce
lebrálni. hanem a magyar püspöki kar egyik 
tagja. Mindenki ott lesz, .- kinek valaha valami
lyen dolga akadt a legkedvesebb diplomatával. 
Délután ű órakor indul a Déli, vasúiról a gyors
vonat, amely Olaszországba viszi a halott her
ceget. Felesége és két kis leánya, kísérik, akik
kel csak di Süni, a család egyik joluii-álja megy 
Nápolyba, ahol családi sírboltba 'helyezik majd 
örök nyugalomra Castagiieto di Caracciolo 
herceget.

so rönk ívül tlizik ki Főtárgyalásra.
Má de i gészen illetékes helyréi olyan érte

sülést szereziiink egyébkent, az, t'laln-iigy fő
tárgya Pisára nézve, amelyből arra lehet követ
keztetni, hogy

M
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a karácsonyi vásár keretében és 
gyárS árak 

3>V e t. $ kSnérCTeffiiKtgySr

Castagneto herceg ravatalánál
A kormáwyzé

(./ Heggel Indósllétjálól.) Az, olasz követség 
Lszterházy-nfcai palotájában halotti csönd. 
Mindenki lábujjhegyen jár. még az. Éntreprise 
emberei is. akik a palota földszinti nag.v 
csarnokában v rava'all előkészítik. A hatalmas 
tölgyfaajtó előtt ‘‘gyík automobil a másik után, 
togyik miién gróf Bethlen Istvánná, a minisz
terelnök felesége érkezik András fiával. Beír
ják nevüket a. condoleálók névjegyzékébe és 
eltávoznak. Délelolt folyamán az, angol és 
spanyol követ, a kisántánl-államok diplomatái, 
a Budapesten időző olasz, előkelőségek és a 
magyar közélet számos kitünősé.ge jelent, meg 
rtnei gróf követség] tanácsos, a követ sóig ideig
lenes vezetője előtt, hogy kifejezzék részvétüket.

A herceg a palota, első emoletének lépcsőházi 
termében fekszik. A terem előtt két, tábori ru
hás karabinieri áll V'igyázzl-állásbau. A herce
gei őrzik, akinek kedves arcán nem mosolyog 
többé a jókedv derűje. Felesége összetörtön, 
csöndesen zokog két. kis leányával. Délután 4 
óra tájban fölhozzák a díszes, nehéz, érekopor- 
sóf a halott, szobájába. Ekkorra inár átöltöz,tet
ték Caafogneto hei’eéget. Nem diplomáin uni
formisába. Smohing és fehér mellény. Igy fek
tetik a koporsóba, Az, Entrepri.-,e emb“rt*i  seré
nyen, halkan kopácsolnak. Néhány perc és a 
kedves herceg alakja nem Iái Imié) többé. A le
ólmozott koporsó holnap reggelig a hercegi lak
osztályban marad. A nagy csarnokba, ahol az 
elmúlt télen vakító fényben, káprázatosán gyö
nyörű sóin kat tartott a. herceg, komor félho
mály. \ hát térher, huszonnégy kandeláber 
ezüstje fehérük, tos a. katafalk feketén, sötéten 
mered elő a gyerfyatartók sokaságából. A kala- 
fnlktól halra egyszerű kis oltár, amelynél a hol
napi heszeníeléskor misei mondanak. A csar
nok szélein ollif'lyezett. gyönyörű amforák mel
lett hatalmas pálma, babérkoszorúk. Magát, a

r ! Zi4< S»2

/itrcfli/ Moiifll I ilmosut s.iil Mttttill .íohuttnu 
gyásztól megtört, ,-zivvel i<!-uli ugv a magit, Qfi 
•nini gvermi kei a rokonság m ..Jiea, lu>g\ Ha
forrón szereteti, tel ejt hete,) len férje, a legjrtsa-. |H 
gosnbb npn, após, jiíigyapa és rokon:

Kan«9i V§Sm©s isr 2
koz,, > i-o!p! b< ii löltötl; noiiK-.-. « li li-n.-k <!)., bol 
iloy liiiz.i.’sstiir-nak .‘>3. • xt-bci, rlhiniyL

Prúgii tinlotlunknt f. <;vi ili'venibcr hó, 1< i'mi. 
dólután 3 órakm n ra Koske reszt uri iaiaelita 
teinefőb.m tielye-zztit; örök, nyugalomén.

I\ocl: Káról nt’'' szül. Jl'tsdi Olfju. l-'dner 
Prvrii.»'< szili, \froull lirrja g-vcrniekdi. ltod’ 
Káról}/. l'ehoT il úrik ' jjci. Itoch (lyiirn>i, 
Urtfjtbt i'- p.tlilli, I ’ l.nrr 1‘uJ <•-, /,tli un okái.
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PÁRISI-FTCA 1. (VÁCT-UTCA SAROK)

ma
í 1*3

38—88c 33 3«
1 u 39- 34
c 46-55
J- 39—46> c

■ 42—52
2-4

ere-

liálóíng príma, kompi. 
Zeíiringek It'O.üOll mintában 
Francia french-ingek ..... 
tjelynies rayeingek...............
Frakk ingek príma minőség 
Kczeíős szmokinging ..... 
Puha gallérok ...................   .
Selyemingek minden színben.

döfi gyári árban
N<i ing vágj nadrág 
Női hátóing, príma .
Níii hatiszt azhuros és esi okén garnitúrák 

gyári nagybani árban december 24-ig
X karácsonyi számban közöljük, 

hog.v melyik napon vásárolt árok össím* 
gél, fizetjük vissza

F c h o r n e ni ü v a r r á a hozott 
a n y a g b ó 1 i «. ))

Mii fi® f
r

A ruhák belét ti Síkul házhoz szúllilatnnk. Braun
Elemér, Károl.v-körut 13. félem. Telefon J. J15 20

..__ - .-MÚZEUM-KORÚT 33.
''--■rA MÖZF-UMMAl SZEMBEN?

(itmr*»lín 1 pii cipK \ alódi bagó
ria, kiváló) minőség.................. lfi7.OOO Fi

ÍCsfMyf- ós IrtKvcinökUIiinlvgvNségek: 
Lakk kivágott mii ............... « . > 108.000 K
Lakk (livatpántoN női ....... 114.000 K 
Nagy karácsonyi vasár 

női-, íárJI- és ityiirmvkhttrfNoyákbim.
I. e m « A I I It o H árak!

me'T’fiezclörfS’tt

MIRE JÓK A
r;>

d

tó- í«

S z b ym e a Ibiá t© k
Leámy-, és

Fíu-, leányka- és bakfisruhák
Táncruhfik

JáSszóruilhiák

Baby-irufo&k,
Gyermekffehérnemüek 

BakffiskaEap^k 
Köttttt- és mackó-garnsturák 

a legfinomabb kivitelben

VIZEK?
Az előkelő hölgyközönség kedvenc 

licvásárlási forrása!

1, A ,,MIRAfck glaubersós gyógyvíz
2, A „MIRA ‘ keseriiviz

Elhízottak, gyomor- és bélbelgek, 
m á ,1-. c p e k ö-, cukorbajosok és 
székrekedésben szenvedők kérdez
zék meg orvosukat

3, A „Báby‘‘ gyermek-keserüviz
az egyetlen kellemes Izii és biztos 
hatású gyermek-hashajtó!

Központi iroda:
Budapest, V, Ilobi-utca 1. Telefon 147 03 
Vezérk ép viselő:
Pátria rt., TX. Moatcr-u. á.’l. Telefon: J. f»-34
Főraktár:
Fdeskuly L., V. Erzsébet-tér 8.Telefon P)-32

Alkalma tmlorvétel!
Karácsonyig 2iWo-kal olcsóbban a napi árnál
hóüák — efrfttíflöX — uriszobák

Peirtfosncff
Andrássy-ni 52. hz.. (bojárat az. Eötvös-ti Icából)

szén- és tmhsinagyheyeskedö g (|) 

® V, Kálvnán-uüea'jZI(Tcle.f. fti-so) ® 
® szállít legjobb belföldi vs fa porosz szenet, ® 
M) kokszot, és kovácsszénát a mindenkori haló- n) 
I® sági árakon, vagon- és fuvarraltományok- /a 

bán. ipari, mezőgazdasági üzemeli és ház- t 
S) tarlósok részére. ■ Kérjen ajánlatot, ft]
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Királyi kézirattal 
tavaszig elnapolták az olasz kamarát

Hó ma, december 16.
(A Heggel t ud ős Hójának távirata.) A parla

ment föloszlatásának tervét mindenütt helyes
lik. Politikai körök véleménye szerint erre 
nemzetközi szempontból már azért is szükség 
van, hogy «? uj olasz kamara nagyobb tekin
téllyel és súllyal léphessen föl a francia és an
gol parlamenttel szemben.

A király már aláírta az ülésszak berekesz
tésére vonatkozó dekrétumot, amely a ka

mara működését tavaszig elnapolja.
Ezen idő alatt Mussolini minden ellenőrzés 

nélkül fog kormányozni és a képviselőválasz
tásokat akarja előkészíteni. A szocialisták mai 
párthatározatuk szerint passzivitásban marad
nak és nem állítanak jelölteket.

találom azt, hogy Vass Józsefnek, aki a. mi
niszterelnököt helyettesit!. ilyen kevés a moz
gási szabadsága, hogy még ezt a kormánynyi
latkozatot sem garantálhatja, de. furcsának, 
tartom azt. is, hogy arra, hivatkoznak, hogy 
Bethlen miniszterelnök távol van; ugy tudom, 
ma már van távírda és telefon és igy a mi
niszter elnökhelyettes rövid, órák, leforgása alatt, 
érintkezésbe léphet, a Parisban levő miniszter
elnökkel, ha igazán és őszintén el akarják ke
rülni az ex-lexet.

Hajdú Sándornak,
a szokölt bécsi bankárnak, semmi nyoma

Becs, december 16.
(A fíegyel tudősitójától.) A rendőrségi nyo

mozás ezideig még nem tudta megállapitani. 
hogy Hajdú Sándor, aki mintegy 21/* milliárd 
osztrák korona erejéig károsította meg hitele
zőit, merre szökött. Az a föltevés, hogy Hajdu 
Románia felé szökött volna, miután podgyá- 
szait a bécsi keleti pályaudvaron Bukarestbe 
adatta föl, megdőlt, mert megállapitoíták, 
hogy Hajdún, akinek

magyar útlevelén
angol, olasz, francia és spanyol vizűm is volt. 
a román vízumot viszont nem is kérelmezte a 
bécsi román követségen.

Hajdúról megállapította a rendőri nyomo
zás, hogy azokat az összeköttetéseit, amelyeket 
mint a magyar szovjet pénzügyi megbízottja 
orosz és másországbeli kommunista körökkel 
teremtett, lovábbi működése folyamán is 
ápolta, sőt a legutóbbi időben is közvetített 
pénzeket Oroszországból európai államok kom
munista szervezeteihez. Fölvetődött az az ötlet 
is. hogy Hajdú és felesége Magyarországon 
nevelkedő gyermeküket akarták volna előbb 
elhozni, hogy őt is magukkal vihessék további 
utjukon. A bécsi rendőrség mindenesetre érte
sítette Európa összes nagyobb városainak 
rendőrségeit, közölte a szökevények személy
leírását s azokat az adatokat, amelyek Haj
duók elfogatását megkönnyithetnék.

Mit ér egy 20 éves 12 filléres portóbélyeg? 
T)r. llánóczi Gyula Győr város tisztiorvosának 
tulajdona volt egy 1904-ben kiadott 12 filléres 
•portóbélyeg, amelynek értéke ma meghaladja, a 
2 millió koronát. Ezt a ritka bélyeget Bánóczi 
bizományba adta ^'Ischer Miklós győri bélyeg
kereskedőnek. Fischer Budapestre utazott, 
hogy itt értékesítse. 1,900.00(1 koronáért el is 
adta Mauser Zoltán budapesti bélyegkeresedő- 
nek. 1.000.000 koronát készpénzben fizette ki. 
900.000 koronáról pedig hónt adott Eischemek. 
Eischer a napokban be akarta váltani a hónt, 
ekkor azonban Mauser kijelentette, hogy a bé
lyeg karnis volt és nemhogy a ftoo.000 koronát 
megfizetiv volna, de elvette Mausertől a bánt, 
azonkívül visszakövetelte az 1.000.000 koronát, 
a bélyeget pedig Fischer zsebébe gyömöszölte. 
Eischcr vasárnap följelentést tett ílauscr ellen 
rablás büntette címén. Az ügynek a rendőrsé
gen \ ogel kapitány az előadója, aki mára 
belyegszákérlőket idézett bo a rendőrségre, 
hogy megállapítsa a lényállást.________,

Vázsonyi az ex-lex elkerü
lésének egyetlen módjáról

f.í Hcggrl tudósítójától.) Politikai körökben sok szó 
esik arról a közvetítő megoldásról, amelyet Vázsonyi Vil
mos ismerteiéit. szombaton délvtáu a Házban éa amelyet 
az ellenzék vezérei, közöttük Rasxoy Kőrőly is helyeselt. 
Az ellenzék eszerint hajlandó lenne, nehogy az ország 
most, a kölcsöntárgyalások ideje alatt, cx-lexb>t kerüljön, 
az indemnitási vitát, gyorsan befejezni. Ennek ellenében 
azt kéri, hogy újév után kormánynyilatkozat hangozzék 

•el a Házban nz általános politikai helyzetről és az el
lenzék önnek kapcsán tarthassa majd meg nz-t a széles
körű vitát, amely máskor az indenmitás tárgyalásakor 
szokott lefolyni. A Heggel munkatársa fölkereste

Vázsonyi Vilmost,
aki ezt nz egyezséget n kormánynak fölajánlotta és kér
dést intézett hozzá, -miért ajánlotta föl ezt a közvetítő 
indítványt. Vázsonyi a következőket mondotta nekünk:

— Először is hangsúlyoznom kell, hogy ami
kor én ezt indítványoztam. senkiitek a meg- 
bízásából, senkinek a. képvisel eléből nem let
tem ezeket a kijelentéseket, csuk a folyosón, 
beszélgetés közben említettem, hogy vélemé
nyem szerint ez az egyetlen megoldás, amely- 
lycl mindkét fél megelégedhet; a kormány 
azért, meti igy elkerülheti az ex-b'xet, az el
lenzék pedig azérl, meri igy alkalma nyílik 
majd újév után elmondani azi a bírálatot, ame
lyet máskor az indemnitás vitájánál szoktak 
elmondani. Ez egy olyan egyezség lenne, amely 
mind a két félt kielégíthetné. Nagyon furcsá
nak találom azonban, hogy annak ellenére, 
hogy a kormány állandóan azt hangoztatja, 
ho"y el akarja kerülni az ex-lexet, Vasa -Jó
zsef, a miniszterelnök helyettese, egyik lep 
vasárnapi számában azt hangoztatja, hegy 
nincs abban a helyzetben, bőgj- kötelező ígé
retet tehetne c<yy ilyen kormánynyilatkozat 
megtételére, mint amilyennek az eszméjét én 
fölvetettem. Ebben, mondotta Vasa József, 
Bethlen miniszterelnök volna hivatva dönteni, 
ő pedig most távol van. Elsősorban furcsának

calciumos

gyógySápkakao 
csecsemőknek, 

gyermekeknek, 
felnőtteknek.

Előnyei:
nagy tápérték, 

gyors súlygyarapodás, 
az elcalgaEütt szervezet felfrissítése.

Pauaces GifásMfSzerawőSüigSi ÜT

Magyar Agrár- és Járadékbank Rt. 
vetcámagosztálya

Budapest, V, Nádor-utca ti. — Telefon: 72— öl 
Sürgönyeim: Agrár Budapest

Voix a legmagasabb napi áron id'tera- ás luccrnamagot 
óh egyéb gaxdnsftgi magvakat 

Mintázott ajánlatokatkér

ÍRÓASZTALOK és 1 elles irodabs- 
rendozésok Lányi
nál, Vörösmarty-in 
53. Tel.: fii-43 *.

Károly- 
körút

3

TT1

<í

a következő tartalmú postaláda:

S
FF.

1 kg olasz rizs, príma 
kg hollandi cinéi'a

’i kg pörköltté veke- 
5 orolc

1 doboz Slianglml t<-a 
«• gr

kg dohos Koestllu- 
vakus

l tábla csokoládé 
20' r, r

1 doboz édes nemes c»c- 
mcgepaprlka 50 gr 

’j liter tenrum, príma 
I ü'eg cognac 0.35

LAJO5
Karácsonyi occasio

ű taaCaj&k&r‘St5nl:sgess&geBs, férfi- 
fehérnamUek és úri divafc- ¥

H o z z á t & r t o z éj á n*  3 & 
Barátjának 

Hii alkalmazottjának
a legalkalmasabb

I. Ára K StH'Wt
1 kg olasz rJz.s, príma
‘■j ltg hollandi eacao
’i kg pörköjtkávékeve- 

rák. príma
1 doboz S hatig hal tea 
’i kg doboz Korstlln- 

cukes
I IAöIh cs'kóládé 200 gr
1 doboz étié*,  nemes 

megcpaprUt'i bW gr
1 üveg vegyes befőtt
!-.■ liter tenrum, príma
1 üveg fa eagnac 7 m
1 pIccolA üveg likőr/

Vidékre a pénz előzetes beküldése elleuébeu 
sugy utáuvétíet

Háivé- €s teanagiyáruh&K
Vámos Gyula, VI, Tcréz-WJrut 7. Talefon 25-27

györtyörU vclágHArí hatössn’. A legkénye
sebb tatást Is Kielégítő knrűr.ionyfadSsr, 

gyári árkán 

azonnal szállít

Het’os villamossági rt.
ÖgifriöXök fölvétetnek.

^SBJVCW

yj! Művészi kivitelű ?
villamos karácsonyfalámpát

ZcgeéSsgariibb és a

Fciti sárcipS, 35.000
Ferii sárcipó, nyolvus francia fticoa.......................... K 3s.00ö
Gyermek hócipők k 75.000
Gyermek sárcipőlr minden nagyságban
Tovcször húzlcipők, börlalpiHil................................... 24.000 K
TTnrytcir*;rtftir  fehér éi. egyéb sziuokben. x.-ilAdi
I ui ilUwlpUK. b’>viilybőríeIfűnl és gumitalppal 
Tennl.tzclpők. foliér, viimén varrott, egész ílnonr

minőség, női 35.000 K. férll.................. 45.000 K 
Biiby- és gyermek-bőrelpők, bariul es fekete színekben, nagy 
válns/.'ékbán. előnyös árban a 25 év óta elismert szolid 
Qcb'ivör- r-Oíitió! Bmhipn. f. Döbrontei-tcr -l-fi. Tel. .>-<1. 
OUIIalci -Ltljllül. vidókro áruküldés utAnvéttel. Meg 
nőm felelőt visszaveszem. Koreskedőkuek külön engedmény

E 8 s ü r a ot w Cs a r á c a o m y i cíBkDc 
gyors cs széleskörű kiíorjosztésere l'.iidepi - l és környé

kére ügyes, szorgalmas es megbízható

keresünk magas Jutalékkal részint nagybani, részint 
detail oladáRrn. Személyes bemutatkozás l-.étfőtől napon
kint 8 órától Wan MLrotynísl, 1, Kruspér-utea 8, ÍT, 

••m.‘20. (Műegyetem mögött)

g B K I,V A R <» 8 I I H I fi 7. A K O N A G A
Poák-térnél IV, JiCTtif-VTt A 8 (l’dvprbanl JJ

4kna»ueaaRnt«ati9nMuinaBsaeaB<incr.>.aeBKo<Ki>caaBBaa<ii»*>

K? fijAvzr»k®i3i E.J- bk ouiányba óh magas áron
í ® 8rí vásárolok bármi Imiii niütrtr-

"k* gyakat. dísztárgyakat. (Por-
cdhin. kép, szőnyeg, antik bútordarabokat, vitrin, ezilst- 
árgyakiit, diszkdtésii könv- M 44 Ír •,-- Ír J f. - eket, komét, sekt'uthr stb.) *• Ü IJ f? T G S !í G C 6 S 

(Lukács (lyula) VJJ. Erzsébot-körnt 
1-5. bzúin. ■ 'Felelőn: ■)ózaef 28 -t’>8.

Zsoldos-tanintézet
l«0|ohban késiéit elő mngdrt-
vlaagAkra Vlt, í?oh&ny.Mtca 84



1923 deeember 17. aReccel
Klebelsberg miniszter rágal
mazást pőre az ébredők eUen

Plakát —
(A Reggel húlosltójától.) Gróf KI ab el sóéra 

^\,n0., kultuszminiszternek két rendbeli fői- 
.icjf-n(esete ke! falorgjialás lesz ezen, a héten a 
budapesti büntet ől.örvéuyszéknek dr. Törekit 
<tez(i kúriai bíró el nők lese. alatt működő ta
nácsa rlofl. A„ legérdekesebb a két ügy közül az 
a sajtuiigyi főtárgya lés. amelyet

az Ébredő Magyarok Egyesületének öt ve
zető tagja ellen tűztek ki.

I.nuck a .‘-ajtopornek az előzménye az Erzsé
bet városi h<lr t lhn clkúyebe.tt bombamerény- 
' ítél (dl nemi vonat kozákban. , Amikor ez a. 
ri<"? mindig k i dóriiét len veres bűntény inrg- 
történt, nemesük a sajtó, de különböző politi
kai pártok is sokat foglalkoztak az Ébredő 
Mag.'.urok Egv esi. létével, m.in1, olya.uual, ahon
nan minden egyéni akció es önkényes, véres 
atrocitás kiindul. Ebben az időben gróf Kle 
bejsberg Knno, mint belügyminiszter, tudtára 
adta dr. Prohte j itrnos volt, nemzetgyűlési 
képviselőnek, mint az Érne egyik igazga.1 ósági 
tagjának, hogy az Érne vezetőségei kérje, az 
ilb félő s hatóságnál önmaga. cHcn a vizsgálni 
eli t ndeb sét, mert ha ezt el,mulaszt ja, akkor a. 
beliigy mi n i t<i l.énylelen lesz hivatalból ezt 
a vizsgalatot elrendelni. X miniszternek ezt. az 
üzenetét tavaly. április 7-én tartott igazgató 
sági ölesen tárgyalta az. Érne. JAr. Bevárd 
Ágoston elnökölt az ülésen. Az ébredők igaz 
gat'Ü les- zabh vita után ng« határoztak, hogy 
az nnal küldöttséget menesztetlek a bel ügy 
mii'i.'/.lerle’Z Gróf Klcbelsherg Kimo akkori 
belügyminiszter a. küldöttség által előterjesz
tett i<dbi\a nak nem lett eleget és. annyit kö- 
•/■dl a depnlációvül, hogy

a rendelkezésre álló hivatalos adatuk alap
ján hivatalból is elrendelheti a vizsgálatot.

Turchányi Egon vitte hírül a miniszter dön
tését az Ernő igazgatóinak. Akkor folytatták 
az ülést, amclyou elhatározták. hogy élőhangú 
plakátot ‘■zerkesztenek és abban tiltakozni fog
nak a belügyminiszter eljárása ellen. Ott 
mindjárt el is készüli az a plakát, amelyet 
másnap kiragasztottak. amelynek a szövege 
még eléggé emlékezetes. Kemény támadást 
tartalmazott n belügyminiszter ellen, amely
ben gróf Klebelsberg Kunó eljárását árulásnak, 
minősíti, hermátrödifa pölitiknenak mondja, 
aki fojtogatja a keresztény irányzatot. A nagy 
föltiinést keltő plakáton nem volt külön alá 
írás, hanem csak az Ébredő Magyarok Egye- 
-uloto szerepelt aláíróként. Hasonló szöveggel 
rang ltl.oOn röpcédulát is osztogattak a város

szuterén
TE, Kossuth Lajos-utca !>

libamáj
tvifiden részében. A miniszter fölhatalmazá
sa ra sajtó utján elkövetőtf rágalmazás vétsége 
emum nyomban megindult a bűnvádi eljárás 
es a nyomozás sorún kellett kipuhatolni, hogy 
kik vettek reszt a plakát megszövegezésében. 
Így emelt azután vádat az ügyészség Módi 
(íéza magántisztviselő, Lörincz Antal nyug, 
miniszteri számellenőr, dr. Harkály Tibor föld- 
mivelésügyi minisztériumi fogalmazó, Laka.- 
csorics Lajos és Turchányi Egon lelkész ellen.

A miniszternek a másik panasza Kádár Le- 
kurzusujságiro ellen irányul, aki az Éb

redő Magyarok Egyesületében ez cv augusztus 
26-án szónokolt és ez alkalommal a Klebels- 
bcrg-fóle libamcijcxport ügyét hozta szóba. 
Egy kezdte a beszédét, hogy egv nagyon tc- 
k-jitc.lyc.s képviselő barátja, hajmeresztő cső
iét hozott a tudomására, amely egy szállítási 
Ügyre vonatkozik és olyan természetű, hogy 
ezzel n s/ú Ili lássál » büntotőtörvényszéknek is 
foglalkoznia kell. Majd szóbahozta. hogy egy 
ultié miniszter unokaöccsének babra szóló 
szállítási engedélyt szerzett és azután megtör
tént f!i (l kémiai csoda, hogy amikor a por- 
t'-ka. kivitelre került, a babból libamáj lett. 
Ahipi>nak mondta a gyanút, hogy a kiviteli 
engedélyt állítólag az aktív miniszter nagy
bácsi kait,uj-támogatással szerezte meg unoka
öccse -.zárnára. Azóta a nemzetgyűlésen Kle- 
helsberg erélyesen visszaút ásított a ezt a meg- 
gyanusitást, de fölhatalmazása, folytán hivatal
ból üldözendő rágalmazás vé-tsége, címén eljá
rást. inditotlak Kádár Lehel ellen. A rendőr
ségi nyomozás alkalmával a kurzusujságiró 
úgy védekezett, hogy

ő Klehck-herg ucvét nem említette és csak, 
mint hírt hozta szóba a libamáj •íUiűi'ö 

ügyet.
Az. ügyészség- azonban vádiratot adott Kádár 
Lehel ellen annál is inkább, mert hiszen rá
galmazó tényállításoknak híresztelése is meg
állapítja ezt n bűncselekményt.
M*  fi 'V>/VVVk^A/V>^^A.^.V>.VA.nrWWWVVV*/Wl»V*A^AAW!VWWW

A Prónay-ügy a katonai törvényszéken. 
Emlékezetes még. hogy a nyugatin agyarországi 
harcok idején a fölkelök vezére Prónay Pál al
ezredes volt. Amikor a magyar kormány a ve
lencei egyezményt, megkötötte, a kormány Ran- 
zenberger Jenó vezérkari őrnagy utján vissza- 
hivatta Prónayt. Ez azonban a fölhívásnak 
nem engedelmeskedett egy ideig. Ebbe az időbe 
e.,ott IV. Károly király ismeretes visszatérési 
kiscilrtc is. l’rónay fülébe julott. hogy egyes 
fi-ztek olyan megjegyzést Lettek, mintha a le
szerelés ügyében tanusilot't vonakodása, legiti
mista érzelmű felesége befolyására történt 
volna. l’rónay lovagin*  elégtételt kért tiszttár- 
sajtói, ezek azonban kijelentették, hogy a nekik 
tulajdonított kifejezéseiét nem használták. 
Rarr.cnbcrgrr őrnagy viszont azzal érvelt, hogy 
jelentésé*  hivatalos ténykedése közben telte 
meg. l’rónay ekkor becsi) lei sértés címén följe
lentéssel fordult a csendőrfö]ügyelő ügyészség
hez. Ez a nyolc tisztet vád alá is helyezte, azon
ban Ranzenborgor Jenő őrnagy ellen a további 
eljárást megszüntette. Nyolc tiszt ellen a Iwn- 
vedtörvényszék január 7-érc fűzte ki az ügy lo- 
1 árnyalását.

Magyar úszók 
fényes győzelme Bécsben

Bécs, december 16.
(J Reggel bécsi tudósítójának tele főnje! c il

lése.) A tiakoah uszómeetingjének második nap
ján az NSC versenyzői pompás győzelmeket, 
arattak, amelyek közül Barfa 1 p. H mp-es 
ideje a 100 méteres hát úszásban egyenesen 
szenzációs.

R'-szlefc<- erednv-uy:
I. .-1 KiO méteres hritnszáslnni Marta (b’SC) 1 p. !• jnn. 

utalt győzött Skorupcr (Németországi és Balikó (NSC) 
elten.

ti. J 10f> méteii'n af/nrsugzásban (tdborffy (NSC) gyö< 
zöH 1 p. 07 mp-es ’dővel Skainpcr elten.

KI. .1 3X10ti f fiy'jrtffafMtlbaii; 1. Ithcivis (Köln)
3 p. mp. 2. NSC 3 p. 40.8 inp.

II. Fii-utca BV

karássowi áraivaí 
mindenkit!

Ruhaselyem, schottisch, 50 cm. . . 
Japonselyein. 60 cm.......................
IJouretteseiyem, törökös. Jtiü cm. 
Cré.pe soire, mi utas. 100 cm. . . . 
Fouiardselyem, mintás, 00 cm. . . 
Crépe de chine. mintás. l<>0 cm. . 
Mosódelén. 80 cm...........................
Greuadtn I. millfleur, 80 cm. . . . 
Gabordinkelme, 100 cm.................
Bélés, félselyem, serge, 18 cm. szeles
Gyapjúszövet, 100 cm.....................
Gyapjuvelour, 130 cm....................
Férfi gyapjú dublészövet. 140 cm.
Bretontüll, függönyre, 110 cm. . .
Bretontüll. ecru, függönyre, 300 cm 
Függönyét amin, azsuros és kockás

150 cm....................................
Francia butorszatén, 80 cm. . 
Gobelin bútorszövet, 125 cm.

Iá.000 K 
1!) Síit) K 
27.9M K 
32.000 K 
38.000 K 
.58.000 K
8.500 K 

15.000 K 
2!Ji0ö K 
12.000 K 
25.000 K 
48.600 K 
60.000 K

8.800 K 
15.000 K
25.000 K
14.000 K
80.000 K

Nag^ Yáloaxtékban szalag, csipHe 
raagy maradék vasári

bevon curnaubís. lerpenllndns, a békebeli
ről i«< jobb minőségben készülő kiváló tisz- 
btú és konzerváló hatásse! bíró cipökróiu 724

BENES TESTVÉREK VEGYÉSZETI GYÁR RT., GYŐR

vásár
Mélyen leszállított árak!

Divatos köpeny 
lifztn r: »pjustövctból, bélelve ..

Délutáni ruhák
gynpjusíövetból. legújabb divat

Délutáni selyem ruhák 
eltörendő tiszta selyemből.........

Pongyolák 
priiiui ihinolllild......... ..

Kótölt koszt untok
tiszta gyupjuból. különféle szlnckbru

Költött mellények 
legújabb divat...................................

Blúzok
opál bntiíztból ......■••»•»•. •• ••

'A lonti arak e.zer koronában értendők

300

220

280

130

210

83

45

Hr::í:riR0ŐABüfÖRŐK3
Pérczsxefcfények /♦♦♦♦♦ 

♦♦♦Zhirscn és tARSA/{♦♦♦♦♦*  
^/ZHudap< it v. Alkoltudny-nten 10. *■/♦♦♦♦»♦♦♦  d

Robur 
rámánvarrott 

(Good-Jear V élt)
MB - - /FJF

cipó 
megbízható!

Udvari helyiségünkben 
az árusítás állandó!

Bejára* a k&pu salat*!

Hungária cipőgyári 
vr fn>i.wwr» ww——■mi vurvwva 

és kereskedelmi rt.
Wils SS.

ijlll 
fel.

• H- 
E:.

.|M ■.I

magyar barnaszén 
fűtésre konstruált 

folyíonéflö

cxliK,
Im

7/^

ifi

(nem chamott bolső 
rész) a magy, kir. ke
reskedelmi miniszté

riumi díját nyerte.
Kapható minden vaskercf- 
kedésben, valamint a c..-;r 

vozérképvisclöfónél
SOM1LÖ IZSÓ 
Vili, .lósseT kUriU OO. 
Telelőn t Jőhftct 11-R8 

Árjeprók díjmentes!

Háiő, ebédlő, uriszoba
berendezi ox <f>v vwqéifl hihetetlen olcsón árUBf-
tank. Erdős ós Tarsa, Rákéczi-ut 25. Rejárat Va«-it!ca 1.

„Fortuna" Inqatlanforqalmi Vállalat
az Országos Földblrtokrendciő Bíróság engedélyével

Burtapast VI, Terőx-faHrut ai. 271 Telefoni 7—36. 
Nngybznniu birtokvétell és eladási megbízna. Földbérletek, 
budapesti es vidéki házak, villák és telkek fcizvrtilése. Jói 
bovalt lakásközvctités. Qimnelrozas Mb. Mindennemű ingat, 
lfluügybcu szolid gyors cs kívánatra diszkrét lobouj olitáa,
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Botrány nélkül folytak le az utolsó 
bajnoki mérkőzések

Az UTE wfafeh vereséget szenvedett, az FTC is vesztett egy pontot
(A Reggel tudósítójától.) Az esztendő utolsó 

bajnoki mérkőzései botrány nélkül folytak le, 
ami szintén följegyzendő esemény. A vasárnap 
meglepetése egyébként az UTE váratlan vere
sége a 7i’.-íC-tól és az FTC eldöntetlenje a III. 
kerületiekkel szemben.

*
KAC—UTE 1:0 (0:0). Bíró: Hertzka Pál. A szezonban 

még bajnoki reményeket tápláló UTE minimális gól- 
arúnyu veresége az utolsó helyeu fekvő KAC-tól, a vasár
napi sportesemények meglepetése. Jobban egyenlő ellen
felek küzdelmét mutatta az első félidő, bár az UTE jobb
nak mutatkozott. A KAC-nak az első félidőben több gól
helyzete volt, amelyek azonban a Varga helyén kitü
nően játszó Élein kapus védésén törtek meg. Gól nélkül 
végződött az első félidő. A játék második részében az 
UTE-védelem többizben bizonytalanságról tett tanúságot, 
amely a lelkesen játszó KAC-ot erőteljes támadásokra 
ösztönzi. A forszírozott csatárjátéknak csakhamar effek- 
tiv eredménye is mutatkozik, amennyiben « 38. percben 
a KAC ölvedy révén megszerzi a mérkőzés egyetlen, 
egyben győztes gólját. A fair mérkőzés mezőnyjátékkal 
végződött.

FTC—III. kér. TVK 1:1 (0:0). Bitó: Kiss Tivadar. Elveze- 
les és változatos játék. Az FTC többet támadott, ezzel 
szemben a III. kerületiek támadásai el őteliesebbek vol
tak. A 20. percb'/i Amsell egy labdát óriási bravúrral 
védett. Több gólhelyzet kínálkozik mindkét részről, ame
lyek azonban a csatárok hibájából kiaknázatlanok ma
radnák. A félidő végéig mezőnyjáték folyik. Szünet 
után egy III. kerületi támadássorozat keretében « 10. 
gereben Hegyi beadásából- Kenyeres védhet etlen gólt lő. 
A 25. percben egy. a büntető területen belül elkövetett, 
állítólagos fault miatt a biró Sióin határbiró meghallga
tása után lt-est ítélt., amelyet Hungler vcdhetetlenül jut
tat a kék-fehérek hálójába. A győztes gólért elkesere
dett küzdelem indul meg. amelyben egy niiansszal a III. 
kerületiek látszanak határozottabbaknak.

MTK-BTC 3:0 (2:0). Biró: Fenyves Miklós. A kék-fehérek 
fölénye szemmel látható már az első percekben is. A 
támadásokat a jobbszárny vezeti és Orth. illetve Braun 
összjátékából mór a mérkőzés elején gól esik Molnár 
lövéséből. 1:0. Rövid mezőnyjáték után az MTK újra 
gólhelyzethez jut és azt Molnár lövésével, értékesíti, is. 
1:0. Általában a jobbszárny támad, rohamozza a vörös
fehér kaput, ám a félidő végéig njabb eredményt el
érni nem tudnak a BTC védelmének önföláldozó játéka 
miatt. Kapucsere mán nagy MTK-fölénnyel indul a já
ték. a „CsibF’-re játszott, labdák mind veszedelmet je
lentenek. de a vörös-fehérek derekasan és ..erélyesen" 
védekeznek. Kertész kisebb rúgást kap. ám. bokáját fáj
lalja és egy porcig játékon kívül marad. Molnár lő néha 
kapura, inig llorváthnak nincs alkalma lőui. A 25. perc

ben Braunt (íeschlecht tiszta helyzetben megrugja, amire 
a biró kiállit ja. .lenny komért erőszakol ki és azt. Braun 
csodaszép tejessel a hálóba helyezi. 3:0.

VAU—33 FC 1:0 (0:0). Biró: Iváne-ics Mihály. A négy tar
talékkal kiálló VÁC megérdemelten nyerte meg mérkő
zését a harminchármasok ellen. Szembeállitrva a VÁC 
rámenős, kemény, mindazonáltal fair játékát, a fekete
fehérek puha, gyámoltalan játékával, a nagyobb játék
tudás pálmája határozottan a VAC'-ot. illeti meg. A hely 
választásnál a szerencse, a VAC-nak kedvez es a kék
fehérek ki is használják a hátszél nyújtotta előnyöket. 
Ennek ellenére a. „33“-asok egyenlő ellenfelei a VAC-nak 
ebben a félidőben. A VÁC főleg Lébi és Borosa révén 
intézi támadásait a Zsák által jól védeti fekete-fehérek 
kapuja ellen, akik viszont Pipa és Laliéra által igyekez
nek kerosztiildolgozni magukat az orkónszerii szél által 
támogatott. VAC-csatárokon. Gólnélküli félidő után a 
VÁC heves támadásba lép. amelynek eredménye egy 
kapuelőtti kavarodásból keletkezett Lébi. által fejelt gól. 
Ezután a „33“-asok lépnek offenzivába, de Fischer ki
tűnő védésén megtört minden támadás.

Zugló—UTSE 1:0 fí:0). Biró: Gerő Ferenc. A zuglói csa
pat gólokkal volt jobb újpesti ellenfelénél. A pompásan 
startolt UTSE. amely az őszi forduló első heteiben a 
bajnokság első helyezettjekéut büszkélkedett és o ..ta
vaszi" szezónban le törve. szárnyaszegetten húzódik 
meg a hátsó régiókban, nagyon gyönge játékot produkált 
a bajnoki tabella utolsóelőtti helyezettje ellen. A zuglói 
együttes nagyon szép és erőteljes játékot mutatott és ha 
csatársorának kissé több szerencséje lett volna, ugy 
gólarányát is megjavíthatta volna. A meccs egyetlen 
gólját Klébers rúgta.

Törekvés—Vasas 2:0 (1:0). Biró: Szösz Hugó. Vasas kez
dés után a Törekvés nyomban átveszi a vezetést és ve
szedelmes támadásokat vezet. A második percben már 
sikerül is a vezetést Kautzky center védhetetlen lövésé
vel megszerezniük. A 15. percben 11-est. érnek el, ám 
Kautzky a kapus kezébe lövi a labdái. Kapucsere után 
a Vasasok kerülnek fölénybe, de a Törekvés csatárai 
gyakran kiszöknek. A félidő derekán Kautzky szökteti 
Szántót, ez centerez, Kautzky a hozzá visszakerült lab
dát a hálóba lövi. A Vasasok minden kísérlete a. belső 
trió tehetetlensége miatt meghiúsul.

Egyéb eredmények. II. osztály: Tost vér iség—MAFC 3:1 
(1:1). BEAC-TTC 1:1 (1:0), Postás- KACE 0:i), BAK - 
EMTK 5:1, (3:0), MAC-Főv. T. Kör 1:1. NSC-Éksze. 
rész 1:0.

A bajnokság állása: 1. MTK 26 pont. 2. FTC 
21 p. 3. UTE 20 p. 4. BTC 18 p. 5. Törekvés 
16 p. 6. Vasas 14 p. 7. VÁC 13 p. 8. ..33“ FC 
12 p. 9. III. kér. TVE 11 p. 10. KAC 10 p. 
11. UTSE 10 p. 12. ZAC 9 p.

Nem fejezték be az országos boxolő bajnokságot
"Magyarország boxolő bajnokságainak a 

döntő mérkőzéseit hirdette a MBBOSz vasár
nap estéro a régi képviselőházban. A gyöngén 
rendezett viadalon azonban mrndösszes húrom 
súlycsoportban történt döntés. Sok sivár küz
delem után üditő oázisként hatott a Vörös 
(Lapt.)—Eipl (111. kér.) párhaire, amelyben 
Vörös pompásan dolgozott és csak megerősí
tett bennünket abban a véleményünkben, hogy 
.jelenleg ő az ország legjobb amatőr boxolója. 
Uj boxt'’hetség is tűnt föl Szoboleczky (TTC) 
személyében, aki kéthónapi tanulás után bizto
san verte Ac'lert, Budapest bajnokál.

Készlete*  eredmény:
Légsulyban Schuldirer (Spártai győz. Beregi (Lapt.) el

len. A győzte- jobbkeze:- cvoeheivul nyerte m<;g a küz
delmet. — Szoboleczky (TTC) győz Győri (Lapt.) ellen, 
bzoboleczky jól vezetett balkezes egyenesekkel operált.

Középsulyban Ostermann (III. kér.) győz líritz (Lapt.) 
ellen. X ivót lan mérkőzés

Pehelysulyban Bernwallner (III. kor.) győz Richter 
(Sparta) ellen. Egyenlő erők küzdelme.

Kön nyüsulyban Vörös (Lapt.) brilliáns technikával, kü
lönösen hatásos jobbkezes szviugjeiv el, megérdemelten 
győz Eipl (III. kér.) ellen.

Bantamsulyban. (döntő): Jávorszky (HL kér.) győz 
Szalay ellen. Bajnok Jávorszky (III. kér.). 2. Szalay 
(III. kor.). 3. Urenovits (FTC).

Weltersulyban Pakurái’ (FTC) győz Jankó (Lapt.) ellen, 
aki nem jelent meg. — Siliga (Máv. GSC) győz a 4. 
menetbeu Székely (Sparta) ellen.

Kisnehézsulyban bajnok: Frank (TTC), mert ellenfele, 
Czigány (111. kér.) nem jelent meg. 2. Lendvay (Sparta). 
3. Czigáuy (III. kér.).

Középsulyban bajnok: Szabó Ede <111. kor.), aki ellen 
Ostermann (III. kér.) az 1. menetben föladta a remény
telen küzdelmet. 3. llritz (Lapt.).

Légsulyban. Szobolcczky (TTC) győz Adkr (111. kér.) 
ellen.

Steinbach József világbajnok Budapesten. 
Steinbach József birkózó világbajnokot, a több
szörös súlyemelő világrekordért most ünnepli 
Bécs 25 esztendős jubileuma alkalmából. Stein- 
bachot a főváros közönsége három év óta nem 
látta. Karácsonykor K amannak — Weisz Bi- 
chard legyőzőjének — a társaságában Budapes
ten fog mérkőzni a régi képviselőházbau.

A vasárnapi olasz-magyar vivőest
A vendég olasz és a magyar vivők vasárnapi 

estje, szemben a szombatival, amikor is az elő
kelő társadalom szinc-java is .jelen volt — in
kább az úgynevezett „sportközönség“ előtt 
folyt le.

A estén a következő aszók voltak: Visconti 
mester—Canestrini tőriskolát mutattak he, ami 
pedagógiai szempontból volt főként tanulságos; 
Visconti—Sclilotzcr mester (kard): Bertinetti— 
Bogén (párbaj-tőr); Caneslrini—Schenker 
(kard): Visconti—Kamilli (tőr); Bertinetti— 
Rády (kard); Visconti—Schlotzer (tőr); Berli
nem.—Schenker (kard); Visconti—Canestrini 
(párbaj-tőr) asszókban mutatkoztak be.

Különösen tetszett a Bertinetti—Bogén pár-

baj-tőr asszó és a Bertinetti—Rád)/ kard asszó. 
liády jól állta a helyét olasz ellenfelével szem
ben, mig Schenker teljesen egyenrangú ellen
félnek mutatkozott Berlinét tivel való kard 
asszójában.

KERTÉSZ II.
An«irá>s»sy-ut 38. szám. Te’cfon s 32> 20

Spi/ra és Bepeg±
Kossuth Lajos-utca 15. — Telefonszám: 199—70.

Angol és francia

fehérnemű különlegességek.
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kantjuk-

tartíj,vízhatlan.
Cipésze f39erő$iti
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Kávéház
Budapesti ÖnKéntes Mentőegyesület javára 

december 31-én

Sylvester-estélyt
rendez

Közreműködnek:
Biller Irén 
Dénes György 
D.nes Oszhár 
FedáK Sári 
Ilosvay Rózsi 
Kiss Ferenc 
László Andor 
Mály Gerő 
Prof. Max ®

Ernée Lenclos 
Nagy Endre 
Pártos Gusztáv

Xz ének- és táncszámokat a Bachmann- 
zenekar és Dienzi Oszkár kiséri

Jegyek 25, 15 és 10.00(1 koronás árban vált
hatók d. u. 3 — 5 és este 10 és 12 óra között 

a New-York igazgatósági irodájában
■ CB■■■■■■■■■■■■■ ■■UBBNI

Pethcs Sándor 
Radó Sándor 
Rose Richardis 
Solti Hcrmin 
Somogyi Adrienné 
Somogyi husi 
Sólyom Janka 
Szendy Lajos 
Szőllósi Rózsi 
Tamás Benő 
Toschi Nadir
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ÉKSZEREKET INGYEN
becsül meg! Eladó arany, brllllóns, ezüsttárgyakért óriási 
árut fizet: Ekszerfémház, Alsó erdősor 3 (Rákoczi-ut sarok

Sok fát és szenet „F R A N D O 11“ 
e 1 ő f ii t ő k á 1 y h á v a 1, 
mely m i n d e n kály
hára fölszerelhető. 
Mozrnndolhnt <1 atuknrit meg a szabadalmazott

Frandor cég mintaraktárában, Ltpót-körut 23. Tel. 38-69

Felelős szerkesztő és kiadó: Lázár Miklós.
wVilágosság"-köuyvn5 oinda rt. Budapest. VIII, Contl-u. 4,

Műszaki igazgató: Dcutscb D.

Á„ ,, _ . .. - . .... fö/tétleniil megbízható helyen »llanulag óloiílzarolt, arankamentes, föl- vtksdr*o>lfunh  vetőmag u a h at •
felien csirakepes tökéletes tisztaságii

LUCERNA- ÉS LÓHEREMAG
1 e g j u t á n y o s a b b a n k a p h a t ó :

„PYRAMiS" Magyar Földbirtokosok és Földbérlök Keresk. Rt.
V e t’ő m a g o s ztál yé n ál.

Budapest, VI, Teréz-körut 26. szám. Telcfonszám: 65—49, 65—50, 53—17.
VetfimagtlsBtltótelep.




